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Abstrakt 

 

Syftet med min studie är att få och skapa förståelse för dels barns uppfattningar om mobbning 

som företeelse och dels barns åsikter om hur mobbning kan förebyggas i skolverksamheten. 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där sex barn i åldrarna 7-11 år från två 

olika skolor har medverkat i intervjuer. De teorier och den forskning som lyfts fram i 

bakgrunden är både de individualpsykologiska och de sociokulturella perspektiven. Resultatet 

i studien visar på att begreppet mobbning är komplext på så sätt att majoriteten av eleverna 

menar att kränkningar och mobbning inte särskiljs från varandra. Resultatet pekar också mot 

att vem som helst kan bli mobbad men inte alla kan bli en som börjar mobba. De vuxna är 

enligt eleverna de som har ansvaret för att förhindra att mobbning uppstår och de vuxna ska 

bry sig om eleverna och hålla ordning. Det framkommer även i studien att det förebyggande 

arbetet som skolorna gör inte är tillräckligt. Eleverna önskar att vuxna ska finnas med dem i 

större omfattning än de gör idag under raster och att de vuxna också ingriper vid de 

konfliktsituationer och den mobbning som uppstår mellan eleverna.  
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de barn som lät sig bli intervjuade, ni gjorde det möjligt att 

genomföra studien. Jag vill även tacka min handledare Solange Perdahl för mycket bra 

vägledning under arbetets gång.  

 

Tack! 

 

Gällivare, december 2012 

 

Anna Uvelöv 
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Inledning 

 
En hand kan vara mjuk och len 

och smeka litet barn 

en hand kan vara kall och hård 

och slå en stackars svag 

en hand kan räcka dig till tack 

för något som du gjort 

en trofast hand i ensamhet  

är nog det bästa som jag vet 

(Karlén, 1971, s. 82). 

 

Mobbning i skolverksamheten där barn mobbar barn är ett ämne som ofta lyfts fram, dels i 

media men även inom skolverksamheten. Skolverket (2011c) belyser att självkänslan hos de 

barn som blir mobbade blir urholkad eftersom dessa elever känner skamrelaterade känslor, de 

har även mindre antal kompisar samt upplever låg tillit till lärarna. Dessutom konstateras att 

flickor och pojkar blir utsatt för mobbning i samma omfattning. Dock så framhåller 

Skolverket att flickor i större grad utsätts för sociala kränkningar medan pojkar i större 

utsträckning utsätts för fysiska kränkningar. 

 

Under alla år av mobbing trodde jag att det var fel på mig. Att det var därför jag blev kallad 

Lösset, att det var därför de slog mig, viskade bakom min rygg, gav mig blickar som kunde 

döda och skrattade åt mig, att det var därför de gjorde sönder mina saker och kläder, att det var 

därför jag aldrig blev vald på gympan och att det var därför de tryckte ner mitt huvud i den 

smutsiga toastolen och spolade så att jag tvingades svälja det smutsiga, äckliga vattnet tills jag 

kräktes (Pipping, 2010, s. 8-9). 

 

BRIS (2012) lyfter fram att antalet barn som kontaktar dem angående mobbning har ökat. 

Många av dessa barn är ensamma i sin kamp mot mobbarna. Barnen skäms och tar på sig 

skulden för att de blir utsatta för mobbning. Enligt BRIS så frågar barnen sig själva vad de gör 

för fel när de blir utsatt för mobbning, att bli utsatt för mobbning i skolan leder enligt barnen 

till att de får allt sämre självförtroende vilket följer med barnen även efter skoldagens slut. 

Känslan av att vara värdelös och utanför blir en del av livet i övrigt. Vidare lyfter BRIS fram 

att många av barnen som blir utsatta för mobbning inte vågar berätta för vuxna om att de blir 

mobbade eftersom de inte längre tror på sig själva som en följd av mobbningen, detta leder till 

att barnen inte heller tror att de vuxna ska tro på dem. Mobbning ska inte få förekomma i 

skolverksamheten. 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och 

en som verkar inom utbildningen ska främja det och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling (Sveriges Riksdag, 2010, s. 2). 
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Sveriges Riksdag (2010) har även slagit fast att utbildningen ska bidra till att alla elever får en 

skolmiljö som ger trygghet samt studiero. Det är tyvärr inte alla elever i dag som får uppleva 

trygghet i skolan, för vissa barn präglas tiden i skolan av otrygghet och utanförskap.  

 

Genom Arbetsmiljölagen lyfter Arbetsmiljöverket (1993) fram att i skolverksamheten som är 

elevernas arbetsmiljö ska det finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp tecken och 

åtgärda arbetsförhållanden som inte är tillfredställande. Det ska även finnas rutiner för att 

fånga upp problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet eftersom dessa 

kan vara en grund för kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket framhåller även vikten av 

att arbetsgivaren arbetar aktivt för att motverka att arbetstagaren blir utsatt för kränkningar av 

övriga arbetstagare. Skolan ska också enligt Skolverket (2011a) arbeta förebyggande mot 

mobbning och det ska även finnas en likabehandlingsplan där skolan årligen ska upprätthålla 

en handlingsplan för att förhindra att mobbning uppstår i verksamheten. Vi har lagar som slår 

fast att skolan ska arbeta för att motverka mobbning och det ska finnas rutiner för att kunna 

fånga upp missförhållanden i verksamheten. Det finns mängder av program och metoder för 

att förhindra att mobbning uppstår men ändå så uppstår mobbning i verksamheten. 

