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Abstrakt
Vårt syfte med det här arbetet var att vi vill försöka förstå och beskriva vad som definierar
mobbning. Vilka är det som mobbar och vilka är det som blir utsatta för mobbningen. Vi ville
även veta om och hur mobbning påverkar den utsattes lärande och prestationer i skolan.
Slutligen ville vi se hur de konkret och aktivt arbetar ute i skolan för att förebygga mobbning.
Vår studie utfördes på fyra skolor där vi totalt delade ut 35 enkäter. På två av skolorna utförde
vi intervjuer med engagerade pedagoger i antimobbningsteam. Vi har även haft möjlighet att
träffa en tjej som tidigare blivit utsatt för mobbning. Resultatet visar på att ett aktivt arbete
mot mobbning sker ute på skolorna och att mobbning påverkar elevers prestationer och
lärande negativt.

Nyckelord: Mobbning, skola, förebyggande arbete



 



Inledning ........................................................................................................... 1

Syfte .................................................................................................................. 1

Bakgrund .......................................................................................................... 2

Begreppsdefinitioner – Mobbning............................................................................................................. 2

Mobbningens handlingar och framkallande orsaker................................................................................ 3

Mobbningens påverkan på den lärande miljön......................................................................................... 4

Mobbningens arena.................................................................................................................................... 4

De inblandade individerna i mobbningssituationer ................................................................................. 5

Den mobbade ......................................................................................................................................... 5

Mobbaren ............................................................................................................................................... 6

Medlöpare .............................................................................................................................................. 8

Föräldrar................................................................................................................................................ 8

Skolans plikt och åtgärder mot mobbning................................................................................................. 9

Skolornas handlingsplaner ...................................................................................................................... 10

Lagar ........................................................................................................................................................ 11

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94.................. 12

Organisationer och modeller som motverkar mobbning........................................................................ 13

Metod .............................................................................................................. 17

Undersökningsmetoder ............................................................................................................................ 17

Intervju som metod................................................................................................................................... 17

Enkät som metod ...................................................................................................................................... 20

Bortfall ................................................................................................................................................. 21

Validitet och reliabilitet ........................................................................................................................... 22

Bearbetning och analys............................................................................................................................ 22

Resultat ........................................................................................................... 24

Intervjustudie............................................................................................................................................ 24

Enkätstudie ............................................................................................................................................... 29

Slutsats av resultat ................................................................................................................................... 33



Diskussion ....................................................................................................... 35

Metoddiskussion....................................................................................................................................... 35

Resultatdiskussion.................................................................................................................................... 35

Fortsatt forskning..................................................................................................................................... 37

Referenslista: .................................................................................................. 38

Bilagor............................................................................................................. 40

Bilaga 1. Enkät......................................................................................................................................... 40

Bilaga 2. Intervjufrågor till antimobbningsteam................................................................................43

Bilaga 3. Intervjufrågor till en tidigare mobbad tjej .............................................................................. 44



1

Inledning
Vi har alla känt oss utanför någon gång, kanske under rasten, vid maten, eller på väg till och
från skolan. En sådan situation vill vi alla undvika, men den är dock oundviklig. Vi vill bli
accepterade och känna att någon bryr sig.  Men var går gränsen för att bara känna sig utanför
och ensam till att vara utsatt för utanförskap? Var går gränsen för skoj och retsamma
kommentarer och lekar, till att vara utsatt för mobbning och kränkningar? Det här är något
som elever ständigt blir utsatta för, både i och utanför skolans ramar. Men ett stort ansvar
ligger i lärarens händer.

Tiotusentals barn känner sig rädda för att behöva gå till skolan varje dag. Därför är det så
viktigt att lärare och pedagoger är medvetna och vaksamma i sådana situationer. Det ska
konstant ske ett arbete för att förebygga mobbning och kränkningar i skolan. Skolan ska vara
en plats där alla finner sig väl tillrätta, en plats där eleverna ska känna trygghet och tillit. Detta
må vara vackra ord i dagens samhälle, men vi anser att det är av största vikt att man i skolan
inte blundar för detta. Vi som lärare och pedagoger måste våga ta tag i detta aktuella,
krävande och för många väldigt känsligt ämne. Mobbning är något som förekommer överallt,
inte bara i skolan utan även inom idrottsföreningar och via e-mobbning mm. Vi känner dock
att vi måste begränsa oss till mobbningen som sker till och från skolan och den mobbning som
sker på skolan för att arbetet inte ska bli för stort till den aktuella tidsram som ska följas. Med
detta arbete vill vi försöka få en inblick om hur det förebyggande arbetet sker, för att inte
mobbning och kränkande särbehandling ska förekomma. Vi vill veta hur och om det sker
något aktivt arbete för att motverka mobbning ute i skolorna. Vi vill också veta vilken
konsekvens detta får för elevers lärande. Hur påverkas lärande och prestationer för elever som
utsatts för mobbning i skolan?

I denna studie kommer vi att presentera några intressanta människor som vi fått möjlighet att
intervjua. Under dessa möten har de gett oss information och egna erfarenheter utav
mobbningens verkan. En av intervjuerna kommer att handla om en tjej som under sin skoltid
utsatts för mobbning. Med den intervjun har vi fått en ”verklig inblick” om mobbningens
situation och dess påverkan efter att mobbningen upphört. Vi anser att mobbning är vanligt,
kanske vanligare än vad vi någonsin kunnat förutspå. Mobbning och kränkande behandlingar
förekommer var vi än befinner oss, oavsett om det är bland barn, ungdomar eller vuxna.
Mobbning förekommer i skolan, på arbetet, under fritiden eller i hemmet. Det vi anser är
viktigt är att det ständigt sker ett förebyggande arbete och att det sker överallt men av största
vikt är att det arbetas med det i skolan.

Syfte
Vårt syfte med det här arbetet är att vi vill försöka förstå och beskriva hur pedagogerna
uppfattar och arbetar aktivt mot mobbning i skolan, samt hur de anser att detta påverkar
elevens lärande och prestationer.

Frågeställningar
Hur, var och varför förekommer mobbning i skolan?
Påverkar mobbningen elevens lärande och prestationer i skolan?
Hur ser det aktiva arbetet ut för att förebygga mobbning ute på skolorna?
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Bakgrund
Alla har olika definitioner på vad mobbning är och vart gränsen går, för vi har alla olika
gränser. Vi har alla olika jargonger och sätt att vara och behandla andra. Men var går då
gränsen? Måste man använda sig av fysisktvåld för att kalla det för mobbning? Måste det vara
så att mobbaren är fysiskt stakare än den utsatte? Vad är det för faktorer som utlöser
mobbningen? I boken Skolans texter mot mobbning skriver Forsman (2003) att det var under
det tidiga 70-talet som ordet mobbning gjorde sitt inträde i den pedagogiska och samhälliga
debatten. Vi kommer först att ta upp vad forskare och författare anser att mobbning är och hur
pass vanligt det är. Därefter tar vi upp vad lagar och styrdokumenten säger om mobbning och
kränkande särbehandling. Vi tar även upp vad organisationer som Friends och Rädda barnen
säger om mobbning och vad de aktivt gör för att förhindra det.

“Every school should recognize the extent of bullying and take steps to stop it. When
bullying is ignored or downplayed, students suffer ongoing torment and harassment. It can
cause lifelong damage to both victims and those who bully. A school faliur to deal with
bulling endangers the safety of al its students by allowing a hostile en vironment to
interfere with learning. There is evidence that school interventinos can dramatically reduce
the incidence of bullying. We need to know which interventions really work; with this
information, school official can make the appropriate decisions about suitable programs
designed to reduce ena eliminate this serious problem”(Beauty & Alexeyer, 2008. s.2).

Begreppsdefinitioner – Mobbning
Begreppet mobbning kommer ursprungligen från latinets Mobile Vulgus den lättrörliga
gruppen. Den som försvenskade begreppet mobbning var Heinemann (1987). Han
kännetecknar mobbning som när en samling massivt och grovt attackerar relativt oskyldiga
individer. Men han varnar dock för att sätta ihop begreppet mobbning med all aggressivitet,
mellan mänskliga tarvligheter och destruktiva beteenden. Heineman menar att mobbning är
psykiskt eller fysiskt gruppvåld riktat mot en person, medan Pikas (1989) menar att mobbning
är gruppvåld och med våld menar han både fysiskt och psykiskt våld som utövas av en person.

Enligt Nationalencyklopedin (1994) är mobbning, att en eller flera individer upprepade
gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning
förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att
försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller
verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering (”utfrysning”).

I Bonniers Lexikon (1996) står det: mobbning, kamratförtryck som innebär uteslutning ur en
gemenskap t.ex. i skolan, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Mobbning bland barn
drabbar oftast någon som är yngre, fysiskt svagare eller på annat sätt avvikande från gruppen.
Det kan ta formen av psykisk eller fysisk förföljelse och misshandel. Mobbning bland vuxna
kan vara svårare att observera. Typiska uttryck för mobbning är skvaller och mer eller mindre
raffinerad utfrysning ur t.ex. en arbetsgrupp. Mobbning är ett kollektivt beteende som kan
upprepas gång på gång under en lång tid.

Enligt Forsman (2003) så måste minst tre kriterier uppfyllas för att kalla det för mobbning.
Han anser att direkt eller indirekt våld, av fysisk och eller psykisk karaktär är ett av kriterierna
som ska finnas för att kalla det för mobbning. Kriterium nummer två är att detta våld ska vara
konsekvent och utsträcka sig över en tid. Det tredje av de tre kriterierna som måste uppfyllas
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för att det ska kallas för mobbning är att våldet ska utövas mot en eller flera av en eller flera.
Dan Olweus (1999) definierar mobbning på följande sätt:

”Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och
under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt
att försvara sig” (1999, s.9).

Olweus (1999) anser att de som blir utsatta för ständigt upprepande retningar, trots att denne
visar tydliga tecken på obehag, räknas som mobbning. Däremot mer på det vänskapliga
planets gliringar brukar inte räknas som mobbning. När två personer med ungefär samma
fysiska eller psykiska styrka slåss eller bråkar räknas inte heller detta som mobbning.

I skolverkets publikation Olikas lika värde (2003) menar att all kränkande behandling är när
någon eller några kränker grundregeln om allas lika värde. Mobbning är när en eller flera
personer utsätter en eller flera personer för kränkande behandlingar. Det kan vara under
enstaka eller metodiska och återkommande tillfällen.

Mobbningens handlingar och framkallande orsaker
Under mobbningens handlingar och framkallande orsaker kommer vi att beröra var
mobbningen sker och vad det är som gör att den utsatte blir utsatt. Det kan vara att mobbaren
inte får sina behov tillfredställda eller att en grupp helt enkelt behöver en syndabock. Vi
kommer även att beröra på vilka sätt mobbning kan förekomma.

Varför kränkande behandling förekommer (detta enligt Skolverkets publikation Olikas lika
värde (2003) beror på samspelet mellan individen och miljön, det kan exempelvis finnas
brister i ledningen av arbetet det vill säga organisationen eller i den fysiska miljön. Den
arbetsmiljön vi befinner oss i och det vi utsätts för påverkar vårt välbefinnande och därmed
hur vi uppträder mot andra. Det är viktigt att det förs diskussioner om vad kränkande
behandling är och vilka gränser som sätts. Kränkningarna kan exempelvis vara fysiska
(knuffar, slag), verbala (hot, kallad hora/bög), psykosociala (utfrysning/ryktesspridning) eller
textburna (klotter, lappar, e-post, sms). Den skiljaktigheten som råder mellan mobbning och
annan kränkande behandling är att mobbning fortsätter i någon form av upprepning.
Mobbning fortsätter under en längre tidsperiod medan en kränkning är en engångsföreteelse
och räknas därmed inte som mobbning. Forskare är eniga om att det i förhållandena mellan de
inblandade i mobbningssituation råder en obalans i makten. Mobbaren har mer makt och
förtycker den som blir mobbad. Själva mobbningssituationen blir verktyget för att skaffa sig
makt och genom det få bekräftelse. Maktens ojämlikhet är skillnaden mellan mobbning och
konflikt. Det råder en jämbördig och ömsesidighet i en konflikt detta förekommer inte i en
mobbningssituation. Det krävs därmed olika metoder mellan att lösa en mobbningssituation
och en konflikt. I en mobbningssituation är det omöjligt att föra ett öppet, ärligt och jämspelt
samtal med de inblandade eleverna. Därmed är det mycket svårt att använda sig av
konfliktlösningsmodeller för att lösa mobbningsproblem.

Eriksson m.fl. (2002) påstår att makt och kontroll är det centrala i en mobbningssituation.
Från att ha en vänlig jämbördig relation till att relationen förändras kan relationen utvecklar
till en mobbning situation, där relationen blir fientlig och en av personerna kan kontrollera
den andra och få ett maktövertag. De menar även att resultatet som Olweus (1994a) kom fram
till är att det förekommer en obalans mellan mobbaren och den mobbade. Larsson (2000)
hävdar att om en dåligt fungerande grupp ska kunna kanalisera sin frustration, så kan en
syndabock behövas, detta sker även i barngrupper. Det händer att vissa får skulden för allt
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dåligt som inträffat i deras omgivning under skoltiden. Den typen av barn riskerar i större
grad att bli mobboffer.

Granér (1994) menar att mobbningssituationen som uppstår kan förklaras genom
behovskonflikten, mobbaren får inte sina behov tillfredsställda och genom sin dåliga
självkänsla och rädslan att själv bli utsatt så utsätter de andra för mobbning. Den bästa
försvars- eller identifikationen är angrepp. Coloroso (2004) menar att mobbning är handlingar
som avser att hota, skrämma eller skada. Dessa fientliga handlingar kan ske på olika sätt
exempelvis kan det vara planerade eller impulsiva, öppna eller bakom offrets rygg. Mobbning
kan också verka dolt i en låtsas vänskap eller ske så kan det blir lätt att känna igen.

Olweus skriver att: ”Det kränkande och obehagliga kan ta uttryck i direkt
mobbning, med slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer
eller hotelser. Lika smärtsamt kan det vara att utsättas för indirekt mobbning: att
bli utfrusen och inte får vara med i kamratkretsen, att bli baktalad eller att andra
hindrar en från att få vänner.” (1999, s.9)

Arbetsmiljöverket skriver att kränkande särbehandling sker när en individ ur gemenskapen
utesluts. Orsakerna till att man behandlas olika kan vara på grund av sitt kön, hudfärg,
handikapp eller sexuell läggning. Den utsatta kan då utsättas för knuffar, slag eller skällsord.
När en person upplever obehag eller skadas av en annan person är det en negativ handling. En
sådan handling kan genomföras både muntligt och vid fysik kontakt. De kan uppstå genom att
någons personliga tillhörigheter skadas eller indirekt genom utfrysning och isolering.

Mobbningens påverkan på den lärande miljön
Imsen (2000) refererar till Vygotskij som hävdar att elevens egna erfarenheter har en stor
betydelse för inlärningen eftersom all inlärning sker genom att vi tolkar intryck och
upplevelser från verkligheten. Vygotskij menar att det är den omgivande miljön som
bestämmer hur ”tänket” utvecklas. I lärande processen finns det tre aktiva parter och det är:
en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv social miljö som de verkar i. Det är dock läraren
som bär det primära ansvaret för elevers inlärning.