 

Det tycks enligt Skolverket (2011a) självklart att skolan ska vara en plats där trygghet och 

social gemenskap skapar glädje för eleverna att vilja tillägna sig kunskap. Detta är inte en 

sanning för vissa elever som istället upplever skolan som ett plågsamt ”måste”. Läraren har 

ansvar för att förebygga samt motverka varje form av diskriminering samt kränkande 

behandling i verksamheten och målet för varje enskild elev är att denne tar avstånd mot att 

andra blir utsatta för kränkningar och förtryck. Jag anser att det är viktigt att belysa och lyfta 

fram barns tankar och upplevelser kring vad skolverksamheten kan göra för att förhindra att 

mobbning uppstår. Trots allt är det barnen som är allra närmast, det är barnen som är nära 

mobbningen när det händer och sker, även om de inte aktivt är delaktiga i mobbningen så ser, 

hör och vet barnen om vad som händer. Min upplevelse från min egen skoltid är att de som 

mobbade någon annan gjorde det bortom de vuxnas blickar, bakom ryggen på de vuxna för att 

inte bli upptäckta. De vuxna visste inte, men det gjorde vi barn. Genom att få ta del av 

barnens tankar om vad verksamheten ska göra för att förhindra att mobbning uppstår, så är 

min förhoppning att bidra med ytterligare reflektioner om hur skolverksamheten kan arbeta 

förebyggande mot uppkomsten av mobbning utifrån barns perspektiv och därmed hitta vägar 

för att främja allas lika värde.  
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Syfte  
 

Studiens syfte är att få och skapa förståelse för dels barns uppfattningar om mobbning som 

företeelse och dels barns åsikter om hur mobbning kan förebyggas i verksamheten.  

 

Frågeställningar 

 Vilken mening tillskriver barn ”mobbning”? 

 Varför uppstår mobbning enligt barn? 

 Hur vill barn att skolan ska agera för att förhindra uppkomsten av mobbning? 

 

Syftes precisering 

Jag kommer här nedan att reda ut följande fyra begrepp: trakasserier och diskriminering, 

kränkande behandling samt mobbning. Detta eftersom dessa begrepp står varandra nära och 

gränsen för vad som är vad kan uppfattas som ”luddig”. Jag har här utgått ifrån de definitioner 

som Skolverket använder sig av, detta eftersom dessa definitioner enligt Skolverket (2012) är 

hämtade från diskrimineringslagen samt skollagen. Även begreppet mening kommer att 

förklaras.  

 

    

 Trakasserier samt diskriminering definierar Skolverket (2012) enligt följande:  

 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det 

diskriminering (Skolverket, 2012, s. 9). 

 

 Kränkande behandling är enligt Skolverket (2012) när ett barn blir sämre behandlad 

utan att någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder ligger som grund för kränkningen. Vidare belyser 

Skolverket att:  

 

En kränkning är en handling där förövarens avsikt är att tillfoga skada eller obehag. Det är en 

aktiv handling, inte en olyckshändelse. Det finns alltid en eller flera förövare och alltid en 

utsatt individ, ett offer. Till skillnad från mobbning kan en kränkning äga rum vid ett enstaka 

tillfälle (Skolverket, 2011d, s. 9). 
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Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 

eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras 

inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och 

kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, 

förlöjligande eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. 

Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande (Skolverket, 2012, s. 9). 

 

 ”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en 

upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar 

eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag” (Skolverket, 2012, s. 9). Denna 

definition innebär alltså att upprepade kränkningar eller trakasserier mot en person 

klassas som mobbning.   

 

 Begreppet mening lyfter Igland och Dysthe (2003) fram som något som skapas samt 

återskapas av individer som samverkar i bestämda kontexter. Dysthe (2003) 

framhåller att mening är en kommunikativ företeelse eftersom den kommer från 

insikter samt handlingsmönster som vi tar del av genom att integrera med andra 

människor. ”Man talar om mening såväl hos olika slag av mänskliga handlingar som 

hos produkterna av sådana handlingar” (Nationalencyklopedin, mening). 

 

Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer teorier och tidigare forskning som är relevant för min studie att lyftas 

fram, dessa kommer sedan att användas som referensram för min analys.  

 

Individualpsykologiskt och sociokulturellt perspektiv 

Skolverket (2011c) lyfter fram två teoretiska synsätt som används för att skapa förståelse för 

fenomenet mobbning. Dessa teoretiska synsätt är: det individualpsykologiska perspektivet och 

det sociokulturella perspektivet.  

 

Det individualpsykologiska perspektivet innebär enligt Skolverket (2011c) att mobbning 

uppfattas som avgränsat till enskilda individer och deras handlingar samt beteenden mellan 

enskilda individer. Här ligger utgångspunkten på att mobbning är ett aggressivt beteende i 

någon form, antingen psykiskt eller fysiskt till karaktären. Det läggs stor vikt på personlighet 

och reaktion hos de som är inblandade i mobbningen. Vidare så fastställs särskilda egenskaper 

för dem som mobbar och de som blir utsatta för mobbning. Mobbningssituationen består av 

förövare som antingen är en person eller en grupp. Den som bli utsatt för mobbning är oftast 

en person och den/de som mobbar är starkare än denne. Att vara starkare betyder inte att man 

verkligen är starkare, det är tillräckligt att den/de uppfattas vara starkare. Den som blir 

mobbad är den svaga vilket beror på dennes personliga egenskaper eller på att denne inte har 
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de resurser som ses som passande. Inom det individualpsykologiska perspektivet finns även 

det ”provokativa offret” som själv kan framkalla mobbning mot sig genom att provocera fram 

det. Vidare framhåller Skolverket att mobbning inom detta perspektiv inte är konflikt, rivalitet 

eller konkurrans. Fortsatt menar Skolverket att i en mobbningssituation är den som mobbar 

och den mobbade inte jämnstarka, dock behöver det inte handla om ett övertag i fysisk styrka 

som mobbaren besitter.  

 

Det sociokulturella perspektivet däremot innefattar enligt Skolverket (2011c) att de som 

mobbar eller blir mobbade inte tillskrivs några psykologiska egenskaper utan i stället så söks 

förklaringarna till den uppstådda mobbningen i sammanhanget. Fokus läggs därför på 

helheten och på skolan som miljö för att lära och utvecklas. Hänsyn tas till den omgivande 

miljön eftersom denna påverkar en människas beteende, detta eftersom det i miljön utvecklas 

värderingar, normer och attityder som påverkar människor. Hundeide (2003) lyfter fram att 

när vi umgås med människor så definierar och tillskriver vi dem egenskaper för att förstå 

dessa människor, detta berättigar sedan att vi har ett visst förhållningsätt mot dem. De 

reaktioner samt handlingar vi har emot andra människor är till följd av hur vi tolkar dem och 

vilken situation de är i. Människor blir tillskrivna egenskaper utifrån hur vi tolkar dem och 

våra uppfattningar styr då vårt handlande emot dessa människor.  Hundeide menar även att 

det fördelas eller förhandlas fram roller i en klass vilket leder till att alla inom tid tar på sig sin 

givna roll. Ett barns självuppfattning samt uppträdande är därför ett resultat av förhandling 

om roller och positioner där vänner, lärare, familj samt barnet själv deltar. Alla skolor har 

också sin egen kultur och sina egna dolda koder enligt Hundeide. Detta innebär att eleverna 

förutom ämnena även lär sig diskursiva vanor, rutiner, uppträdande, genrer samt koder genom 

praktiska handlingar. Dessa koder kan vara hur man uppträder i vissa sammanhang, hur man 

ska vara eller svara för att bli populär och vad som är populärt.  Då det kommer elever från en 

annan kultur eller som har en annan social bakgrund så kan dessa elever hamna utanför 

eftersom de har svårt att förstå den dolda koden som finns i skolan eftersom den inte är tydligt 

uttalad.  

 

 Bliding (2004) framhåller att skolan som är en tillvaro organiserad av vuxna gör att barnen i 

sin tur behöver organisera den så att den blir förståelig och hanterbar för dem. Detta leder till 

att barnen sorterar människor efter kriterier som finns i omgivningen men också efter kriterier 

som barnen själva skapar. ”När man i skolan organiserar verksamheten utifrån barnens ålder, 

där äldst har högst och yngst lägst ställning i en social hierarki, kan detta bli maktmedel i 

barns samspel med varandra” (s.57).  Bliding lyfter även fram att det sociala organiserandet i 

skolan som sker av barnen till största del handlar om att upprätta gemenskap och samhörighet 

med andra. Detta innebär att barnen hela tiden arbetar kring att förankra, upprätta, bevara 

samt avsluta relationer. Vidare menar Bliding att det i stora grupper är omöjligt att upprätta 

relationer med alla och att det därför blir ofrånkomligt att barnen sorterar och differentierar 

för att kunna skapa relationer med några. Det är i ett sådant relationsskapande, där barn 

arbetar med relationer i identifierade grupperingar som har specifika målsättningar och 

inriktningar som barn även avslutar relationer med vissa barn samt utesluter och tar avstånd 

från andra. Detta relationsskapande mellan barnen är något som ständigt pågår, både under 

lektioner och raster samt i alla miljöer och situationer. Barns relationsarbete kan enligt 
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Bliding ses som sociala praktiker om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Med detta 

menar hon att sociala praktiker utvecklas samt skapas genom det integrerande som sker 

människor emellan inom ramen för det sociokulturella förhållande som finns runt omkring 

människor. 