Politiker och samhällsvetare talar om hur viktiga miljöfaktorerna är, dålig miljö kan leda till
frustration och vantrivsel hos eleverna. (Pikas, 1989) Med frustration menas det att det är de
tillstånd i organismen som inträffar då behovstillfredsställelsen blockeras. Miljöfaktorer kan
dock inte verka som orsak vid mobbning om inte frustrationer framkallas (Pikas, 1989).

När en individ utsätts för olika former av kränkande behandling påverkar detta dennes villkor
för lärande och utveckling. Kränkningar kan också vara resultatet av dåliga förutsättningar.
För att arbeta mot kränkande behandlingar i skolorna har skolornas arbetssätt och skolmiljön
stor fokus på detta. (Olikas lika värde, 2003).
 Mobbningens arena
I mobbningens arena så kommer vi att ta upp vart mobbningen sker men enligt Olweus (1999)
menar på att det inte finns några ”mobbningsäkra” skolmiljöer. Olweus menar att det kan
uppstå tendenser till mobbning om flera individer inte själva får välja medlemmarna i
gruppen. Några utav nyckelprinciperna som rör utveckling och förändring av
problembeteendet, är att det måste finnas tydliga gränser mot ett oönskat beteende i en god
skolmiljö. En god skolmiljö är när vuxna visar värme, intresse och engagemang.
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Olweus (1999) menar att 50-75 procent av mobbning som sker under skoltid, förekommer på
rasterna: på skolgården, i korridorerna eller mer undanskymda platser. Eriksson m.fl. (2002)
refererar till Baldry & Farrington påstår också att mobbningen oftast förekommer på
skolgården, i korridorerna, i klassrummet eller till och från skolan. Det kan även förkomma
mobbning under lektionerna menar Olweus (1999), detta om läraren inte reagerar och
avbryter alla tendenser på sådant. Skolan är på så sätt den plats där mobbning förkommer
mest. Det är av största vikt att både skolledning och lärare tar sitt ansvar. Mobbning
förekommer även i andra sammanhang än i skolan, som exempelvis idrottssammanhang,
förskolor, lekplatser och fritidgårdar. Forskning har visat att det inte är vanligare med
mobbning i större städer än mindre orter och att det inte förekommer mer i större skolor och
klasser.

Eriksson m.fl. (2002) menar att omfattningen av mobbningsproblem i en skola eller klass
påverkas av grupprocesser av olika slag, även om roten till mobbning visar sig utanför
skolan.

Enligt Skolverkets publikation Olikas lika värde (2003) står det att vid förekomsten av
kränkande behandling tycks storleken på skolan och skolklasserna ha betydelse. Elever trivs
bättre i mindre skolor. Elever och lärare som tycks ha en god relation till varandra, utsättas
mindre för kränkande handlingar. Troliga orsaker till detta kan vara att elever i mindre skolor
och grupper lär känna varandra bättre vilket leder till en positiv gemenskap i skolan. Viktigt
med detta är att det inte ska förstås som att stora skolor och grupper allmänt misslyckas. Den
viktigaste nyckeln till framgångar, trivsel och goda relationer blir lättare att skapa i små skolor
och grupper. Elever som utsätts för kränkande handlingar i mindre skolor upplever sin
utsatthet värre än i större skolor.

De inblandade individerna i mobbningssituationer
Vi kommer i denna del att utifrån olika författare och forskare beskriva vad och hur de
definierar de inblandade individerna i mobbningssituationer. I en mobbningssituation är det
flera parter inblandade på ett eller annat sätt. Man kan tro att det bara är de mobbade och de
som mobbar som är de inblandade individerna i en mobbningssituation, men så är inte fallet.
Inblandade är även de som låtas att inte se, det kan vara elever i samma klass eller i andra
klasser. Det som man ser är något som man tycker är fel, men kanske inte vågar göra något,
även om man vill. Man är rädd för att bli inblandad.

”Mobbaren, den mobbade och medlöparen är tre roller i en tragedi som dagligen utspelas
i våra hem, skolor, på lekplatser och gator.” (Coloroso, 2004, s.25)

Den mobbade
Olweus (1999) menar att den forskning som har gjorts har visat varför vissa barn och
ungdomar löper större risk att utsätts för mobbning. Det finns två typer av mobboffer den ena
är passiv eller undergiven och den andra är provocerande. Beauty m.fl. (2008) refererar till
(Boulton  & Underwood, 1992; Whitney & Smith, 1993), som hävdar att den som utsätts för
mobbning går oftast i samma klass och är i samma ålder som mobbaren. Det näst vanligaste är
att de är lika gamla men går i olika klasser och till sist, att mobbaren är äldre än den mobbade
och går i en högre klass. Olweus (1999) menar också att det främst är till största dels elever i
samma klass eller i samma årskursnivå som mobbningen äger rum, eller att de äldre eleverna
utsätter de yngre. Olweus hävdar att elever med yttre fysiska avvikelser som exempelvis
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fetma, annorlunda kläder eller glasögon blir i mycket mindre utsträckning utsatt för mobbning
än vad man tror.

Olweus (1999) menar att det huvudsakligen är pojkar som utsätter flickor för mobbning, på
grund av att det är mer vanligt med mobbning bland pojkar. Men det förekommer även
mobbning bland flickor, men den är svårare att upptäcka eftersom den ofta präglas av mindre
fysisk mobbning. Flickor använder sig i större omfattning av indirekt och mer utstuderade
metoder som manipulation, skvaller och utfrysning. Den som utsätts för mobbning kan
uppvisa minst ett eller flera av följande kännetecken. De barn och ungdomar som är passiva
eller visar sig undergivna är de elever som är försiktiga, stillsamma, känsliga och har lätt till
tårar. De här eleverna kan också ha en dålig självbild, detta på grund av sin osäkerhet och sitt
dåliga självförtroende. De är barn och ungdomar som visar rädsla för att göra sig illa eller slå
sig. Pojkar som utsätts för mobbning tycker ofta inte om att slåss, de kan även visa sig fysiskt
svagare än de andra i klassen och mest tydligt mot mobbarna. De här eleverna har få eller inga
vänner. De umgås hellre med vuxna som exempel lärare och föräldrar än sina jämnåriga. Man
kan allmänt säga att de passiva och undergivna mobboffren genom sitt sätt att vara eller sin
inställning visar det att de är allmänt osäkra och lite ängsliga, de vågar inte ge igen om de
utsätts för förnedring eller angrips på något sätt. Barn och ungdomar som blivit utsatta för
mobbning under en viss tid kan få ändrade karaktärsdrag. Att mobboffret visar sig som
provocerande är mindre vanligt men förekommande. De provocerande mobboffren är ofta
hetlevrade. Om de utsätts för förnedring eller angrips försöker de ofta ge igen men utan större
framgång. Rastlöshet, omogenhet, klumpighet, svårt att koncentrera sig och ibland
hyperaktiva och rent allmänt besvärliga. Det är vanligt att de här eleverna inte är omtyckta
bland vuxna som exempelvis läraren. De provocerande mobboffren kan även själv försöka
mobba svagare elever. I en klass med mobbningsproblem skiljer sig problematiken mellan
med det passiva - och det provocerande mobboffret. I klassen med ett provocerande
mobboffer är det vanligt att flera av eleverna eller i vissa fall alla i klassen är involverade i
trakasserierna.

Coloroso (2004) menar att det enda individerna som blir mobbade har gemensamt är att de har
blivit valda av mobbaren/mobbarna att bli deras föremål för att ta emot fysiska eller sociala
aggressioner, hån, förakt, detta på grund av att de enligt mobbaren/mobbarna skiljer sig från
de andra.

Mobbaren
Vem är det då som mobbar? Olweus (1999) menar på att det finns vissa gemensamma drag
bland barn och ungdomar som löper större risk att bli mobbare. Det finns några kännetecken
för dem som aktivt mobbar, där man kan se minst en eller flera tendenser. En mobbare visar
en mer positiv attityd till våld än normalt bland elever. De framstår som tuffa och visar liten
medkänsla för elever som utsatts för mobbning.  De har ett starkt behov av att få dominera
och undertrycka andra elever, de vill gärna hävda sig med hjälp av makt, hotelser och vill
även få sin vilja fram. Mobbare speciellt bland pojkar, är mer fysiskt starka än den som blir
utsatt för mobbningen. Den som mobbar visar sig ofta som hetsig, impulsiv och har svårt att
misslyckas. De har svårt att underordna sig regler och de visar ofta en aggressiv attityd till
vuxna som exempelvis lärare och föräldrar. Den som mobbar har ofta lätt för att prata sig ut
ur svåra och besvärliga situationer. Olweus (1999) hävdar dock att det dessa påståenden
endast ska ses som huvudsakliga tendenser. Det är vanligt att man tror att den som utsätter
någon för mobbning ofta själv är osäker och ängslig under den tuffa ytan, men enligt Olweus
så har deras forskning inte visat på detta. Mobbaren beskrivs enligt Coloroso (2004) som en
individ som man sällan kan identifieras genom dess utseende. Coloroso menar att mobbare
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finns i alla former och storlekar, en del är små andra stora, populära eller så ogillas de av de
flesta, de kan vara snygga eller så mindre snygga osv. Mobbaren kan inte avslöjas av sitt
utseende men avslöjas dock genom sina handlingar.

Coloroso (2004) menar att det finns tre kännetecken som kan avslöja en mobbare, detta
oavsett hur många som är inblandade. Det ena är maktbalans med vilket menas att mobbaren
kan vara större, starkare eller äldre. Denna maktbalans kan också ge uttryck i att mobbaren är
mer verbalt begåvad eller att den som mobbar kommer från en social miljö som är bättre.
Denna obalans är uppenbar när flera har gaddat ihop sig mot en enda. Ett annat kännetecken
är när mobbaren har avsikt att skada som kan visa sig i att offret får uppleva fysisk eller
känslomässig smärta. Den som mobbar förväntar sig att det ska göra ont och mobbaren njuter
då av att bevittna smärtan.  Det sista kännetecknet är hot om fortsatt våld med det menar
Coloroso att både offret och mobbaren är medvetna om att mobbningen kan och kommer
förmodligen att upprepas. Mobbning är inte en engångshändelse utan är i avsedd att ske fler
gånger. Om något av dessa tre nämnda kännetecken får fortsätta utan att det hindras eller
upptäcks kommer ett kännetecken till och det nämner Coloroso som skräckvälde. För
mobbaren ses detta som målet. Det är när mobbningen är för att skrämma och dominera vilket
nämns som systematiskt våld. När denna skräck väl finns hos offret kan mobbaren handla
utan att vara rädd för att stöta på motgångar som exempelvis hämnd och motstånd.

Eriksson m.fl.(2002) nämner en studie som Kaltiala Heino m.fl. har gjort på finska tonåringar.
Heino m.fl. menar att tecken som oro, depressioner, ätstörningar och psykosomatiska
symptom är lika vanligt hos mobbaren som den mobbade. Ett stort antal forskare menar att
mobbare har en positiv inställning till våld. Eriksson m.fl. (2002) nämner även att Slee, som
hävdar att mobbare ofta lider av depression och att hemförhållandet är orsaken till det.
Mobbaren har problem med att tolka information korrekt på grund av att han/hon saknar
sociala färdigheter. Detta medför då att de har svårigheter att bedöma andra människor
intentioner och kan inte riktigt sätta sig in i andra människors känslor. Eriksson m.fl. (2002)
refererar till Sutton m.fl., som påstår att mobbaren visar tecken på att ha vissa sociala
färdigheter eftersom de kan manipulera andra genom makt från sociala relationer. Mobbaren
saknar empatisk förmåga att förena känslor i sina handlingar. Genom detta kan mobbaren inte
se mobbningens konsekvenser för den utsatte. Manipulation är färdigheter som mobbaren
använder sig av menar författarna. I indirekt mobbning så är det den typen av färdigheter som
mobbaren behöver, färdigheter såsom uteslutning och ryktesspridning. En person som med
alla medel försöker uppnå ett mål utan att ta någon moraliskt hänsyn kallas för
machiavellianism. Vid indirekt mobbning såsom ryktesspridning och social exklusion är det
speciellt utmärkande. De menar också att vissa mobbare inte har några svårigheter med
kamratrelationer eftersom de är så bra på att manipulera folk. Många tänker att det kan vara
bra att ha en vän som är mobbare i fall de själva skulle råka ut för hot av något slag. Det är
oftast aggressiva ungdomar som bildar en ”mobbning grupp”, sådana grupper är väldigt svårt
att dra sig ut från eftersom man kan bli betraktad som feg.

Eriksson m.fl.(2002) menar att mobbaren har olika typer av karaktäristiska drag som att de:

• Trivs inte i skolan
• Positiv attityd till våld
• Har få goda vänner
• De är självsäkra och har en idealiserad bild av sig själv
• Problematiska hemförhållanden
• Mobbarbeteendet är en konsekvens av högt självförtroende
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• Skapar situationer så de får möjlighet att använda sin makt
• Har sociala färdigheter som manipulation
• Saknar empatisk förmåga

Medlöpare
Enligt Coloroso (2004) så nämns det av en tredje medpart i en mobbningssituation som vi inte
nämnt något om tidigare. De är de personer som kallas för medlöpare. De som är medlöpare
är de som stödjer och hjälper mobbaren, antingen gör de något aktivt eller struntar i att göra
något. Medlöparen kan uppmuntra mobbaren, de kan också delta i mobbningen och själva bli
mobbare, medlöpare är man även då man väljer att stå bredvid eller titta bort. Det är vanligt
bland barn att de tar efter mobbarens aggressiva handlingar detta kan ske om den som mobbar
ses som populär, stark och modig förebild. Det är inte helt ovanligt att ungdomar trycker ner
ett mobboffer för att höja sig själv och sin status bland sina jämnåriga. Det har sitt eget pris att
vara den som bara står och tittar bort eller vänder sig bort. De som ignorerar eller accepterar
de orättvisor som sker menar Coloroso bidrar till en förgiftning, som sprider sig till de som
trodde att de kunde hålla sig utanför. Det som sker med dessa individer är att deras
självaktning och självkänsla faller sönder samtidigt som de kämpar med den egna rädslan för
att bli inblandade och med kännedomen om att de genom att inte göra något överger sitt egna
moraliska ansvar mot den utsatte.

Föräldrar
Eriksson m.fl. (2002) menar på att vad eleverna har för hemförhållanden, spelar en stor roll i
barnets utveckling. Kommer barnet från dåliga hemförhållanden så tyder det mycket på att
barnet kan bli en mobbare. Men man ska även passa sig för att vara allt för beskyddande om
barnet som förälder. Det är viktigt att barnen får en bra och stabil grogrund.

Mobbarens familj
Eriksson m.fl. (2002) refererar till Baldry & Farrington som hävdar att mobbare har någon typ
av svårighet i familjen, auktoritära föräldrar frambringar mobbare på grund av att de har
aggressiva förebilder. De kommer från hem där föräldrarna ibland är fientliga och förkastade
och använder fysiska medel i uppfostran. Föräldrarna har dålig problemlösningsförmåga och
lär barnen på så sätt att slå tillbaka på minsta lilla provokation menar (Batche & Knoff ) i
Eriksson m.fl. (2002) bok, Skolan – en arena för mobbning. Eriksson m.fl. (2002) refererar till
Scheff som hävdar att genom att uppfostra barnen med fysisk bestraffning så leder det till att
barnet får en mycket destruktiv självuppfattning, på grund av att deras känslor blivit kränkta.

Eriksson m.fl. (2002) refererar även till Newman, som menar att det finns
uppfostringsmetoder som präglar mobbarens uppväxt miljö

• Liten kontroll
• Brist på effektiv problemlösning
• Positiva attityder till att slå tillbaka

Den mobbades familj
Flera studier visar på att offrets föräldrar ofta är överbeskyddande. De kontrollerade deras
barns fritidsaktiviteter och behandlade barnen som om de vore yngre än vad de egentligen är
(Olweus 1973). Eriksson m.fl. (2002) refererar Bowers, Smith & Binney, som menar att
barnen inte känner sig respekterade och älskade eftersom föräldrarna ofta använder sig av
sarkasm, tvång, och hård disciplin i sin uppfostran. Barnen utsätts av en typ av psykisk
kontroll från föräldrarna, vilket innebär att de manipulerar barnens känslor och tankar. Barnen
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får ofta hör att det inte ska känna som de gör, vilket medför att barnen inte vågar lita på sina
egna tankar och känslor. Detta kan leda till att barnet kan visa upp en osäkerhet tillsammans
med andra och det kan medföra att hon/han utsätts för mobbning.

Passiva offer – har ofta föräldrar som är överbeskyddande
Provokativa offer – har föräldrar som är avvisande, överbeskyddande och ger motsägande
budskap.

Skolans plikt och åtgärder mot mobbning
Enligt Skolverkets publikation Olikas lika värde (2003) ska man alltid ta en person på allvar
om den berättar att hon/han känner sig kränkt exempelvis arg, ledsen eller sårad.  Den
viktigaste utgångspunkten i definitionen av kränkande behandling är den enskilda individens
personliga upplevelse. Det är den personliga livsmiljön som är skillnaden mellan kränkande
behandling och kränkande handlingar. Omgivningen kan uppleva en handling som kränkande
men den som utsätts för den behöver inte uppleva det. Skolan har ett tydligt demokratiskt
uppdrag där de bland annat ska förmedla, förankra och gestalta demokratiska värden och
arbeta mot alla former av kränkande behandling. Skolan ska ge kunskaper om demokrati och
värdegrund och arbeta utifrån det.  De menar att det inte finns några handlingsplaner i världen
som kan lyckas stoppa mobbningen om inte skolorna lyckas åstadkomma en god lärmiljö, en
skola där tyngdpunkt ligger på trivsel och trygghet. För att detta ska vara möjligt måste alla
hjälpas åt, så som skolledning, personal, elever samt föräldrar. För ett framgångsrikt
skolutvecklingsarbete är det viktigt med ett framgångsrikt arbete mot kränkande behandling. I
kommunens skola och förskola är ett tydligt ledarskap av stor vikt. Det är viktigt med klara
mål och att det ställs tydliga krav. Det är ledningens ansvar att bestämma ansvarfördelningen
och se till att personal och elever får både tid och pengar till detta arbete. De kommunala
cheferna och lokala politiker ska ge sitt stöd till rektorer för att det ska vara möjligt med ett
effektivt och ansvarfyllt arbete mot kränkande behandlingar.

På Arbetsmiljöverkets hemsida (Läs: 2008-11-11) skrivs det att det ska klargöras väldigt
tydligt i skolans verksamhet, att kränkande handlingar och beteenden aldrig får godtas oavsett
vem det är, lärare – elever – rektorer. Tillsammans med elevskyddsombudet så har
skolledningen ansvaret att visa att det inte accepterar att någon kränks eller mobbas på skolan.
Gemensamt måste rektor, lärare, elever och övrig personal skapa de normer och det
arbetsklimat som ska gälla på skolan. Det ska finnas tydliga värderingar och förhållningssätt
som ska formuleras och uttryckas i både regler, målsättningar och praktiskt handlande. Skolan
måste snabbt vidta åtgärder när de upptäcker signaler som mobbning och kränkningar, för att
stötta den mobbade och se till så att det inte upprepas. Genom skolledningen och lärarnas
handlingssätt kan de skapa en pålitlig grund hos eleverna vilket kan medföra lättare
problemlösning på skolan, vilket i sin tur minskar risken för att konflikterna blir så allvarliga
och svårlösta så att det tillslut ger upphov till kränkningar.

Forsman (2003) hävdar att det ingår i arbetet att upprätta lokala planer i de enskilda skolorna
runt om i kommunen. Det ska finna en specifik handlingsplan för att förebygga och åtgärda
mobbning. För de elever som är i behov av särskilt stöd så är skolorna skyldiga att inrätta ett
åtgärdsprogram, det innefattar även de som är mobbade eftersom de behöver hjälp och är i
behov av särskilt stöd. Berlin och Enqvist (2006) menar att chefer, pedagoger och annan
personal som leder verksamheten har stort ansvar när det gäller mobbning. Det är viktigt at de
upprättar en långsiktig- och kortsiktig plan vid mobbningsfall
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Kortsiktig plan - de kränkande handlingarna måste stoppas och den utsatte måste få det stöd
som hon/han behöver.

Långsiktig plan – de undersöker miljöns inverkan på skolan/klassen och genom detta arbeta
förebyggande mot mobbning.

Enligt Skolverkets publikation Olikas lika värde (2003) skrivs att det som elever oftast
efterlyser i sin skolvardag, är fler vuxna att prata med, det kan vara vuxna med olika roller och
kompetenser. För att öka trivseln även utanför klassrummen behövs fler vuxna som rastvakter
och kamratstödjare. Vuxnas närvaro är viktig, de ses som förebilder för att minska riskerna
med kränkande behandlingar. Ett av det viktiga förhållanden som de vuxna i skolans och
förskolans verksamhet visar är, att de delar helhetssyn och har ett gemensamt förhållningssätt.
Detta visar både skolans och kommunernas egna erfarenheter liksom även forskning på. Den
helhetssyn man har hänger mycket på vad man har för syn på barn. Att man ska se hela barnet
och vad de har för behov, detta ska ske dygnet runt, överallt, både i hemmet och i skolan.

Skolornas handlingsplaner
Arbetsmiljöverket (Läs: 2008-11-11) skriver att en handlingsplan mot mobbning ska samtliga
skolor ha. Att elever ska tillsammans med vuxna utforma en handlingsplan som alla på skolan
ska känna till. De måste få veta vem som har huvudansvaret över projektet för att veta vem de
ska gå till om någon skull bli utsatt för detta. För att elever och vuxna på skolan ska märka om
någon mår dåligt eller blir utsatt för mobbing, så är det viktigt att alla på skolan får den
kunskapen som behövs om mobbning. Kunskap om vad mobbning är och hur man stoppar
den. Det är viktigt att eleverna vet att de kan minska mobbning genom att aktivt ta ställning
mot mobbning om någon skulle utsättas för det. Det är även viktigt att jobba förebyggande
mot mobbing på skolan och inte bara tänka på hur man ska stoppa det.

En handlingsplan är ett dokument som skolor gör för att visa och tydliggöra det arbetet som
förs och vilka målsättningar skolan gör inom olika ämnen. Handlingsplanen för arbetet mot
mobbning inom Piteå kommun bygger på två olika arbetssätt i en handlingsplan, dels det
förebyggande arbetet mot förekomsten av mobbning. Sedan finns det även ett arbetssätt för
när skadan redan är skedd det vill säga i det akuta mobbningsarbetet.

Skola 1
Alla inom deras rektorsområde går steg 1 utbildning i ”Piteåmodellen” mot mobbning och de
som verkar i mobbningsteamet får en fördjupad utbildning om behovet finns. Varje höst ska en
utvärdering göras. Det finns vissa platser i skolans miljö där det löper större risk för att
händelser skall inträffa som t.ex i omklädningsrum, baksidan på gården, skogen och på vägen
hem från skolan. Samtliga som arbetar på skolan måste vara uppmärksamma och finnas i de
miljöer där riskerna finns. Det måste även ständigt finnas en dialog mellan all skolans personal
om vart risker kan finnas.

Deras plan för akut arbete är att all misstanke om mobbning och kränkande särbehandling ska
omedelbart anmälas till mobbningsteamet eller till rektor. Därefter måste vårdnadshavare
informeras om detta. Mobbningsteamet träffas och arbetar efter ”Piteåmodellen” där varje
händelse dokumenteras. Om särskilt stöd sätts in ska det tas upp som EVK
(elevvårdskonferens). Ett åtgärdsprogram upprättas som rektorn är ansvarig för.
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Skola 2
Vid misstanke om kränkande behandling som sker elever emellan är det personalen som blivit
vittne till kränkningen och som i första hand ingriper och pratar direkt med de inblandade.
Klasslärare/mentor meddelas sedan om händelsen och vilka åtgärder som vidtagits. Om det
kommer fram att det handlar om mobbning så kontaktas skolans Trygghetsteam
(antimobbningsteam) där arbetet genomförs enligt Piteåmodellen.

Utvärdering och eventuell revidering av arbetsplanen ansvarar rektorerna för. Varje
hösttermin samlas åsikter och funderingar in av rektorerna. Sedan samlas samtliga rektorer
inom skola 2´s rektorsområde för att bearbeta de synpunkter de fått. Slutligen sammankallar
rektor arbetslaget för att eventuellt revidera planen inför nästa kalenderår.

Lagar
Vi anser att det är viktigt att alla som är verksamma inom skolan ska ha kännedom om
skolans regler, lagar och paragrafer. Att främja demokratiska värderingar och motverka alla
form av kränkande behandlingar, så som mobbning och rasistiska beteenden tycker vi är en
självklarhet. Men tyvärr så är inte verkligheten så. Vi har hittat följande kopplingar från lagar
och paragrafer som kopplas till vårt arbete.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17) handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet. Detta gäller både
för de som går i skola och arbetstagare. Alla har rätt till trygg och säker arbetsmiljö. Det är skolans
ansvar att ingripa mot alla former av kränkande behandlingar. Mobbning är ett stort problem på skolor
och detta har kommit till uttryck i skollagstiftningen.

Skollagen
I kapitel 1 § 2 i skollagen står det att utbildningen ska främja elevernas harmoniska utveckling
till samhällsmedlemmar och ansvarskännande människor. Eleverna ska få kunskap och
färdigheter i samarbete med hemmen. Demokratiska värderingar ska ligga till grund för hur
verksamheten i skolan utformas. Alla som verkar inom skolan ska visa respekt och ta hänsyn
till varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö. Jämställdheten mellan könen skall
främjas och alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden
ska aktivt motverkas. Lag (1999:886).

I skolalagen 2 a § står det att frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa så ska
samverkan ske med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs tillsammans med
förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen.

Likabehandlingsplan
Under § 6 står det att det ska finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet som
huvudmannen för verksamheten ansvarar för. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska det finnas en plan som
syftar på att främja elevers och barns lika rättigheter, att förebygga och förhindra trakasserier
och annan kränkande behandling. Det ska finnas åtgärder i planen som skall redovisas och
årligen följas upp och ses över. Det finns en skyldighet att förebygga och förhindra
trakasserier och annan kränkande behandling.

Under 7 § står det att de åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling, ska huvudmannen för
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verksamheten bestämma, eftersom det finns en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot
trakasserier och annan kränkande behandling.

Under 8 § står det att om rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan
personal skall huvudmannen utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de
åtgärder, som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling.

FN:s Barnkonvention
I FN:s barnkonvention artikel 3 står det att barnets bästa skall komma i främsta rummet. Alla
åtgärder som rör barn, oavsett om det vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. De
skydd och den omvårdnad som behövs för välfärd, med hänsyn till de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har
lagligt ansvar för barnet åtas av konventionsstaterna. När det gäller hälsa, säkerhet,
personalens antal och lämplighet så ska konventionsstaterna säkerställa att institutioner,
tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn skall uppfyllas av behöriga
myndigheter och fastställda normer.

Barn och elevskydds lagen
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever.  1 § Denna lag har som ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också ändamål att
motverka annan kränkande behandling.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet - Lpo 94
Vi har tagit ut från Lpo 94 det vi anser är relevant och aktuellt för vårt arbete. Läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet tar upp ämnen som
värdegrund, värderingar och normer som är grunden till de uppsatta målen.

Lpo 94
Skolans värdegrund och uppdrag
”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande
behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser.” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994)

Nomer och värderingar
Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev:

• respektera andra människors egenvärde,
• ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt

medverkar till att bistå andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla

också med deras bästa för ögonen och,
• visar respekt för och omsorg om så väl närmiljö som miljö i ett vidare perspektiv.
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Alla som arbetar i skolan skall
• 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.

Läraren skall
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess

konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

och
• samarbeta med hemmen i elevens fostran och därvid klargöra skolans normer och

regler som en grund för arbetet och för samarbetet.

Organisationer och modeller som motverkar mobbning
Friends (Läs, 2008-11-07) är en ideell organisation som skolor kan ta hjälp av, om de anser att
de försiggår går mycket mobbning på skolan. De far även runt på skolor och föreläser om
mobbning. Piteåmodellen är en framarbetad metod mot mobbning, den är framtagen som en
grund för hur skolorna i Piteå ska arbeta mot mobbning.

”Dillon and Lash describe general strategies for an antl – bullying progreun. The first
step is for the school to administer a student survey to determine which students bully
and where they do so. A plan of action can then be developed to address the issue. The
plan should include training in social skills to help bullies, victims, and bystanders learn
how to combat this problem. In particular, bystanders are usually at a loss as to what to
do when they encounter bullying. They also may be afraid of becoming a victim.
Another strategy is for teachers to set aside class time for discussions whit students about
the problem of bullying. Students need to learn the behavior that is expected of them and
understand that they do have choices as to how they behave. For example, bullies can
learn how to have their needs met in more positive ways, while victims can.” (Beauty &
Alexeyer 2008 s. 8)

Friends
Friends (Läs, 2008-11-07) arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa
utsättas för mobbning och andra kränkningar. Huvudarenan för Friends är skolan, men de har
även etablerat sig inom idrottsrörelsen. Det är en organisation under ständig utveckling och
deras mål är att hjälpa skolorna att få igång ett långsiktigt och seriöst arbete mot mobbning.

Friends grundades av Sara Damber, november 1997.  Det är en ideell organisation helt utan
statliga bidrag som verkar över hela Sverige. Syftet med organisationen Friends är att hjälpa
skolor att bygga upp ett projekt som arbetar mot kränkande behandlingar. På detta sätt ger de
skolor och idrottsföreningar den kunskap och de verktyg som de behöver för att få igång
arbetet, verktyg som stärker självkänslan och påverkar attityder.
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Organisationens målsättning är att minska kränkande behandling i samhället, men
tyngdpunkten ligger på barn och ungdomar. Man måste innefatta alla, föräldrar, personal
andra barn och unga runt den utsatte eleven för att nå resultat. Men det är de vuxna som har
det yttersta ansvaret, därför börjar friends med att förankra arbetet hos dem och går sedan
vidare med barnen. Barnen är en viktig tillgång eftersom de vet hur grupperingarna ser ut, hur
stämningen är osv. De uppfattar sådant som vi vuxna missar. Tillsammans med skolan träffas
kompisstödjarna regelbundet för att prata om atmosfären i klassen för att se om de känner till
att någon är ensam eller utsatt. Friends fokuserar på att hitta lösningar till problemen istället
för att fokusera på problemet.

De som jobbar på Friends har stor erfarenhet av barn- och ungdomsarbete och utbildar barn
och vuxna förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling.