 

Skolverket (2011c) framhåller att det perspektivet eller den synvinkeln som vi utgår ifrån gör 

att mobbning uppfattas på olika sätt. Elever, föräldrar samt lärare har olika upplevelser av 

mobbning vilket leder till att de även har olika föreställningar om vad mobbning 

är. ”Förståelsen av mobbning ligger alltså delvis i betraktarens ögon” (s. 35). De åtgärder som 

anses vara lämpliga för att förebygga mobbning är därför beroende av vilken uppfattning vi 

har om mobbning. Vidare framhåller Skolverket att inget av perspektiven är heltäckande 

eftersom det är olika synvinklar på mobbning som studeras, det är på olika sätt som 

perspektiven närmar sig studieobjektet. 

 

Vad är mobbning? 

Skolverket (2011b) framhåller att i Sverige började uttrycket mobbing användas år 1969 men 

först på 1980-talet blev fenomenet etablerat i skolorna och då användes uttrycket mobbning. 

Från mitten av 1980-talet och fram till 2000-talet har mobbning blivit belyst i lagar, 

läroplaner samt skolutredningar. Under slutet av 1990-talet kopplas mobbning samman med 

det juridiska begreppet kränkande behandling och 1993 blir alla som verkar inom skolan 

skyldiga att försöka stävja att elever blir utsatta för kränkningar. Från år 2009 finns kränkande 

behandling även reglerad i skollagen. Vidare framhåller Skolverket att 6 procent av eleverna 

som går i årskurs 4-6 är mobbade och av dessa så upplever 3 procent att de blir utsatt för 

mobbning varje vecka.  

 

Fenomenet mobbning är inte ett otvetydigt begrepp enligt Skolverket (2011b) men på några 

punkter finns det samsyn. Det finns alltid förövare, negativa handlingar och ett offer. 

Mobbning är kränkande handlingar som upprepas mot en person men det finns inget kriterium 

för hur många gånger de kränkande handlingarna ska förekomma eller under vilken tidsperiod 

som dessa kränkningar ska ske för att det ska klassas som mobbning.  

 

Mobbning är enligt Höistad (1997) när en person regelbundet blir trakasserad av en eller flera 

personer. Höistad menar även att det finns tre olika typer av mobbning och dessa är: psykisk, 

verbal samt fysisk. Den psykiska mobbningen består av att den mobbade blir utfryst och 

utesluten, även blickar, viskningar samt grimaser mot den mobbade innefattar denna typ av 

mobbning. Verbal mobbning handlar om att den mobbade blir utsatt för elaka kommentarer, 

blir hotad, hånad och retad. Den tredje mobbningsformen är enligt Höistad fysisk mobbning 

och är även den mobbningsform som är lättast att upptäcka. Den fysiska mobbningen handlar 

om knuffar, slag och sparkar mot den mobbade men också att hålla fast eller trycka in denne 

mot väggen.  
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Olweus (1991) definition av mobbning är följande: ”En person är mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer” (s. 4). Även Olweus belyser att mobbning kan ta sig olika uttryck, inte bara genom 

fysisk kontakt eller genom ord utan också genom grimaser, gester eller vända ryggen till. 

Olweus skiljer mellan direkt mobbning, där angreppen på den som blir mobbad är öppna och 

den indirekta mobbningen där den som blir mobbad blir socialt isolerad. Enligt Olweus bör 

det även vara obalans i styrka mellan de inblandade när det gäller den fysiska eller psykiska 

styrkan för att det ska klassas som mobbning. 

 

”Mobbning är helt enkelt när någon, själv eller med hjälp av andra, upprepade gånger får en 

människa att må dåligt och känna sig utanför” (Pipping, 2010, s. 74). Pipping lyfter fram att 

mobbning kan vara verbal genom ord eller skrivna meddelanden, fysisk genom att upprepade 

gånger slå eller sparka någon, eller psykisk genom utfrysning. Pipping menar även att den 

psykiska mobbningen ibland kan vara väldigt diskret eftersom den kan bestå av osynliga 

saker som blickar, suckar och gester.  

 

Enligt Fors (1995) så är det betydelsefullt att man gör skillnad emellan slagsmål och 

mobbning och även Fors understryker skillnaden i makt mellan den som mobbar och den som 

blir mobbad.  

 

I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I 

mobbingen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada offret. 

Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger och över en längre tid 

(Fors, 1995, s.1). 

 

Sharp och Smith (1996) delar precis som Höistad (1997) in mobbning i tre olika typer. Fysisk 

eller kroppslig mobbning, verbal mobbning samt indirekt mobbning. Den fysiska mobbningen 

innefattar enligt Sharp och Smith att sparka och slå mot någon samt att ta ägodelar eller 

förstöra saker för någon. När någon blir retad, förolämpad eller utsätts för rasistiska 

kommentarer eller öknamn menar Sharp och Smith att denne blir utsatt för verbal mobbning. 

Ryktesspridning, uteslutning samt utstötning hamnar inom typen för indirekt mobbning. 

Sharp och Smiths definition av mobbning är följande: ”Mobbning är en form av aggressivt 

beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller fysiskt skadar någon. Det rör sig 

också om ett långvarigt och upprepat beteende – veckor, månader och år” (Sharp & Smith, 

1996, s. 12).  

Ellmin (2008) lyfter fram att konflikt begreppet är komplext och att mobbning ibland klassas 

som konflikt och tvärtom, dock menar Ellmin att mobbning i de flesta fall är en urartad och 

upptrappad konflikt samt att en konflikts grund är när någon slags oförenlighet finns. ”En 

konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en 

annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör, eller skadar eller på annat sätt gör den andra 

aktiviteten mindre sannolik eller effektiv” (s. 11). Enligt Ellmin kan alltså mobbning uppstå 

när en konflikt har eskalerat och trappats upp.   
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Varför uppstår mobbning?  

Beroende på att olika perspektiv ger olika sätt att förstå och uppfatta mobbning så blir även 

förklaringen till varför mobbning uppstår olika beroende på vilket perspektiv som är 

utgångspunkten. Detta leder till att det är svårt att besvara denna fråga men jag kommer här 

att göra ett försök utifrån olika forskare.  

Enligt Höistad (1997) så är det en mängd faktorer som ska samverka för att mobbning ska 

uppstå. Miljön i skolan, egenskaper hos den som blir mobbad, mobbaren samt gruppen är 

faktorer som påverkar. Om ett barn har ett utseende eller ett beteende som avviker gör det 

enligt Höistad att denne kan bli testad av mobbare för att se hur denne tar emot provokationer. 

Vidare menar Höistad att den som blir mobbad ofta är ängslig och osäker till sin personlighet 

samt undviker att försvara sig när den blir angripen. Höistad menar också att ett barn kan 

provocera fram mobbning mot sig genom att retas eller vara den som alltid skvallrar vilket då 

leder till att irritation uppstår mot denne och det i sin tur resulterar i mobbning. Höistad menar 

vidare att klimatet i klassen är avgörande för om mobbning kommer att uppstå eller inte. En 

klass som inte har en känsla av samhörighet och där det inte finns en positiv känsla samt att 

eleverna inte tar personligt ansvar för varandra bidrar till att mobbning kan få fotfäste. 

Höistad lyfter även fram att otydliga regler och oengagerade föräldrar också är faktorer som 

bidrar till att mobbning kan uppstå. Detta kan kopplas samman med det som Bliding (2004) 

framhåller och som jag tidigare nämnt, elever sorterar och kategoriserar människor efter de 

kriterier som finns i omgivningen samt efter kriterier som de själva skapar. Skolverket (2011c) 

framhåller att i miljön så växer det fram olika värderingar och normer samt attityder som 

påverkar hur människor beter sig, därför är miljöns påverkan betydelsefull gällande hur 

människor agerar. 

 

Pipping (2010) menar att alla människor kan bli utsatt för mobbning. Pipping har själv blivit 

mobbad under sin skoltid och hon menar att det som avgör vem som blir utsatt handlar om 

hur skolan hanterar kränkningar och elaka handlingar. Mobbning uppstår därför att skolan, 

klassen och läraren tillåter att det sker. Däremot menar Pipping att det som gör att någon 

mobbar beror på att denne ofta bär på rädsla och känner sig osäker vilket då resulterar till att 

denne ger sig på andra. Exempelvis så kan den som mobbar ha det jobbigt hemma vilket leder 

till att dennes frustrationer och ilska går ut över någon annan. Pipping menar även att den som 

mobbar kan ha svårt att sätta sig in i hur andra känner, vilket då resulterar i att den som 

mobbar kan mobba utan att må dåligt själv.  

 

Olweus (1991) belyser att miljön har betydelse för om mobbning ska uppstå eller inte, för lite 

vuxna som är ute på rasterna bidrar till att mobbning uppstår. Olweus delar in de som blir 

mobbade i två kategorier, det passiva och det provocerande mobboffret. Det passiva mobb 

offret kännetecknas av att den är tystlåten och försiktig samt ängsligare och mer osäker än 

andra barn. Det provocerande mobboffret är provocerande för sin omgivning eftersom den 

ofta är okoncentrerad, orolig och har ett häftigt humör som bidrar till att denne hamnar i 

konflikt med andra barn, detta i sin tur leder enligt Olweus till att det blir spänningar runt 

detta barn.  
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Den som mobbar har enligt Höistad (1997) en kombination av att vara fysisk stark, har en 

aggressiv personlighet samt en empatisk förmåga som är bristande. Mobbaren är säker i sin 

roll som stark och aggressiv, detta leder i sin tur till att de får en ledarroll som hela tiden 

måste bekräftas för att den ska bibehållas. Mobbaren kan enligt Höistad verka vara populär 

och ha mycket kamrater runt sig, men det som gör att barn söker sig till den som mobbar kan 

vara rädsla och makt, man vill själv inte bli mobbad.  