Piteåmodellen
Sedan år 1995 har Piteå arbetat aktivt för att utbilda personal i skolan, syftet med det är att de
ska kunna hantera akut mobbning. Samtliga i personalen får en grundutbildning, sen finns det
en speciell utbildning i samtalsträning som ges till de som ingår i team mot mobbning.
Bekämpningen mot mobbning i Piteåmodellen baseras på dels egna erfarenheter samt flera
olika metoder. Piteåmodellen är fram arbetad av skolpsykologen Ulf Lahti och Brith Fäldt
som är skolkurator under läsåret 1993/94. De senaste åren har det diskuterats mycket om hur
arbetet mot mobbning sker och vad landets kommuner och skolor har för ansvar.
Diskussionerna har bland annat innefattat skolans skyldighet till dokumentation, föräldrarnas
rätt till information, hur mobbning definieras och skillnaderna mellan mobbning och
kränkande särbehandling.  Enligt Piteåmodellen definieras mobbning som en form av allvarlig
kränkande behandling och för att åtgärda det behövs en särskild metodik. Mobbning utövas av
flera individer dvs. gruppvåld som sker vi upprepande tillfällen mot en individ.
Piteåmodellens grundare tror väl om samtliga barn, att inget barn innerst inne inte vill ägna
sig åt mobbning och de menar att samtliga inblandade i en mobbningssituation lägger mycket
energi och idérikedom på mobbningen. Genom Piteåmodellen och dess grundtanke kan man
ta tillvara denna kraft och använda den på ett skapande sätt Genom medling och samtal
används det negativa beteendet till att bland annat lösa mobbningssituationen men även för att
förbättra relationerna som helhet. Piteåmodellens grundare tror att lösningen på en konflikt
finns bland de individer som är inblandade. (Piteåmodellen 2003)

Vid varje skola inom Piteå kommun ska det finnas två typer av handlingsprogram, den ena
planen ska vara för det förebyggande arbetet. De riktlinjer som det förebyggande arbetet ska
innehålla är ansvarsfrågorna som ligger på skolan, var och vem som kan ge stöd. Det ska
utformas rutiner för utbildning, samt information till elever, personal och föräldrar. Det ska
även ske en kartläggning/undersökning av arbetsförhållandena. Den andra planen är för det
akuta arbetet inom mobbning. I den akuta mobbningsplanen ska det finnas rutiner i arbetet om
kommunikation och information inom skolan, det ska även finnas riktlinjer för anmälan. Det
ska också finnas tydliga riktlinjer för hur utvärdering, dokumentationen och arkivering ska
ske. I Piteåmodellen arbetar två stycken från personalen som ingår i mobbningsteamet aktivt
med mobbningssamtalen, detta för att det är en rättssäkerhetsfråga. Det finns möjlighet att ta
kontakt med kurator om de skulle behövas stöd och rådfrågning. Om mobbningen inte tar slut
efter första behandlingssamtalet så kopplas föräldrarna in och de ska kontinuerligt bli
informerade och delaktiga under arbetets gång för att lösa mobbningen. Under hela
arbetsgången är det rektorn som har det yttersta ansvaret och måste därför vara väl informerad
men deltar dock inte aktivt förrän i mobbningsarbetets senare skede. Det är viktigt att det sker
en dokumentation av mobbningsärendet och det är rektorn som ansvarar för att den blir gjord
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och att den arkiveras enligt gällande regler. Dessa mobbningssamtal är en behandling och inte
pedagogik, på så sätt skiljer sig Piteåmodellen stort från det normala arbetet på skolan och de
samtal som vanligtvis sker med elever. Målet med Piteåmodellen är att minska och eliminera
all mobbning på skolorna i Piteå. (Piteåmodellen 2003)

Piteåmodellens arbetsfaser kan vara lite diffusa och kan även upplevas som att arbetes olika
faser går in i varandra. Men vad som är lika för alla arbetsfaser är att de ska dokumenteras
enligt en speciell riktlinje för kränkande särbehandling. (Piteåmodellen 2003)

Det första som sker i arbetets gång är att det enligt elevhälsans rutiner görs en kartläggning.
När kännedomen om en misstanke om mobbning kommer till mobbningsteamet så börjar de
med att ta reda på fakta om ärendet, detta för att se om det är mobbning det handlar om.
Samtidigt sker en faktainsamling som ska ligga som grund för att genomföra samtalet. Vad
man i stora drag tar reda på är: Vem gjorde vad? När, Hur och Hur ofta? Fakta söker man hos
de/den som gjort anmälan om mobbning samt hos de personer man tror kan bära på kunskaper
om det inträffade. De som nämns som viktiga parter i informationshämtning kan exempelvis
vara lokalvårdare, vaktmästare och chaufförer som står för skolskjutsar. Man kan även göra
iakttagelser som rastvakt. Det bästa är om information om ett eventuellt mobbningsfall
kommer från vuxna och att den utsatte undviks från frågor till fakta sökningen. Det är viktigt
att de i mobbningsteamet har mycket fakta kring och om mobbningsfallet och att det inte finns
några oklarheter kring detta. Det är viktigt att det finns noteringar på vad varje mobbare har
gjort och att dessa noteringar och all annan information finns sparade för senare
dokumentation. Behandlingssamtalen grundas i att de i mobbningsteamet ska veta saker om
mobbningen som de inblandade i mobbningen trott att ingen utomstående vetat om.
Behandlingssamtalen bygger på enskilda korta samtal med varje mobbare och den som
mobbats. Det finns två olika samtalsmetoder i Piteåmodellen, den ena är ”suggestiv –
tillsägelse – metod” (STm) och den andra ”gemensamt bekymmer - metod” (GBm) i dessa
metoder används olika faktorer som exempelvis mobbningens art och mobbarnas ålder. Till
de yngre passar oftast STm men är mindre passande i ärenden med mobbare som har ett starkt
grupptryck. Risken kan vara stor att mobbarnas gemenskap kan stärkas med STm eftersom
det bygger på en tillsägelse. STm ska leda till att genom dessa enskilda samtal på ett
suggestivt sätt förmedla så att mobbarna får förståelse för att det de gör är oacceptabelt och
måste upphöra. I GBm finns det två delmål, det ena är att behandlaren först skapar en
upplevelse av att hon/han och eleven har ett gemensamt bekymmer om att mobbningen äger
rum. Det andra är att eleven med stöd av behandlaren finner en väg för hur behandlingen ska
gå till för att hjälpa den utsatte. De här samtalen har gemensamt att de har en tydlig stuktur
och de tar även relativt kort tid. Samtalet med den utsatte har inte samma tydliga struktur som
samtalen med mobbarna. Samtalen med offret kan vara olika, detta på grund av olika faktorer,
dels hur kontakten har skett för samtalens genomförande. Om offret har haft vetskap om de
genomförda samtalen med mobbarna så kollar man av med offret hur han/hon upplevt det
hela i stora drag. Slutligen gör mobbningsteamet en sammanfattning av vad mobbarna har
lovat att göra för att förbättra situationen fram till uppföljningen. Behandlingssamtalens
uppföljning bör ske inom två veckor, men tidigare är en fördel speciellt för de yngre eleverna.
Uppföljningssamtalen anpassas även de efter eleverna mognad och ålder. Syftet med detta är
att se hur det gått efter det första behandlingssamtalet. Vid detta tillfälle börjar man samtalet
med offret för att hör hur hon/han anser att det gått efter första samtalet. Om, exempelvis
mobbningen har upphört, och om det är något som offret skulle vilja säga som teamet kan
förmedla vidare till mobbarna. Efter samtalet med offret, hålls ett enskilt samtal med
mobbarna, där frågor om exempelvis mobbningen har upphört. Om så är fallet ska de
berömmas för att de har gjort en god insats. Uppföljningssamtalet kan ses som ett tillfälle för
att påbörja bearbetningen som offret kan behöva utifrån det hon/han varit med om. Det är
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viktigt att arbeta med detta i nära samverkan med föräldrar och elevhälsans personal. Man ska
efter upphörande av mobbningen respektera att ingen av de inblandade vill påminnas om
mobbningen som varit. (Piteåmodellen 2003)

Efter en genomförd behandling kan det finnas orsaker till att mobbningen fortskrider. Det kan
vara så att behandlingen har gett effekt på vissa av mobbarna, men att det finns några som
fortsätter med mobbningen. Några orsaker till det, kan vara exempelvis att mobbarna saknar
empatisk förmåga eller att någon han/hon har en negativ roll i gruppen. Ett sådant fall måste
alltid behandlas individuellt utifrån rådande förutsättningar och handledning som sker av
elevhälsan. Det som är allra viktigaste av allt är, att man aldrig på en skola får lämna ett
mobbningsfall olöst och svika offret. (Piteåmodellen 2003)
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Metod
Vi valde att använda oss av två olika metoder, metoder som enkätstudier och kvalitativa
intervjuer. Enkätstudien utfördes bland lärare verksamma inom skolans tidigare år. Vi blir
utbildade lärare i år 1-6 därför ville vi undersöka i de åldrar som vi kommer att vara
verksamma i. Vi delade ut enkäten till olika lärare på utvalda skolor. De fick få 2-3 dagar på
sig att fylla i enkäten. Vi kontaktade de olika lärarna, delvis via besök men även på telefon,
för att höra om det fanns möjlighet och intresse för dem att delta i vår enkätundersökning och
de kvalitativa intervjuerna. Anledningen till att vi valde två olika sätt att genomföra vår
studie, är för att vi ville få ett så brett perspektiv som möjligt om ämnet. Vi ville försöka få en
förståelse om hur arbetet mot mobbning och kränkningar sker på skolorna, vad lärare har för
uppfattningar och tankar kring mobbning.

Undersökningsmetoder
Trost (2005) menar att kvalitativ intervju är när det ställs enkla och raka frågor som i sin tur
leder till innehållrika och komplexa svar. Detta bidrar till att intervjuaren ges mycket material
till sin studie eller forskning. Enligt Trost så är ett kvantitativt tänkande när det sker en
användning av siffror men även överförd mening. När man använder sig av ord som längre,
mer och fler är det ett kvantitativt tänkande. Kvantitativt tänkande genomsyrar enligt Trost
vårt samhälle. Kvalitativa studier anses sällan mindre värda än kvantitativa. Om man enligt
Trost (2005) använder sig av kvalitativ studie är man är intresserad av att försöka förstå
människors sätt att reagera, alternativt resonera eller särskilja människors skiftande
tillvägagångssätt.

Kvale (1997) menar att kvalitet syftar på beskaffenheten av något, på arten. Mängden av
något, hur stort, hur mycket syftar på kvantitet. Användning av kvantitativa och kvalitativa
metoder och hur deras användning sker är beroende av vilka forskningsfrågor som ställs.

Vårt val av metod
Vi har utifrån den kvalitativa metoden valt att genomföra intervjuer och enkäter, som kan
berika vår studie. Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar bygger på det kvalitativa
synsättet, eftersom vi är intresserade av att få utvidga sätt och kunskaper som lärare besitter
angående mobbning, mer än att exempelvis kvantitativt se hur vanligt förekommande
mobbning är.  För att vi ska få svar på syfte och frågeställningar kommer vi att använda oss av
intervju och enkät, vi anser att de är de rätta metoderna för att vi ska kunna få ett så trovärdigt
resultat som möjligt

Intervju som metod
Trost (2005) menar att intervjun skall stanna mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.
Man ska alltså inte avslöja vem informanten (den intervjuade) är. Det är viktigt att
informanten meddelas om att han/hon kan avbryta intervjun när som helst. Patell & Davidson
(1994) anser att nackdelar med kvalitativa intervjuer är att de inte har någon anonymitet vilket
kan leda till att svaren kanske inte blir lika tillitsfullt, de kanske ger de svar som man
förväntar sig. Trost (2005) anser att miljön skall vara så trygg och ostörd som möjligt, det ska
inte finnas några åhörare. Den goda kontakten kan påverkas av störningsmoment så som att
telefonen ringer eller att någon kliver in under intervjun.



18

Trost (2005) anser att det blir en bättre intervju om man är två samspelta personer som utför
intervjun istället för en. På det sättet så får man en större förståelse och informationsmängd.
Det kan dock bli motsatt effekt om personerna inte är samspelta. Trost (2005) hävdar också
att om informanten inte intervjuas om sin personliga verksamhet utan representerar
organisationen, så är det lämpligt att vara två stycken som kan komplettera varandra under
intervjun.

Patel & Davidson (1994) menar att man måste beakta två aspekter när man arbetar med frågor
för att samla information. När de gäller frågornas utformning och inbördes ordning så måste
man tänka på hur mycket ansvar som läggs på informanten, vilken grad av standardisering.
Den andra aspekten är graden av strukturering, man måste tänka på i vilken utsträckning
frågorna är fria för intervjuaren att tolka efter egen inställning och tidigare erfarenhet. Vid låg
standardisering av intervjun så ställer man frågorna i ordning som är lämpade efter
informanten. Vid hög standardisering så ställs frågorna i exakt samma ordning till varje
informant. ”En helt standardiserad intervju kan också skrivas ner och då har vi början till en
enkät eftersom enkäten just är konstruerad på så sätt att varje person ska svara på likalydande
frågor i samma ordning” (Patel & Davidson, 1994, s.61). Vid en ostrukturerad intervju så har
informanten maximalt utrymme att svara medan i den helt strukturerade intervjun får
informanten mycket lite utrymme att svara inom. ”Beroende av hur vi kombinerar grad av
standardiserad och grad av strukturering så får vi olika typer av intervjuer och enkäter som har
olika användningsområden” (Patel & Davidson, 1994, s.61).

Trost (2005) menar att vid en kvalitativintervju ska ett frågeformulär göras, med stora
delområden som man ska lära sig utan till och därefter låta den intervjuade styra
ordningsföljden i samtalet.

Trost (2005) menar att fördelarna med bandintervju är att det ges möjlighet att höra tonfall
och ordval upprepade gånger och där efter att skriva ut intervjun, Genom att höra sin egen röst
lär man sig av sina misstag. Genom att använda sig av bandspelare så kan man lättare
fokusera och koncentrera sig på informanten istället för att anteckna. Nackdelen med att
använda sig av bandspelare är att det tar tid att lyssna av bandet, och så vida man inte
använder sig av videokamera så går detaljer som gester och mimik förlorade. De nackdelar
som Patel & Davidson (1994) tar upp med bandinspelningen som intervjumetod är att de tar
lång tid att skriva ut och att den intervjuade personens svar kan påverkas. De hävdar även att
när bandspelaren stängs av så ändras personens sätt att prata. Kvale (1997) nämner även att
man ska försöka ha så korta intervjufrågor som möjligt under intervjun och att det ska försöka
få så rika, spontana, specifika och relevanta svar som möjligt av den intervjuade. Intervjun
tolkas i stor utsträckning under själva intervjun. Patel & Davidson (1994) anser att positiva
aspekter med intervjuer är att man har möjlighet att läsa av deras kroppsspråk och andra
gester som medför att vi lättare kan tolka deras svar. Även personliga anteckningar ska göras
under intervjun, anteckningar om sådant som hänt under intervjun preliminära tolkningar,
irritationer mm. För att använda sig helt av anteckningsmetoden så måste man vara väldigt
vältränad, för att inte en del av informationen ska gå förlorad. Patel & Davidson (1994)
hävdar att användandet av anteckningsmetoden kräver mycket träning för att det ska bli så
korrekt som möjligt.