Olweus (1991) menar att mobbarna genom sina handlingar blir belönade och att det kan leda 

till att andra elever som är osjälvständiga och osäkra genom att bli medlöpare skaffar sig en 

status. Enligt Olweus utmärker sig den som mobbar genom att denne ofta är impulsiv och har 

behov av att dominera andra, den som mobbar har en positiv självkänsla och om denne är en 

pojke så är den fysiskt starkare än den som blir mobbad. 

 

Förutom beteende kan det även vara utseende eller kläder som leder till att ett barn blir 

mobbad menar Fors (1995). Den som börjar mobba ser och uppfattar någonting hos ett barn 

vilket gör att denne börjar mobba det barnet. Fors menar vidare att mobbning kan förstås i 

form av projektion och utifrån ett grupp perspektiv och lyfter som exempel på projektion fram 

ett barn som mött vuxna som varit hatiska mot denne, detta leder till vrede hos barnet. Om det 

barnet möter ett annat barn som är hatisk så väcks vreden hos barnet och denne börjar mobba 

för att kunna ta kontroll över det andre barnet och på så sätt även få kontroll över sin egen 

vrede. När det gäller ett grupp perspektiv så menar Fors att avundsjuka kan leda till mobbning. 

Som exempel på detta belyser Fors att ett barn som behöver extra hjälp eller uppmärksamhet 

och då får mer omsorg kan bli mobbad för detta eftersom övriga barn kan bli avundsjuka.  

Sharp och Smith (1996) menar att anledningen till att mobbning uppstår oftast är 

maktmissbruk samt en önskan att trakassera och dominera andra. 

 

Social konstruktion 

Mobbning kan förstås som en social konstruktion enligt Frånberg och Wrethander Bliding 

(2011). Detta innebär enligt författarna att flera aktörer bidrar och som exempel lyfts skolan 

med dess skolsystem fram i vilken både elever och lärare agerar.  

 

Barns arbete med att ordna och hantera den sociala samvaron i skolan har inslag av både 

primära och sekundära anpassningar till den formellt organiserade verksamheten. Handlingar 

för att utesluta barn från aktiviteter, kränka eller ”mobba” skulle kunna betraktas som en del 

av detta arbete (Frånberg &  

Wrethander Bliding, 2011, s.13). 

 

Enligt Frånberg och Wrethander Bliding (2011) så innebär mobbning som social konstruktion 

att det inte finns några som är ensamma förövare och inte heller går det att peka ut att de som 

blir mobbade blir det genom sin personlighet eller sitt utseende. Barn bildar normer för deras 

samvaro, det är betydelsefullt att vara lik samt höra samman och för att försvara och befästa 

sin gemenskap så markerar barnen olikheter. Inom institutioner bildar barn flera olika 

kamratkulturer vilket kännetecknas av ett mål att skapa samhörighet samt gemenskap emellan 

de medlemmar som ingår, detta i sin tur innebär att sortering av människor blir nödvändigt för 

barnen och det är här som mobbning kan visa sig. För barnen handlar det dock om 

handlingsutrymme och bekräftelse på de maktpositioner som finns för 
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tillfället. ”Gemensamma handlingar för att utesluta någon eller några och samtal om den eller 

dem som avvikande och konstiga kan skapa samhörighet och gemenskap mellan andra” 

(Frånberg & Wrethander Bliding, 2011, s. 15).  

 

Vidare framhåller Frånberg och Wrethander Bliding (2011) att avvikelser och olikheter från 

normen ofta uppfattas som problematiska eftersom dessa gör att det blir svårt med 

socialisation där gemensamma värderingar och likheter ingår. Genom arbetet med att skapa 

relationer lär sig barnen enligt Bliding (2004) hur människors likheter och olikheter värderas 

och vilka som är tillräckligt bra och inte tillräckligt bra i skilda sammanhang och hur detta 

kan hanteras. Bliding framhåller även att de regler och normer som vuxna skapat för social 

samvaro i skolan omtolkas av barnen för att få en annan tillämpning i relationsskapande. 

Skolan kan genom sitt sätt att organisera verksamheten bidra till att barn blir uteslutna. 

Bliding lyfter fram att barn som får stödundervisning kan bli utpekade av skolan som svaga 

och avvikande vilket kan leda till att dessa blir uteslutna av de andra barnen. Ytterligare 

exempel är när barnen får välja bänkkamrat, kompis på gymnastiken eller vem de ska arbeta 

med. Dessa fria val som barnen får göra leder till att några barn inte blir valda, de blir 

uteslutna. Bliding lyfter även fram att barns relationsarbete där de uteslutande handlingarna 

ingår är vardagliga och ibland även nödvändiga för deras relationsarbete. Vidare framhåller 

Bliding att nästan alla barn i hennes studie någon gång blev utesluten, men framhåller dock att 

vissa barn uteslöts mer eller mindre ständigt. 