Intervjun ska avsluta neutralt enligt Patel & Davidson (1994) och att det ska finnas utrymme
och möjlighet för kommentarer eller tillägg som inte kommit med i intervju- eller frågorna
men som ändå ska upplevas som betydelsefullt av de intervjuade personerna.
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Genomförande av vår intervju
Vi började med att kontakta de två pedagogerna som vi skulle intervjua och som deltog i
”antimobbningsteamen” på de två utvalda skolorna. Genom telefonkontakt bestämde vi tid
och datum när vi skulle träffas för att få genomföra vår intervju (se bilaga 2). Vi förklarade
givetvis vad ämnet handlade om och frågade om det gick bra att vi bandade intervjun när vi
skulle träffas för att vi inte skulle gå miste om information.

När vi träffade informatörerna så var vi väldigt noga med att förklara för dem om att de har
anonymitet och att de får avbryta intervjun när som helst. Vi var även noga med att förklara
syften med vår undersökning så att de skulle förstå hur pass viktig intervjun faktiskt är och
hur mycket deras kunskap och erfarenhet kan hjälpa oss med den här studien. Patel &
Davidson (1994) anser att man ska försöka klargöra syftet med intervjun eller enkäten i början
i den mån det går och försöka betona att den här personen kan bistå med förändring till något
viktigt. Eftersom vi valde att intervjua pedagoger som vi träffat tidigare, så kändes det ganska
naturligt och avslappnat under intervjuerna och inte så formellt som det lätt kan bli när
parterna inte känner varandra.

Anledningen till att vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma lärare och
pedagoger som arbetar med antimobbningsteam, är på grund av att vi anser att de mer konkret
kan beskriva och förklara hur arbetet mot mobbning sker. För att informanten inte skulle bli
förvirrad eller osäker så bestämde vi redan i förväg vem av oss som skulle hålla i själva
intervjun. Den andra fick sitta vid sidan om och anteckna händelser runt omkring. Den som
satt vi sidan om fick självklart ställa följdfrågor till informanten om det uppstod något
frågetecken.

Vi valde att göra intervjuer som var ostrukturerade med låg standardisering vilket betyder att
vi inte ställde frågorna i ordning, utan i den ordning som var lämpad efter informanten. Vi
skrev öppna frågor så att informanten fick maximalt utrymme att svara inom. Anledningen till
att vi valde att använda oss av den ostrukturerade versionen, var att vi inte ville leda in dem på
de svar som vi vill ha eller förväntade oss att de ska svara, utan att de själva får möjligheten
att beskriva och svara på frågan på sitt sätt. Vi var väldigt pålästa på våra intervjufrågor, för
att vi lättare skulle kunna följa samtalet och läsa av deras kroppsspråk. Men även för att vi
skulle veta vilka frågor som vi fick besvarade utan att ha ställt dem eftersom att frågorna gick
in i varandra.

När vi intervjuade en som tidigare blivit mobbad under sin skoltid, så använde vi oss av
samma typ av intervjumetod som de två andra intervjuerna, med frågor som var
ostrukturerade och hade låg standardisering. Vi valde att sitta hemma hos henne för att hon
skulle känna sig så bekväm och trygg som möjligt, eftersom vi inte visste hur jobbigt det
skulle vara för henne när vi pratade om tiden då hon utsattes för mobbning.

Skola 1
När vi intervjuade informanten som jobbade aktivt i antimobbningsteamet på skolan så valde
hon att genomföra intervjun i lärarnas arbetsrum vilket inte riktigt var en miljö som Trost
(2005) förespråkade. Fördelen för informanten var att hon fick sitta i en miljö där hon kunde
känna sig trygg. Nackdelen var dock att det var många störningsmoment under intervjun. Det
var andra från personalen som klampade in och telefonen ringde några gånger, vilket gjorde
att både vi och informanten kom av oss och inte riktigt visste vem som sa vad sist.
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Skola 2
Informanten som jobbade i antimobbningsteamet på den här skolan valde att utföra intervjun i
sitt eget klassrum efter skoltid. Detta var också en trygg miljö för läraren men som sagt
störningsmoment verkar finnas överallt eftersom det även här kom in folk som inte visste att
en intervju pågick. Men det gav inte så stora effekter på själva intervjun eftersom hon var
väldigt säker på sin sak och verkligen visste vad hon pratade om.

Enkät som metod
Patel & Davidson (1994) hävdar att oavsett om det gäller intervju eller enkät så inleds den
med neutrala frågor. Det är vanligt att man börjar med bakgrunds variabler som man behöver
information om. Enligt Patel & Davidson (1994) är det viktigt att vara noga under
förberedelserna, att arbeta och formulera frågorna i enkäten så att de svaren man är ute efter.
Patel & Davidson (1994) menar på att de enkäter som har för många frågor bidrar till att det
blir tröttsamt för personerna som ska besvara enkäten. Ejlertsson (2005) anser att vid
utförandet av en enkät, består den av ett formulär med övervägande fasta svarsalternativ som
respondenten kan fylla i enskilt. Det finns både fördelar och nackdelar med enkät, fördelar
med enkät är att man får ett stort urval och respondenten ges tid till att fylla i den i lugn och
ro. Det som ses som en nackdel med enkätundersökning är att det vanligen förekommer
bortfall. En annan nackdel är att respondenterna kan ha svårt att uttrycka sig i skrift eller läsa,
vilket kan leda till att ett sådant formulär hamnar bland bortfallsgruppen. Innan
enkätundersökningen är det viktigt att tänka igenom och formulerar de problemområden som
man vill att enkäten ska ägna sig åt.  Kylén (2004) menar på att en enkät där alla ges likadana
frågor, kan resultera i att man utifrån svaren får statistik som är meningsfull. Frågorna i en
enkät behöver inte vara ytliga, det ges möjlighet till att få reda på tänkesätt och värderingar
oavsett om frågorna är bundna eller öppna.

Enligt Ejlertsson (2005) så brukar man kalla den grupp av individer som man valt att
genomföra enkätundersökningen på för population. Om samtliga i en population studeras
kallas det för totalundersökning. Men den vanligaste metoden är att man genomför så kallad
urvalsundersökning. Att man utifrån en population slumpmässigt väljer personer som ingår i
enkätstudien. Genom det såkallade stickprovet av populationen ger detta en avbild av
populationen i miniformat.

Enligt Ejlertsson (2005) finns det bättre och mindre bra tidpunkter vid utskick av enkäter.
Ejlertsson nämner att december månad som en olämplig månad för distribution av enkäter,
detta för att många människor är mitt uppe i förberedelserna inför jul.

Genomförande av enkätstudien
Vi har gjort en enkätstudie (se bilaga 1) bland lärare för att nå ut till så många som möjligt,
detta för att vi ville få en större inblick i hur de arbetar i vår kommun för att motverka
mobbning på skolorna. Det finns både för- och nackdelar med enkätmetoden. Enkätmetoden
är mer personlig och kan nå ut till fler. De har anonymitet, vilket vi tycker är viktigt eftersom
det är ett så pass känsligt ämne. Med anonymitet anser vi att det finns en större möjlighet att
de svarar mer ärligt på frågorna, men det kan också resultera i att de hinner tänka ut ett bra
svar, de ”rätta svaret” istället för att ”berätta” hur det egentligen är. När man gör en
enkätstudie så finns det fler negativa aspekter som gör att resultatet kan bli felaktigt och
missvisanden, negativa aspekter som att man inte har möjlighet att ställa följdfrågor om det
skulle vara något som vi inte förstår eller något som vi vill att de ska utveckla. De kanske
tolkar frågan/frågorna på ett annat sätt än vad som är tänkt eller att vi misstolkar deras svar.
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Det kan också bli så att de fokuserar mer på att formulera sig rätt än att svar tydligt på frågan,
vilket kan leda till att vi kommer att få svårigheter att tolka enkäten.

Enligt Patel & Davidson (1994) så skulle man kunna kalla vår enkät för en standardiserad
intervju. Enkäten är delvis strukturerad och delvis ostrukturerad, med det menar vi att tre utav
enkät frågorna har fasta svarsalternativ och de resterande frågorna i enkäten är ostrukturerade,
vilket innebär att frågorna är öppna. Vi började med att bygga upp intervjun och enkäten med
små enkla neutrala frågor för att senare gå över till lite mer ingående frågor i mitten av
intervjun och avslutningsvis kommer några neutrala frågor igen.

Distribution
Vi delade ut sammanlagt 35 stycken enkäter på fyra utvalda skolor inom Piteå kommun. Vi
valde att personligen besöka samtliga skolor och vår tanke var att personligen överräcka vår
enkät till varje lärare. Men det visade sig inte vara helt lätt eftersom vi inte visste vilka som
var klasslärare, förskolelärare och fritidpedagoger. Vi valde att ta kontakt med en lärare som
någon utav oss hade haft som handledare tidigare, för att vi på bästa sätt skulle nå ut till alla
lärare och göra dem delaktiga i vår enkät. När vi pratade med lärarna så visade de sig mycket
intresserad över att vara delaktig i vår enkätstudie, de erbjöd sig till och med att ta samtliga
enkäter och dela ut dem vid ett tillfälle, då samtliga klasslärare var samlade. Vi berättade för
ombuden att enkäterna skulle vi hämta in efter 2 – 3 arbetsdagar och vi kom då överens om att
enkäterna skulle läggas i bifogad mapp i personalrummet.

Bortfall
Enligt Ejlertsson (2005) kan bortfall ske på två olika sätt, externt- och internt bortfall. Externt
bortfall är det när en person av någon anledning vägrar att delta eller att de inte har möjlighet
att delta. Med internt bortfall menas det att enstaka frågor i enkäter inte blivit besvarade.
Bortfall under enkätundersökningar kan inte hindras.

Patel & Davidson (1994) menar på att man måste bedöma från fall till fall hur stort bortfallet
får vara. De menar att om bortfallet blir 20 % eller större så måste man försöka söka
anledningen till vad orsaken kan vara till antalet bortfall.

Vårt bortfall
Vi har med denna enkätstudie insett att det inte blir enligt önskat utfall. En utav skolorna som
har totalt tolv klasslärare, fick vi endast in sex besvarade enkäter.
På en annan skola fick vi bara tillbaka tre enkäter av sex, varav det på en enkät stod det att:
 ”Tiden räcker inte till att besvara dessa, det är väldigt ”stort”: Ni får återkomma med
kryssfrågor.” Vilket vi klassar som externt bortfall.

Vi tycker dock att vi gjort så gott vi kunnat, vi vet att lärare har mycket nu under julen och att
denna enkät blev ytterligare en uppgift som de egentligen inte har tid med. Därför bestämde vi
oss för att ge lärarna några dagar på sig att fylla i enkäten, vilket resulterat i att vissa
pedagoger tappat bort enkäten eller glömt av vilken dag som den skulle vara inlämnad. I
överlag så anser vi att turen inte varit riktigt på vår sida, det har förekommit mycket externt
bortfall. Vi har över lämnat enkäter till skolorna och knappt fått hälften av enkäterna tillbaka.
Vi har inte fått tillbaka ofyllda enkäter heller, vilket vi anser är tråkigt eftersom vi hade
kunnat samla in dem och kontaktat ytterligare en skola och kanske fått in lite fler enkäter till
vår studie.
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Validitet och reliabilitet
Enligt Trost (2005) så menas reliabilitet (tillförlitlighet) att studien är så pålitlig som möjligt,
det vill säga att alla intervjuare arbetar med informanten på ett likadant sätt. Att situationen
och frågorna som ställs sker på lika vis. Mätningen ska ge samma resultat oavsett tidpunkt.
Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är man inte ute efter varaktighet, utan det är
förändringen som är det intressanta. Trost menar på att frågan som ställs ska ge svar på vad
man är ute efter, vilket är validitet (som med ett annat ord är giltighet). Validitet och
reliabilitet kommer ursprungligen från kvantitativ metodologin. Dessa begrepp och termer kan
i samband med kvalitativa studier bli annorlunda. Trost menar på ”Att kvantitativt försöka
mäta reabilitet och validitet och reliabilitet blir då på något sätt malplacerat eller till och med
en smula löjlig”(Trost, 2005 s. 113).  Trost menar att ett av de största problemen med
kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer är trovädrigheten. Trost hävdar att man som
forskare ska visa att forskningsresultaten är trovärdiga, att de data och analyser som ställs
använts på ett riktigt sätt.  Att den aktuella problemställningen grundar sig i relevant och
seriös data insamling.

Vår studies validitet och reliabilitet
Vi anser att vår studie är utformad enligt den kvalitativa metoden, vilket Trost (2005) nämner
kan bidra till att det försvårar vår validitet och reliabilitet, eftersom det traditionellt ingår i
studier som är kvantitativa. Med vårt syfte och de frågeställningar vi har, anser vi att det inte
är lämpligt och att syftets studie inte kommer till sin rätt genom att genomföra studien på ett
kvantitativt sätt. Vi menar med det att vårt mål med denna studie inte har varit att ta reda på
hur vanligt det är med mobbning, utan hur lärarna i vår kommun arbetar för att motverka
mobbning, på vilket sätt det sker och vad de personligen har för tankar och uppfattning om
mobbning. Eftersom vår studie inte kan utgå från validitet och reliabilitet, så anser vi som
Trost (2005) att vår studie bygger på trovärdigheten och att vi kommer att bearbeta vårt
material så att det framställs på ärligt och respektabelt förhållningsätt.

Bearbetning och analys
Enligt Ejlertsson (2005) ska svaren föras in på dator efter insamlingen, för att sedan kunna
genomföra en bearbetning av undersökningen. De öppna frågor som ställts i enkäten måste
dock bearbetar annorlunda, man ska försöka kategorisera svaren i de öppna frågorna. Med det
menas att svaren skrivs ut och därefter försöker finna teman i svaren, det är vanligt att vissa
teman kommer igen i de olika svarsalternativen. När kategoriseringen av svaren är gjorda, kan
man lägga in dem som olika variabelvärden, därefter kan dessa svar databehandlas som de
övriga svaren på enkäten. Ejlertsson nämner att det är vanligt förekommande att endast en del
av respondenterna svarar på de öppna frågorna och att detta leder till att de inte kan behandlas
med samma säkerhet som de övriga variablerna.     

Vår bearbetning och analys
När vi utfört våra intervjuer, sammanställde vi dem genom att steg för steg lyssna på
ljudupptagningarna och samtidigt registrera det i skrift, i ett dokument på datorn. Dessa
skriftliga intervjuer har vi sedan fört samman till en skriftligtext som redovisas i resultat
delen. Vi har haft lite problem med enkäterna vi delat ut, både vid distribution och
sammanställning. De problem vi haft med distributionen är att vi anser att det har varit svårt
att få lärarna att svara på enkäterna och det har medfört att det skett ett stor externt bortfall. Vi
tror att det delvis kan bero på att vi använt oss av ombud, att lärarna som blev tilldelade
enkäten inte fick ta del av vår muntliga information. Vi tror att motivationen och intresset för
att fylla i enkäten minskar hos lärarna, när de inte får se vem de är de egentligen hjälper. På så
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sätt skapas inte samma kontakt, som kanske behövs. Vid sammanställningen av de besvarade
enkäterna avser vi att redovisa i form av diagram är detta enligt vår mening inte möjlig. Vi har
därmed valt att sammanställa våra öppna enkätfrågor genom att skriva ihop pedagogernas
svar. Med det menas att vi sammanfogat alla svar i en sammanhängande text och stärkt det
med citat från pedagogernas svar.
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Resultat
Vårt syfte med denna studie är att få en insikt i hur pedagogerna arbetar förebyggande mot
mobbning ute på skolorna i Piteå kommun. Vad anser pedagogerna vara mobbning och vad
tror de är de bidragande orsakerna till att någon utsätts för mobbning? Vi vill även veta hur
pedagogerna tror att mobbning påverkar de utsatta elevernas lärande och prestationer?

Intervjustudie
Vi har genomfört två intervjuer med engagerade pedagoger som ingår i antimobbningsteam
och är verksamma i Piteå kommun. Dessa antimobbningsteam eller ”trygghetsteam” som en
del vill kalla sig är uppbyggda på olika sätt, men båda skolorna använder sig av samma grund,
Piteåmodellen. En av skolorna som verkar från förskoleklass upp till år tre, har valt att göra
elever delaktiga i trygghetsteamet. Detta för att vidga sina vyer, som därmed kan leda till att
man kan se den dolda mobbningen. Här fungerar då eleverna som lärarnas förlängda arm.
Medan de på den andra skolan har valt att inte involvera eleverna i ett sådant team, eftersom
skolan innefattar klasser från förskoleklass upp till år sex. De anser att eleven/eleverna skulle
bära för stort ansvar, att delta i ett sådant team.

Som vi redan vet så ska alla som arbetar med barn ha genomgått steg ett i Piteåmodellen och
de som sedan ingår i ett antimobbningsteam ska även ha fått steg två. De intervjuer som vi har
gjort med två pedagoger som ingår i två olika antimobbningsteam har båda steg ett i
utbildningen men det är bara en av dem om har steg två. En av informanterna beskriver att
steg ett i Piteåmodellen inriktar sig mest på allmän information om mobbning, man får veta
hur man kan agera och vad som kan hända. Steg två innehåller mycket information, men den
går allra mest ut på att man ska kunna sätta sig in i mobbarens och den mobbades situation.
Det ingår olika rollspel där de får delta. En av våra informanter beskriver en rollsituation som
hon fick delta i, hon har blivit tilldelad rollen som mobbaren Eric: - Jag kände då hur jag
krympte som människa. Då kände jag verkligen - Oj, vad de går på mig och jag har gjort fel,
det var riktigt obehagligt.

Skola 1
Vi genomförde en intervju med en utav pedagogerna som verkar i antimobbningsteamet på
skolan. Vi inledde intervjun med att fråga henne vilken modell de använder sig av och hur
hon tolkade den. Informanten informerade oss om att det var Piteåmodellen de använde sig av
men hon blev väldigt ställd och pressad när hon skulle svara på hur hon tolkade den. Det svar
vi fick, var att hon ansåg att det är viktigt att få med sig mobbarna och medlöparna när man
jobbar med Piteåmodellen, att de förstår allvaret i de hela. Man ska inte anklaga dem utan
istället sträva mot att finna en lösning till problemet. Informanten menar att man istället ska
vrida och vända på det, varför hände det här? Varför agerar du som du gör? Att man söker
svar varför gör han/hon så här?

Trygghetsteamet och det hjälpsamma teamet
Trygghetsteamet består av tre stycken pedagoger på skolan men det har även ”Det
hjälpsamma teamet” på skolan och det är ett team som består av fyra elever från skolan som
går i klass 2 och 3. Eleverna i teamet behöver inte agera utan meningen med teamet är att dom
ska hålla ögonen öppna och berätta för pedagogerna i trygghetsteamet vad dom hör och ser.
Det är inte deras uppgift att reda ut bråk. Det hjälpsamma teamet infördes nyligen och de har
redan på kort tid fått reda på mycket som de inte visste. Men informanten menar på att det är
väldigt viktigt att man får med ”rätt” barn i teamet. De har valt att mixa teamet med goda
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förebilder som representerar alla. Trygghetsteamet träffar det hjälpsamma teamet en gång i
månaden. Där berättar då eleverna vad de sett och hört.

I fjol hade informanten några procent i veckan som hon kunde jobba med SET (social,
emotionell, träning) för att introducera de andra pedagogerna. Men i år finns det ingen tid
avsatt för att jobba med trygghetsteamet, utan de får ta från förtroende tiden eller mentor
tiden, de ordnar även personalbyten om det skulle behövas.

Förebyggande arbetssätt i klasserna
Informanten menar på att de konstant arbetar i teamet förebyggande mot mobbning och
kränkningar. Hon ser det som ett vardagligt arbete det är även viktigt att framstå med gott
exempel, att vara goda förebilder. De har mycket ”tillsammans dagar” på skolan. De jobbar
även med SET (social emotionell träning) en gång i veckan. De får lära sig prata om sina
känslor och förstå hur andra känner sig, empati. Hur de kan stoppa sig själv när de blir arga
mm. De jobbar även med tjej- och killsnack, informanten uttrycker att: - Det är jättebra för att
exempelvis i en tjejgrupp som jag hade, kom det fram att en tjej brukar vara ensam. Sen när
jag pratade med den tjejen efter ett tag så säger hon: ”Nu vill alla va med mig.” Det kan bli så
bland pojkar också fast de har lite svårare och behöver ha ännu mer killsnack. Killarna har
svårare att uttrycka sig.

Förebyggande arbetssätt på skolan
Informanten söker mycket efter information och övningar på nätet. Hon har även fått mycket
information av Brith Fälth som är en utav grundarna för Piteåmodellen. Det händer att
pedagogerna som är i de olika klasserna kommer till henne och frågar om material, men hon
anser att det är ett givande och tagande när man jobbar i ett arbetslag, hon menar på att man
ska dela med sig. Hon menar även att det är hennes uppgift som arbetar i trygghetsteamet, att
finnas där för de andra pedagogerna. Hon anser att det är en fördel om man inte är klasslärare
för det barnet som mobbar, anledningen till detta är att det kan finnas förutfattade meningar
om barnet och barnet kan även det ha förutfattade meningar om pedagogen.

Föräldrakontakten
På föräldramötet som skolan har under hösten informerar de föräldrarna om vilka de i
trygghetsteamet är och hur de arbetar. De förklarar även för föräldrarna vad som är skillnaden
mellan mobbning och retsam lek, så att föräldrarna vet att de bara ska kontakta teamet vid
rena mobbningsärenden och att det är klasslärarna som ska ta han om de vardagliga
konflikterna som kan uppstå. Föräldrarna har även fått informationsblad om ämnet SET,
vilket syfte SET har och hur barnen kommer att jobba med det osv. De har även en
likabehandlingsplan ute på nätet, där de har möjlighet att se hur pedagogerna arbetar.

Informanten berättade att i den tidigare Piteåmodellen kontaktades föräldrarna i ett senare
skede, meningen med det var att barnet skulle få en chans fixa problemet utan föräldrarnas
vetskap. Hon berättade vidare att hon tidigare varit med om ett fall på de senare stadierna där
eleven sagt: ”Måste mamma och pappa få veta det här?” Att föräldrarna kopplas in anser hon
är både på gott och ont men hon förstår dock att föräldrarna vill bli inkopplade vilket hon
tycker är bra. Informanten påpekar även fördelarna med att inte koppla in föräldrarna direkt,
på grund av att det finns föräldrar som är väldigt hårda med sina barn.

När föräldrarna kopplas in och meddelas om situationen, anser informanten att man måste
vara mycket försiktig. Man berättar då vad som hänt och att trygghetsteamet kommer att träffa
deras barn. De förklarar för föräldrarna att de tillsammans kommer att lösa situationen utan
”pekpinnar”.
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Skola 2
Vi genomförde en intervju med en av pedagogerna som verkar i antimobbningsteamet på
skolan. Under intervjun med pedagogen så berörde vi vilken typ av modell de använde sig av
för att förhindra och förebygga mobbning, om den skiljer sig från andra modeller, hur de
arbetar för att nå ut till föräldrarna, samt andra frågor som berör detta område. Pedagogen
började med att informera oss om att det var Piteå- modell de använde sig av och att den
ursprungligen byggs på en annan modell från södra Sverige, men att de ändrat om den och
döpt den till Piteåmodellen. Hon uttrycker att Piteåmodellen är en handlingsplan för hur
skolan och kommunen ska gå till väga för att förebygga mobbning och kränkande
särbehandling.

Trygghetsteamet
Trygghetsteamet som de brukar kalla det för består av fyra pedagoger, de har valt att inte
involvera elever, eftersom de anser att det krävs så mycket av eleverna som medlare.  De
anser att de minst måste gå på mellanstadiet och eftersom det här är en skola från år F till 6
som har olika rasttider, så ansåg de att det inte var någon bra idé. Så trygghetsteamet består av
tre lärare och en fritidspedagog, rektorer och elevhälsoteamet är självklart också involverade
teamet. Hon vet inte hur länge trygghetsteamet har funnits eftersom hon bara jobbat på skolan
i två och ett halvt år, men som läget är nu så är alla skolor i hela Sverige ålagda att ha ett
trygghetsteam och det ska även finnas en plan för kränkande särbehandling.

Trygghetsteamets arbetssätt
Piteåmodellen är omarbetad, eftersom den gamla versionen fick så mycket kritik. Den fick
mycket kritik på grund av att föräldrarna inte blev inkopplade i tidigt stadium. De hölls
utanför. Hon tror att tanken med gamla modellen var själva överraskningsmomentet, allt
kartläggs noga och sedan ”tar man mobbaren på sängen”. Hon menar att om föräldrarna blir
inblandade så kanske man får en situation bredvid hela den här händelsen och föräldrarna
börjar engagera sig och ska vara delaktiga. Medan de på skolan kanske har pratat ihop sig och
då kan det bli väldigt fel. Hon anser att det bästa är om man tar personen själv och försöker
man hjälpas åt att lösa problemet. Men hon tycker ändå att det är bra att de har ändrat i
modellen för hon tycker att föräldrarna ska vara delaktiga. Nu i den nya versionen av
Piteåmodellen så kontaktar man föräldrarna redan i början när någon form av kränkningar
framkommit, när trygghetsteamet blivit involverat i situationen. De ringer hem i ett tidigt
stadium och berättar att de har träffat deras barn och vad de kommit fram till. Sedan
informerar de föräldrarna att de bokat en återträff med deras barn och att de kommer att
kontakta föräldrarna igen, med mer information. Det här kommer ofta som en överraskning
för föräldrarna, många blir förskräckta och jätte ledsna eftersom de ofta inte haft en aning om
att det har varit så. Det kan vara så att de blir inkallade för en engångs grej också. Barnet
kanske inte är en bråkstake eller en mobbare i vanliga fall. Men genom att ta tag i det direkt
både med barnet och föräldrarna, kan barnet bli förskräckta och känna att det blev en väldigt
stor grej av det hela och föräldrarna blir förskräckt och tänker: hjälp vad håller på att hända.
Detta kan medföra att det kanske aldrig händer igen. Hon menar att det är det som är tanken
med Piteåmodellen, just överraskningsmomentet. ”Vi ser och vet allting, det är ingen ide.”

Teamet brukar även jobba med kill- och tjejsnack, de träffas några gånger och jobbar
ordentligt med deras problematik om någon eller några har problem. Pedagogen hävdar att det
ger jättebra resultat, när de får sitta själva med någon vuxen och prata om deras problem. Hon
anser att problemen ska tas på tumanhand och inte i klassrummet där rollerna spelar in. I
klassrummet så har en del rollen som den tuffa coola killen/tjejen i klassen, men gråter
inombords och verkligen behöver prata med någon. Hon menar då att man inte ska behöva gå
till en kurator varje gång eleverna har bekymmer eller problem. Ska de träffa en kurator så
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måste de boka en tid, eftersom hon bara är här en till två gånger i månaden. Det ska finnas ett
team som kan ta sånt här. Hon har även startat en blogg för att se vad som händer med
kommentarer man kan få, för att förstå vad de pratar om, så att hon kan hjälpa dem på bästa
sätt. Hon anser att det är viktigt att sätta sig in i den värld som barnen befinner sig i.

Hon har i nu läget en tjänst på 25 % i trygghetsteamet vilket har gjort att hon har kunnat vara
två 45 minuters pass i veckan ute i klasserna och pratat om e-mobbning. Först har hon pratat
om ”vanlig mobbning” mobbning som har funnits i alla tider och sedan gått över till ”nutidens
mobbning” som är svårare som exempelvis e- mobbning, SMS mm. Hon anser dock att de
yngre inte är där än men tanken är att de även ska göra något för de yngre. Barnen på
mellanstadiet är mer medvetna om vad mobbning är, än barnen i de tidigare åldrarna.
Trygghetsteamet har varit väldigt tydliga med att förklara att statistiskt så finns ett visst antal
mobbade och mobbare i klassen. Teamet vädjar till eleverna om hjälp och menar att det är
viktigt att alla hjälps åt med det här, för att inget mobbningsteam kan lösa detta själva.

Lärarens roll
Deras lokala arbetsplan utgår från Piteåmodellen, fastän skolan har ett trygghetsteam så är det
varje klassrumspedagogs ansvar att bygga upp självkänslan hos eleverna. Att prata om
mobbning och kränkning och försöka jobba med empati och värderingar. Pedagogen menar
att det inte räcket med att bara ha trygghetsteamet och tänka att det ska fungera. Hon anser det
livsviktigt att jobba med värderingsövningar i klassen för förebyggandet av mobbning.
Trygghetsteamet blir inkallat då läraren i gruppen inte själv klarar av att ta hand om ett fall.

Föräldrainformationen
Trygghetsteamet presenteras på det första föräldramötet. Under hösten går trygghetsteamet
runt till de olika klasserna och pressenterar sig, visar vem de är osv. De berättar om arbetet i
teamet och att föräldrarna kan ta kontakt med dem om de behöver hjälp. Men hon menar att
det är viktigt att klargöra för föräldrarna vad som definieras som mobbning och kränkningar,
så att inte föräldrarna tror att de kan ringa till oss om någon exempelvis kastar en snöboll eller
något liknande.  Det är lärarnas uppgift att ta hand om sådana situationer, för annars skulle vi
inte få göra något annat. Sen har teamet också gått ut med veckobrev där de meddelar att de
jobbar med e-mobbning. De har jobbat med föräldrar också genom att skickat hem
information där de själva kan gå in och söka fakta om Lunarstorm, MSN, Bris och Friends.
Hur de kan anmäla kränkningar på nätet och hur de kan gå in på nätet och se vad deras barn
gör på nätet.

Innan hon fick sin tjänst på 25 % i trygghetsteamet så fick de ta de fall som uppkom under
rasterna och ringa hem till föräldrarna på fritiden, på grund av att tiden inte räckte till. Hon
menade att det var en ohållbar situation att ha trygghetsteamet vid sidan om sin tjänst. Under
vissa perioder uppkommer många fall som ska följas upp.

En tidigare mobbads upplevelser
Vi har fått möjlighet att träffa och intervjua (se bilaga 3) en tjej som utsatts för mobbning i ett
halvår under sin skoltid. Eftersom mobbning är ett känsligt ämne har vi beslutat oss för att
inte uppge hennes namn.

Händelseförloppet
Enligt henne är mobbning när flera personer utsätter en person för utfrysning, trakasserier
eller våld.  Det hela började för henne, när hon gick i högstadiet närmare bestämt i slutet av
sjuan. Hennes bästa vän flyttade och som hon själv nämner det, så blev hon ensam. Hon
berättar vidare att de andra tjejerna i klassen märkt att hon var ensam och svag. Hon ägnade
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sig inte åt att röka eller dricka alkohol. På detta sätt så ansågs hon inte som en cool tjej. Hon
förklarar det hela på följande sätt:

– I deras ögon fanns jag inte. Det var ren utfrysning, jag kunde stå bredvid dem och de
kunde stå och snacka skit om mig. De låtsades som om jag inte var där. Och sen när de
såg att jag stod där så kunde de säga: - Oj stod du där? Äh skit samma. Så ryckte de på
axlarna som att det inte spelade någon roll. Jag fick aldrig vara med och det var ingen
som frågade om jag ville följa med.