 

Bliding (2004) menar att handlingar som går ut på att utesluta någon är slagkraftiga för att 

utmärka olikheter samt markera distans till någon. Genom att utesluta andra så förstärks och 

skapas ”vi känsla”. I sin avhandling fann Bliding att barn med utländsk bakgrund blev 

uteslutna. Barnen själva menade att de uteslöt de utländska barnen eftersom dessa inte kunde 

den lokala kamratkulturen och inte heller kunde det svenska språket. Bliding menar dock att 

den utländska bakgrunden var medel för barnen i deras relationsarbete och inte den egentliga 

orsaken och förklaringen till varför dessa barn uteslöts. Även egenskaper som fritidsintressen, 

utseende och kläder användes för att sortera ut och ordna den sociala tillvaron i skolan för 

barnen, barn kan använda sig av kläder och andra materiella ting för att framkalla likhet samt 

uttrycka gemenskap med varandra. Bliding framhåller vidare att genom användande av 

språket så skapar och konstruerar människor identiteter, social ordning samt sociala relationer 

men språket är även användbart som motiv och medel för att utesluta någon. 

 

Konflikter 

Ellmin (2008) lyfter fram att oförenligheter som leder till konflikter kan uppstå inom 

människor då den sker på individnivå, mellan människor då den sker i grupp och i 

skolsystemet då den sker i organisationen. Ofta väcker konflikter starka känslor som rädsla, 

ångest eller aggressivitet. Utåtagerande aggressivitet leder ofta till konflikter med 

omgivningen och beror många gånger på dåligt självförtroende och förekommer i miljöer där 

elever inte får erkännande och inte känner att de blir sedda och bekräftade. Detta i sin tur 

leder till att eleven känner sig reducerad eller särbehandlad som person. Ellmin tar även och 

belyser begreppet missriktad aggressivitet som innebär att någon oskyldig får ta på sig 

skulden för aggressiviteten. 
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Varje konflikt har dessutom sin egen speciella karaktär och dynamik. Den kan vara medveten 

eller omedveten, erkänd eller förnekad, mer eller mindre känsloladdad, och den kan handla om 

allt från bagateller till väsentligheter. Olika personer i en och samma konflikt kan dessutom 

tolka situationen olika och även agera olika i den (Ellmin, 2008, s. 10). 

 

Det finns fyra nivåer av konflikt enligt Ellmin (2008). Dessa fyra nivåer är följande: nivå 1- 

smågräl och ”tjafs”, nivå 2- sammandrabbningar, nivå 3- kriser och slutligen nivå 4- 

bestraffningsåtgärder. Ellmin menar att nivå 1 och 2 är konfliktsituationer där de inblandade 

oftast själva kan lösa situationen. När konflikten har gått över till nivå 3 så klarar inte de 

inblandade att själva lösa konflikten och Ellmin menar att det då behöver komma in en tredje 

part som inte är inblandad i konflikten för att hjälpa till. Ellmin menar vidare att alla 

konflikter är små till en början och att det är eftersträvbart att i verksamheten stanna kvar på 

nivå 1 där de vanligaste och minst allvarliga av alla konflikterna är och finns eftersom det 

leder till att allvarligare konflikter inte byggs upp.  

 

Nivå 1 är den vanligaste och lindrigaste formen av konflikt och är en process som är 

smygande. Till denna nivå räknas retningar, tråkningar, agerande som är klumpigt samt 

okänsligt samspel. Dessa konflikter leder till sämre psykosocialt klimat och om dessa smågräl 

och ”tjafs” blir för många och inte hanteras på rätt sätt kan de leda till sammanstötningar som 

är mer svåra att hantera.  

 

Nivå 2 är spänningar till följd av stort antal småkonflikter som inte är bra hanterade. Dessa 

spänningar leder till olika sammandrabbningar som i sin tur leder till mer svårhanterliga 

problem. 

 

Nivå 3 är den konfliktsituation som är den allvarligaste och här kan det uppstå konflikt 

ökningar. Under denna nivå så blir verksamheten lidande och enskilda personer mår inte bra 

utan far illa i situationen.  

 

Nivå 4 leder till myndighetsutövande mot några individer som varit del i konflikten, detta 

eftersom de insatser som är gjorda inte fungerat. Under denna nivå så kan elever stängas av, 

bli förflyttade till annan skola eller blir anmälda till myndigheter för fysiskt våld eller 

mobbning.   

 

 

Om en nivå innehåller följande kriterier så är konflikten allvarlig enligt Ellmin (2008): 

 

 ständig upprepning. 

 alltför omoget agerande av den/de inblandade. 

 att det finns inslag av intriger /manipulation. 

 att verksamheten förlamas/skadas då konflikten stjäl energi från annat.  

 att de sociala relationerna skadas. 

 att andra än de direkt berörda drabbas (överspridning). 

 att enskilda personer far illa eller mår dåligt (s. 67-68). 
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Reglers betydelse 

Thornberg (2006) visar genom sin studie som handlar om den värdepedagogik som äger rum 

mellan lärare och elever i skolan att elever uppskattar de relationella reglerna som finns i 

skolan. Eleverna ansåg att om det inte fanns regler så skulle det leda till att det blev bråkigt 

och stökigt i skolan. Relationella regler, även så kallade ”kompisregler” är de regler som 

innefattar hur man ska bete sig och vara mot varandra, regler som förbjuder handlingar som 

gör att andra far psykiskt eller fysiskt illa. Dessa regler betraktas även av eleverna som ej 

förhandlingsbara. Eleverna menar att de relationella reglerna finns eftersom de förhindrar att 

elever blir ledsna, sårade, illa behandlade, hamnar utanför, blir rädda, skadade eller mår dåligt. 