Informanten berättar vidare att det fanns en tjej som stod mitt mellan henne och de tjejer som
mobbade henne, hon stod som på båda sidorna. Men hon klandrar inte sin kompis för det hon
gjorde och inte gjorde, hon menar att det var säkert jättesvårt för kompisen att befinna sig i en
sådan svår situation. De som såg vågade inte göra någonting, kanske för att de var rädda att de
själva skulle bli utsatta. Informanten tror inte att det fanns något antimobbningsteam på
skolan eller några handlingsplaner mot mobbning, i alla fall inte vad hon kände till. Hon
kände heller inte något stöd från skolan eller lärare, trots att lärarna visste vad som föregick.
Hon fick på eget initiativ ta kontakt och boka en tid med skolans kurator. I hemmet förstod
föräldrarna att det var något som inte stod rätt till, men det vill hon inte prata med dem om.

 – Jag sa bara att det inte var något och gick upp och stängde in mig på mitt rum, som
många kanske gör när de är i den åldern. Det kom ju fram senare, när det var över.

Föräldrar och lärare
Hennes mamma tog aldrig upp situationen med skolan och rektorn, när hon fick reda på det så
ville hon inte ”riva upp gamla spår”. Mamman var även lite emot att informanten samtalade
med skolkuratorn, hon tyckte att hon lika gärna kunde prata med henne, som ändå är hennes
mamma. Vi frågade henne hur läraren hanterade situationen när hon försökte söka hjälp. Hon
gick till honom och berättade som det var; att hon mådde så dåligt. Det hon då fick som svar
av läraren var att han tyckte det var hemskt och att det skulle tas tag i, vilket informanten
tyckte lätt rimligt och lovande. Det planerades ett möte för samtal. Samtalet genomfördes på
så sätt att läraren först träffade tjejerna som mobbade och sedan fick informanten komma in.
Så här berättar hon hur det kändes och gick till:

 – Så satt de där med sina små glorior och så sa han så här. – Ja, de säger att de inte har
gjort dig någonting. – Då satt jag själv, läraren och 10 tjejer. Då känner man sig ganska
liten och det var som att han inte trodde på vad jag sa. Det var ganska tufft att stå där
själv och inte ha någon med sig, bakom sig. Som kan säga att såhär är det. Ingen som
stöttar en.

Livet efter mobbningen
Efter samtalet så upphörde mobbningen. De tidigare mobbarna började försöka sitta bredvid
henne och sådana saker, detta för att kanske hindra informanten att gå till läraren igen.  Men
hon kände sig fortfarande kränkt och inte vill ha någonting att göra med de tidigare mobbarna.
I slutet att nian så upplevde hon att allt på skolan var som vanligt och att
mobbningsincidenten aldrig hade hänt.

I slutet av nian fick skolan en ny resurs i form av kamerastödjare vilket informanten tycker
var lite för sent. I dag lever informanten ett vanligt vardagligt liv precis som det flesta av oss.
Hon har en pojkvän och pluggar på ett universitet. Men spåren av mobbningen finns
fortfarande kvar och det jobbar hon fortfarande med. De satte hennes självförtroende i botten,
vilket hon än i dag får arbeta med för att stärka. Hon dras mycket med tankar om vad andra
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ska tycka och om det hon gör blir tillräckligt bra osv. Informanten anser sig ha svårt för att
knyta ny bekantskap. Det hon var mest rädd för när hon började plugga på universitet var inte
studierna i sig, utan att hon inte skulle hitta några vänner.

Det viktigaste av allt när man jobbar med självförtroendet är att har bra människor runt
omkring sig. Människor som stöttar och tycker om en.

Enkätstudie
Vi har genomfört en enkätstudie med verksamma lärare som jobbar på fyra skolor runt om i
Piteå kommun. Pedagogerna som jobbar på dessa skolor arbetar med barn från år 1 till år 6.
Med hjälp av den här enkätstudien vill vi med öppna frågor få pedagogernas tankar kring
mobbning. Hur ser de på mobbning och dess orsaker, samt hur de arbetar med det
förebyggande i klassen och på skolan? I enkäten fick pedagogerna även svara på, om de ansåg
att en elev som utsatts för mobbning påverkas i inlärning och prestationer.

Pedagogernas definition av mobbning
Mobbning är någonting som återkommer som kan vara av fysisk eller psykisk natur. När
någon/några upprepar negativa handlingar och medvetet tillfogar en annan skada. En person
som dagligen utsätts för fysiska eller verbala övergrepp av en eller flera personer. Det kan
även vara att en elev blir utesluten från gruppen/klassen. Fysisk mobbning kan vara knuffar,
slag, negativa handlingar mm. Psykisk mobbning kan vara när de kan få öknamn på grund av
att de är för långa, korta, tjocka, smala, hudfärg mm. Psykisk mobbning kan vara att de blir
förlöjligade, hotade eller skrattade åt, genom fysisk närvaro, SMS eller chatt. Utfryst och inte
blir lyssnad på är också en form av psykisk mobbning.

”Mobbning är ju då en person vid upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för
negativa handlingar av en eller flera personer. Kränkande särbehandling är när man
kränker en persons värdighet. Problemet – som jag ser det - är ju att dessa ofta går hand i
hand, det är svårt att sära på dem. Mobbar du någon så utsätter du dem för kränkande
särbehandling.” (Pedagog i Piteå kommun)

Orsaken till mobbning enligt pedagogerna
Pedagogerna anser överlag att de bidragande orsakerna ligger hos de som mobbar, att det
råder osäkerhet, missnöje samt brist på empati och respekt. Mobbaren har ett behov att hävda
sig och vill ha makt över någon annan. De som utsätter någon för mobbning ser en ”svaghet”
hos offret.  Men en del av pedagogerna menar att ett avvikande beteende och utseende kan
också vara orsaker till att någon mobbas. Andra menar att vem som helst kan bli mobbad och
att det har med gruppkemi och hierarki att göra.

”Hierarkin. Någon tar ”för lite plats”, snäll, foglig eller någon som uppfattas som ett hot;
populär, snygg, bra hem, god ekonomi, fina kläder. Det ska finnas ledare ”underståtar” i en
grupp. Flyttar någon förändras hela hierarkin. En person som är i behov av
uppmärksamhet och som inte kan få det på ”naturlig” väg, finns risken att personen börjar
kränka/mobba för att sätta sig i respekt.” (Pedagog i Piteå kommun)

Det är endast en av pedagogerna som nämner medlöparna, att de gör som ”huvudmobbarna”
gör och att detta då sker för att de är rädda för att själv bli utsatt. Många pedagoger nämner
vuxnas betydelse, att vuxna ser vad som händer. En av pedagogerna menar att mobbning
förekommer för att omgivningen blundar.

”Svår fråga.”Det är så många olika faktorer som spelar in. Allt beror ju på hur mobbarna
mår, deras självkänsla och självförtroende, hur deras hemförhållande ser ut mm. Sedan
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beror det ju på hur den som blir utsatt har det i sitt liv. Ibland har föräldrar blivit utsatta
som små och påverkar sina barn på ett negativt sätt. De ”för” över en ”offertanke” till sina
barn.” (Lärare i Piteå kommun)

Pedagogernas förebyggande arbete mot mobbning i klassrummet
Alla pedagoger ser mobbning som ett vanligt förekommande ute på skolorna. Genom detta
har alla pedagogerna ett väldigt genomtänkt och förebyggande arbete ute i klasserna. De är
mycket noga med att det inte får förekomma någon form av kränkning i klassrummet. De
försöker hjälpa barnen att känna sig trygga i gruppen och på skolan, men även stärka deras
självförtroende och mod att våga vara sig själva. Största delen av pedagogerna använder sig
av ett material som kallas för SET (social, emotionell träning). De använder sig även av
faddersystem, tjej- och killsnack, hemlig kompis och ordningsregler. Hemlig kompis är när
varje elev blir tilldelad en elev i klassen som de under en vecka ska ta hand om extra mycket,
ingen av eleverna vet vem som har vem som hemlig kompis. I slutet av veckan så redovisar
alla vem deras hemliga kompis varit. Etniska diskussioner och samtal är också ett sätt att
förebygga mobbning. Man ska även som pedagog vara en bra förebild för sina elever och
uppmuntra ett positivt bemötande mellan varandra. Det är viktigt med trygga tydliga vuxna
som ser och agerar konsekvent, viktigt med ledarskap från rektorsexpeditionen via
klassrum/fritids ända ut på skolgården.

”Vi i klassen är som en familj man behöver inte älska alla, men vi försöker hjälpa och
stötta alla - vi arbetar förebyggande. Vi hjälps alla åt att reda ut ”bråk” direkt. Vi försöker
hjälpa dem med hur man istället kan göra. Om vi misstänker något, så håller alla ett öga
på de personerna.” (Pedagog i Piteå kommun)

Det förebyggande arbetet på skolorna
En utav skolorna har ett elevteam som kallas för det hjälpsamma teamet, deras uppgift är att
hålla ögonen öppna och sedan meddela trygghetsteamet på skolan om vad de har sett och hört.
Trygghetsteamet ska pressenteras för barn och föräldrar i början av läsåret. Trygghetsteamet
och det hjälpsamma teamet träffas sedan en gång i månaden för att pedagogerna ska få en
vidare översikt om vad som händer i det dolda, det som undanhålls för pedagogerna.

”Det är jätteviktigt att man har eleverna med sig. De ser och vet det vi annars aldrig
skulle ha en aning om.” (Pedagog i Piteå kommun)

Alla pedagoger ska vara förtrogna med de olika planerna som finns och de får fortbildning
kring värdegrundsfrågor ute på skolorna: De brukar ha samtal och reflektioner i kollegiet om
rasterna om de konflikter som uppstår bland barnen på skolan. En utav skolorna har till och
med en pedagog som har en viss procent i sin tjänst att jobba förebyggande mot mobbning på
skolan. Pedagogen har ”rest runt” i klasserna och visat film, pratat om mobbning och dess
konsekvenser. En annan skola har stormöten varje vecka och på så sätt försöker de skapa en
”vi” känsla på skolan. På stormötet får eleverna möjlighet att göra olika uppträdanden som
dans, sång, teater mm. De får även möjlighet att läsa upp sina berättelser eller dikter som de
skrivit.

”Viktigt med förebyggande arbete, att vuxna och barn som ser vad som händer. En orsak
är kanske att vi runt omkring inte vill se vad som händer.” (Pedagog i Piteå kommun)

Det finns utarbetade ordningsregler på skolorna som barn, föräldrar och pedagoger måste
följa. De har barnrättsveckor och tillsammans dagar, där de utför olika aktiviteter på skolorna.
De utför temadagar och temaveckor, utflykter, elevråds dagar, hantverksdagar.



31

”Elevrådets dag – där ”blandade” lag har olika aktiviteter. Man ”hoppar” ju gärna inte på
dem man lärt känna i sitt lag – skapar flera relationer än bara i sin klass.” (Pedagog i
Piteå kommun)

Åtgärder som vidtas när en elev utsätts för mobbning
Eftersom samtliga pedagoger som deltagit i den här enkätstudien arbetar inom samma
kommun så arbetar de därmed utifrån samma modell (Piteåmodellen). Svaren vi fått är väldigt
kortfattade och avslutas med att de utgår från Piteåmodellen.

”Problemet angrips omedelbart av den person som sett/fått veta, mentor och eventuellt
trygghetsteamet informeras. Enskilda samtal med den som blivit utsatt. Insamlande fakta.
Enskilt samtal med den/de som mobbar. Föräldrarna kontaktas. Rektor informeras. Vid
behov även ”elevhälsan”. Resultat av åtgärder följs upp av berörda vuxna. Vi arbetar
enligt Piteåmodellen. Om mobbningen ej upphört kallar rektor till elevvårdskonferens.
Efterarbete i en grupp där mobbning och kränkningar förekommit ska prioriteras. Allt
som görs ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.” (Pedagog i Piteå kommun)

Om någon av personalen skulle blir vittne så är det upp till pedagogen att ta itu med
problemet omgående genom att föra ett samtal med de inblandade och därefter informera,
elevernas klasslärare. När en misstanke om mobbning framkommer kontaktar lärare (och
vissa fall föräldrarna) skolans trygghetsteam, rektor och specialpedagog. Observationsarbete
sker under en till två veckor Är det då så att det rör sig om mobbning så kontaktas föräldrar
och ett samtal med mobbaren/mobbarna genomförs. All kartläggning och observationer
dokumenteras. En av de pedagoger som svarat på enkäten var ny på skolan och visste inte
vilka åtgärder som skulle tas vid en mobbningssituation.

Den utsatta elevens påverkan på lärande och prestationer
Samtliga pedagoger är eniga om att mobbningen påverkar en utsatt elevs lärande och
prestationer, på ett mycket negativt och förödande sätt. Pedagogerna menar att tryggheten är
nödvändig för lärandet, vilket inte existerar hos en elev som utsätts för mobbning, man skulle
kunna säga att glädjen för att lära minskar eller försvinner helt.

”Självförtroende, självkänsla får sig en törn. Barnet mår dåligt ibland både fysiskt och
psykiskt. Lärande försvåras. Att utsättas för mobbning är en katastrof för en människa
och ingen borde uträttas för detta.” (Pedagog i Piteå kommun)

”Vi har alla sett hur eleven som efter ”bara” en dålig rast inte är speciellt sugna på att
jobba. Att då dagligen vara med om mobbning kan ju bara leda till att slutarbetet inte alls
är det som upptar ens tanke. Fullt förståeligt!” (Pedagog i Piteå kommun)

Pedagogerna menar på att om man är otrygg i sin skolmiljö så kan man inte lägga sin fokus på
lärandesituationer. Elever som utsätts mår oftast väldigt dåligt, vilket leder till att
självförtroendet sjunker till botten och som en pedagog nämner, hamnar fokus på annat,
eleven blir inbunden och ängslig. Utsatta elever lider ofta av rädsla och
koncentrationssvårigheter. En pedagog nämner även att det kan förekomma stor frånvaro från
skolan, medan en annan pedagog menar att man ska gå till botten med situationen och att
detta då kan leda till en positiv lösning på problemet. Vilket i sin tur leder till att man kan se
det som en livskunskap som gör att man stärkt kan gå vidare.
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Pedagogernas uppfattning om var mobbning
 oftast förekommer 
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Detta diagram visar att de flesta pedagogerna anser att mobbningen oftast förekommer på
rasten och på andra plats kommer Internet. När man läser av diagrammet så kan man se att
ingen av pedagogerna har svarat i klassrummet och att endast två har svarat att mobbningen
sker till och från skolan. Endast en person svarade att mobbningen förekommer på en annan
plats och tre stycken svarade att det förekom inom idrotten.

Pedagogernas uppfattning om vilket kön som blir mest 
utsatt för mobbning
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Det här diagrammet visat att de flesta pedagogerna tror att killar och tjejer blir utsatta för
mobbning lika mycket. Medan bara en pedagog menade på att det var tjejerna som blev mest
utsatta för mobbning och tre stycken svarade att det var flest killar som blev utsatta.
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Pedagogernas uppfattning om 
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Det här diagrammet visar att de flesta pedagogerna anser att det är lika många tjejer som killar
som utsätter någon för mobbning, medan tre stycken anser att det är mest killar som mobbar
och två stycken menar på att det är mest tjejer som utsätter.

Vårt interna bortfall
Vid utformningen av enkäten ville vi att pedagogerna skulle ges möjlighet att svara så
personligt som möjligt samtidigt som vi ville ”få ut” så mycket information som möjligt. Med
dessa tankar formade vi en enkät med frågor som var ganska stora och omfattade. En del av
frågorna var relativt lika för att ge oss ett så tydligt svar som möjligt. Vid sammanställningen
av enkäten märkte vi att flera av pedagogerna svarat på fråga 6, för att på nästa fråga hänvisat
till föregående fråga. Detta medförde att vi bestämde oss för att inte redovisa fråga 7, vilket
har resulterat till ett internt bortfall i vår enkätstudie.   

Slutsats av resultat
Intervju
Efter att vi genomfört intervjuer med två pedagoger som är engagerade i trygghetsteamen på
de olika skolorna, har vi kommit fram till likheter och skillnader. Piteåmodellen är en typ av
handlingsplan som skolorna inom Piteå kommun använder som grund för arbetet mot
mobbning. Utifrån Piteåmodellen formar skolorna själva sin likabehandlingsplan och hur
teamet ska arbeta och organisera. När vi besökte de två skolorna fick vi ta del av de senaste
uppgraderade likabehandlingsplanerna, vilket visar på att skolorna aktivt arbetar för att
förebygga mobbning och andra kränkande behandlingar. Genom dessa intervjuer har vi märkt
att arbetet mot mobbning på de olika skolorna är olika. Skola 1 tar hjälp av eleverna för att på
bästa sätt komma åt och få information om de elever som är utstötta och behöver hjälp. På
skola 1 fungerar eleverna som antimobbningsteamets förlängda arm, deras uppgift är att
informera pedagogerna vad de ser och hör, de ska inte under några omständigheter gå emellan
ett bråk eller på något sätt medla. Skola 2 vill inte involvera eleverna eftersom de anser att
dessa elever skulle få bära ett så tungt ansvar. En annan skillnad mellan skolorna är att skola 2
har en pedagog som aktivt arbetar i trygghetsteamet 10h i veckan. Den andra skolan inte hade
någon avsatt tid alls för detta, men pedagogen som vi intervjuade menade på att den
extratiden behövs bara om det skulle förekomma något fall. Genom den omarbetade
Piteåmodellen har föräldrarna blivit mer delaktiga i de fall som involverar deras barn, vilket
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pedagogerna ser som en fördel. Föräldrarna får information om hur det aktiva arbetet sker på
skolan och hur de kan komma i kontakt med teamet.

Slutsatsen vi tagit angående den tidigare mobbade eleven, är att mobbning sätter sina spår.
Det kan påverka den mobbades självförtroende och självbild långt efter den hemska tiden som
utsatt. Detta är något som hon får jobba med varenda dag.

Enkät
Genom vår enkätstudie har det framkommit att pedagogerna är väl införstådda om
mobbningens definitioner dock ej enligt Piteåmodellens definition.  Det förs ett aktivt
förebyggande arbete i klasserna genom olika aktiviteter som gruppstärkande övningar och
samtal om känslor och empati. Vi har genom dessa studier märkt tydligt att de på skolorna
arbetar utifrån samma modell. Det genomsyrar även det förebyggande arbetet i klasserna
utifrån materialet (Livsviktigt), där de arbetar med SET, tjej- och killsnack och andra
övningar som kan göras enskilt eller i grupp. Det är viktigt att poängtera att ”Livsviktigt”-
materialet inte är något som utgår ifrån eller är framtaget av Piteåmodellen, utan att det är ett
”fristående” material som skolorna i kommunen valt att köpa in. Kanske en av de svåraste
frågorna i vår enkät var, hur pedagogerna ansåg att en mobbad elevs prestationer och
inlärning påverkades. Det visade sig att samtliga av pedagogerna ansåg att eleven tappar sin
självkänsla och att självförtroendet trycks ner i botten.

De tre enkätfrågor som vi valt att redovisa i form av diagram visar på att största delen av
pedagogerna ansåg att mobbningen blad elever sker vanligtvis på rasterna eller på Internet.
Deras syn på vilket kön som blir mobbad och vilka som mobbar ansåg pedagogerna vara lika.
Den större delen av pedagogerna ansåg att mobbning förekommer lika mycket hos killar som
tjejer.
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Diskussion
Vårt syfte med det här arbetet är att vi vill försöka förstå och beskriva hur pedagogerna
uppfattar och arbetar aktivt mot mobbning i skolan, samt hur de anser att detta påverkar
elevens lärande och prestationer. Mobbning är ett stort ämne, där många studier och
forskningar har utarbetats. Det finns så otroligt mycket litteratur att använda sig av, vilket har
gjort det väldigt svårt för oss att begränsa oss. Vi är båda väldigt engagerade och intresserade
i detta ämne. Detta medför att vi vill beröra allt som faller inom ramarna för mobbning, vilket
är omöjligt med den tid som angivits.

Metoddiskussion
I stora drag så tycker vi att det gått bra med vår studie. Men det finns vissa undantag, som
exempelvis att vi tycker att c-uppsatsen är för stor för den tid som är utsatt. Vi anser att vi inte
fick den tid vi behövde för att utföra den kvalitativa studie som vi önskat. Om bristen på tid
har påverkat vårt resultat är svårt att säga. Ett annat hinder vi stött på är deltagandet av vår
enkät. Pedagogerna ansåg sig inte ha tid och möjlighet att fylla i enkäten. Vi delade ut enkäter
i flera omgångar och ändå fick vi inte det deltagande vi strävade efter. Men vi tror dock inte
att vi skulle få ett annat resultat, eftersom vi anser att enkäterna vi fick tillbaka var besvarade
på ett likvärdigt sätt. Vi funderar dock om det kunde ha blivit ett annat resultat om vi enbart
använt oss av intervjuer.  Eftersom det då inte skulle förekomma något externt bortfall.
Anledningen till att vi fick in så få besvarade enkäter beror troligtvis på att vi använt oss av
ombud, vilket betyder att enkäten inte blev personligt utdelad.  Efter mycket spekulationer så
tror vi att om vi distribuerat enkäten själva så skulle vi fått en mer personlig kontakt med
pedagogerna. Vi hade kunnat berätta mer om vår studie och förklarat hur pass viktigt deras
deltagande är för oss. Vi anser att motivationen till att besvara enkäten hos pedagogerna
minskar när de inte vet vilka de ”hjälper”. Vi tror även att pedagogerna vill få någon form av
uppskattning och bekräftelse på att de bidragit, vilket är svårt när enkäten är anonym och har
distribuerats av någon annan.

Resultatdiskussion
Vi tycker att det är väldigt intressant att alla pedagogerna utgår ifrån Piteåmodellen och var
eniga om definitionen av mobbning. Ingen definierar mobbning efter Piteåmodellen.
”Mobbning är gruppvåld, som utövas av flera och som sker vid upprepade tillfällen och riktar
sig mot enskilda individer.” Piteåmodellen (2004, s.5). Alla pedagoger inklusive vi anser att
mobbning inte behöver utövas av flera, utan att en person faktiskt kan mobba en annan
person, men det måste dock ske vid upprepande tillfällen.

Pedagogerna anser att den största delen av mobbning förekommer under rasterna på skolan,
vilket stämmer överens med Olweus (1999) forskning som tyder på att 50- 75% av
mobbningen sker på skolgården och undanskymda platser. Därför tycker vi att det är en fördel
att ha ett elevteam, som en av skolorna som vi besökt har. På så sätt kan elevteamet komma åt
de undanskymda platser som inte pedagogerna har vetskap om. Pedagogerna anser även att
det förekommer mycket mobbning på Internet via SMS, pixbox, apberget, MSN, lunarstorm
mm.

Diagrammen visar på att pedagogerna tror att mobbning är lika vanligt bland killar som tjejer.
Medan Olweus (1999) menar på att det är till största delen killar som mobbar, både killar som
tjejer. Vi tror även här att Internets påverkan kan ligga till grund för det resultat som vi fått av
pedagogerna.
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Pedagogerna ansåg att orsaken till mobbning kan grundas på olika orsaker. De flesta ansåg att
förekomsten av mobbning berodde på att mobbarna är osäkra och saknar empati. Pedagogerna
menade även att mobbare har ett behov av att hävda sig och vill skapa makt. Enligt Granér
(1994) uppkommer mobbningssituationen genom att mobbaren inte får sina behov
tillgodosedda, att han/hon har en dålig självkänsla och själv är rädd för att bli utsatt. Olweus
(1999) menar att det i forskningar inte har framgått att mobbaren skulle vara ängslig och
osäker.

Vi blev väldigt förvånade över hur mycket pedagogerna faktiskt arbetar aktivt mot mobbning
ute i klasserna. Vi visste att någon typ av förbyggande arbete försiggick, men inte i så stor
omfattning. Men en fråga som vi nu ställer oss är hur pass informerade eleverna egentligen är
om detta. Har pedagogerna förklarat vad de olika förbyggande övningarna/samtalen går ut på?
Vi anser att det är väldigt viktigt att eleverna involveras och är delaktiga i vad och varför de
gör vissa övningar och samtal. De måste få veta syftet!

Vi anser att skolorna har en bra handlingsplan mot mobbning, vi tycket att det var väldigt
klokt att ändra Piteåmodellen genom att involvera föräldrarna i ett tidigare skede, eftersom vi
tycker att föräldrarna har rätten att veta vad som händer på skolan och vad som berör deras
eget barn. Enligt Lpo 94 ska läraren samarbeta med hemmen i elevens fostran och redogöra
skolans regler som en grund för arbetet och samarbetet.

För att förebygga mobbning på bästa sätt så anser vi inte att det räcker med att bara ha ett
antimobbningsteam vi sidan om, där ingen utav pedagogerna får någon typ av avsatt tid till
detta. Vi anser att det ständigt ska ske ett förebyggande arbete från antimobbningsteamet, att
de går ut i klasserna och regelbundet pratar om ämnet. Detta är förstås inte lätt eftersom de
flesta pedagoger oftast har en heltid i sin egen klass. Vi tycker det skulle vara bra om det
fanns en person på varje skola som finns där för eleverna, för att eleverna ska ha någon äldre
att ty sig till, att prata med för, att inte känna sig ensamma. Vi anser att det skulle var
nödvändigt och bra för det förebyggande arbetet på skolorna. Vi tror att den här personen
skulle tillföra mycket till antimobbningsteamet. Han/hon skulle då få en speciell utbildning
om hur man på bästa sätt bemöter eleverna, hur de upptäcker mobbning osv. Det vi anser vara
bland det viktigaste när man arbetar i ett antimobbningsteam är att man som pedagog
”brinner” för arbetet. Det krävs att alla på skolan är delaktiga och engagerade i det
förebyggande arbetet mot mobbning för att resultera i en så välmående och trivsam skola som
möjligt. Enligt Lpo 94 ska läraren vara uppmärksam och vidta åtgärder för att förebygga alla
former av kränkande behandling. Läraren ska även öppet diskutera skiljaktiga värderingar,
uppfattningar och problem. Vi tycker även att det är viktigt att skolledningen avsätter tid och
pengar för det förebyggande arbetet mot mobbning, om behovet skulle finnas.

Vi anser att frågan om hur mobbning påverkar utsatta elevers lärande och prestationer är
väldigt svår besvarad. Enligt oss krävs det en större undersökning och forskning kring detta
för att verkligen få det ”fastställt”. I skolverkets publikation Olikas lika värde (2003) menar
de på att elevens lärande och utveckling påverkas när han/hon blir utsatt olika former av
kränkande behandlingar. Enligt våra resultat har samtliga pedagoger menat att mobbningen
har stor inverkan på elevers lärande. Mobbning kan medföra att utsatta elever känner sig
ängsliga, rädda och har svårigheter med koncentrationen mm. Vilket vi själva förutspådde
innan denna studie.
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Fortsatt forskning
Vårt förslag till fortsatt forskning är att fördjupa sig mer mot mobbning bland ungdomar.
Genom vår studie har vi upptäckt att Internet är ett av de stora problemområdena inom
mobbning. Vi har i vår studie fokuserat mer på mobbningen som sker i yngre åldrar på skolan,
men vi tycker att de skulle vara intressant att göra en studie bland äldre elever där
nätmobbning framkommer mer tydligt.

Vi tycker även att det skulle vara intressant att en större studie skulle göras om hur och på
vilket sätt mobbning påverkar elevers lärande.
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Bilagor

Bilaga 1. Enkät
Hejsan!
Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som läser till lärare. Vi
håller just nu på att skriva vårt examensarbete om mobbning. För att vi ska
kunna genomför och skriva vår studie så hoppas vi att ni ska kunna hjälpa oss.
Vi är oerhört tacksamma om ni har tid och möjlighet att fylla i denna enkät. Ni
kommer självklart att få vara anonyma. Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Veronica och Erica

1. Vad anser du är mobbning?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Vad anser du är den bidragande orsaken till att någon utsätts för mobbning?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Var tror du att det är vanligast att mobbning förekommer?
(   ) På rasten (   ) Till och från skolan
(   ) I klassrummet (   ) På internet
(   ) Inom idrotten (   ) Annan plats …………….

4. Vilket kön tror du blir mest utsatt för mobbning?
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(   ) Killar
(   ) Tjejer
(   ) Lika

5. Vilket kön tror du de flesta mobbarna har?
(   ) Killar
(   ) Tjejer
(   ) Lika

6. På vilket sätt arbetar du med klassen för att förebygga mobbning?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7. På vilket sätt och hur ofta arbetar ni med förebyggande övningar/samtal mot
mobbning?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Hur ser det förebyggande arbetet ut på er skola?
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

9. Vilka åtgärder vidtas när en elev utsätts för mobbning?

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

10. Hur anser du att mobbning påverkar den utsatta elevens lärande och
prestationer?

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

Tack för din medverka
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Bilaga 2. Intervjufrågor till antimobbningsteam

Intervjufrågor till antimobbningsteam

1. Arbetar ni efter Piteåmodellen?
2. Vad är Piteåmodellen?
3. Vad är det för skillnad mellan Piteåmodellen och andra modeller?
4. Hur många är delaktiga i teamet?
5. Hur arbetar ni i ert antimobbningsteam för att motverka mobbning?
6. Hur arbetar ni för att nå ut till elever, föräldrar och personal?
7. Hur länge har ert antimobbningsteam funnits?
8. Om ni skulle jämföra tiden före och efter att ni börjat med detta team

arbete, har det skett någon förändring på skolan?
9. Har du/ni fått någon utbildning om mobbning?
10.  Hur ser er handlingsplan ut?
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Bilaga 3. Intervjufrågor till en tidigare mobbad tjej

Intervjufrågor till en tjej som tidigare har blivit utsatt för mobbning

1. Vad anser du är mobbning?
2. Har du blivit utsatt för mobbning, i så fall hur länge och i vilken ålder?
3. Har det satt spår i dig som vuxen, i å fall på vilket sätt?
4. Tror du att mobbningen har påverkat din inlärning och prestationer, i så

fall på vilket sätt?
5. Fanns det något antimobbningsteam på din skola, ifall du svarat ja. Fick

du någon hjälp och på vilket sätt.
6. Fick nu någon hjälp av din lärare eller andra pedagoger? I fall du svarat

ja. På vilket sätt fick du hjälp
7. Anser du att läraren och de andra pedagogerna gjorde allt vad de kunde

för att hjälpa dig?
8. Jobbade din skola/klass med att förebygga mobbning?