Eleverna tar även och belyser att om förbudet som finns mot mobbning inte följs så leder det 

till konsekvenser som att den som blir mobbad känner sig mindre värd samt blir utanför, blir 

ledsen, rädd samt sårad vilket i sin tur kan leda till att den mobbade är rädd för att gå till 

skolan. 

 

Enligt Thornberg (2006) var eleverna även medvetna om att överträdelse av de relationella 

reglerna ledde till att det spreds negativa känslor vilket i sin tur bidrog till att det blev en 

negativ stämning i klassen och i skolan. En del barn menade att överträdelse av de relationella 

reglerna kunde leda till att det uppstod en aggressiv spiral eftersom den andre ger tillbaka 

vilket då leder till att ett bråk eller slagsmål blir till följd av en överträdelse, den slår på så sätt 

tillbaka på den som överträdde regeln. Eleverna i studien förväntade sig att skolan skulle ha 

regler som tog avstånd från handlingar som att skada någon annan eller att slåss och eleverna 

accepterade de regler som lärarna införde som handlade om att skydda svaga från starka. ”En 

ofta återkommande kommentar var att reglerna var den enda barriären mot övergrepp och 

extrem mobbning. Hur skulle de svaga eleverna överleva sa de utan dessa regler?” (Thornberg, 

2006, s. 60). När eleverna i studien som Thornberg genomförde fick rangordna regler så låg 

de relationella reglerna på topp placering och ansågs som viktigast. De tre regler som var de 

betydelsefullaste enligt eleverna var att: inte reta varandra, inte mobba och inte slåss. Även 

regler som att: vara snäll, schysst och trevlig lyftes fram som viktiga av eleverna. Varför 

eleverna ansåg att dessa regler var betydelsefulla var eftersom handlingar som bryter mot 

reglerna leder till att andra far illa, även skäl som att skolan är en plats där alla ska känna sig 

trygg och att de själva inte vill bli utsatt för kränkningar framhölls.  

 

I sin studie lyfter Thornberg (2006) fram varför elever gör överträdelser av regler som de 

ansåg var bra, de så kallade ”kompisreglerna” som handlar om hur man ska bete sig och vara 

mot varandra, regler som förbjuder handlingar som leder till att andra far psykiskt eller fysiskt 

illa. Anledningen till regelöverträdelserna var enligt eleverna att de blev arga. Eleverna 

menade att de blev tvingade eftersom ilska tog över, de kunde inte stoppa sig själva om ilskan 

blev övermäktig, andra elever menade att när de blev arga så brydde de sig inte om reglerna. 

Ytterligare orsaker till varför reglerna överträddes var att eleverna inte tänkte sig för eller 

tänkte på regeln, eleverna glömde bort, hade roligt eller tråkigt, orkade inte följa regeln, hade 

svårt att hålla ordning på reglerna, personliga motiv fick företrädelse, lärarna såg inte samt att 

eleverna blev påverkade av att andra överträdde regeln. Att andra överträder en regel och det 

leder till att en själv också överträder regeln menar Thornberg kan ses som en ”social smitta”. 

En ”social smitta” gör enligt Thornberg att eleverna genom en social påverkan lockas till att 
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överträda regeln. Eleverna själva menar att om det är flera som bryter mot en regel så blir man 

inte själv lika utpekad. 

 

Försvarsmekanismer 

Friberg (2012) tar upp försvarsmekanismer som kan förekomma i konflikter. Dessa 

försvarsmekanismer är ett tecken på att samarbetet och det sociala samspelet inte fungerar. 

Två av dessa försvarsmekanismer som tydligt kan kopplas samman med mobbning är 

identifikation samt fästingen. Friberg lyfter fram att identifikation är vanlig i skolan. Denna 

försvarsmekanism gör så att eleven är som alla andra. Eleven gör allt för att inte avvika och 

för att få vara med i gänget. Detta innebär att eleven kan göra saker mot sin vilja enbart för att 

känna sig trygg. Exempelvis så kan eleven ställa upp på mobbning för att förhindra att själv 

bli utsatt. Försvarsmekanismen Fästingen innebär att grupper i en klass eller hela klassen har 

en alltför stark gemenskap för att kunna släppa in någon ny i gruppen eller klassen. Detta kan 

medföra att nya klasskamrater inte har någon möjlighet att komma in i gemenskapen. Vidare 

lyfter Friberg fram att lämnande av gruppen eller klassen också kan vara svårt för en elev 

eftersom det upplevs som ett svek vilket kan resultera i mobbning, fientlighet samt 

misshandel. 

 

Hur kan mobbning förebyggas? 

Hakvoort (2012) belyser de två begreppen traditionell konfliktlösning samt alternativ 

konfliktlösning. Den traditionella konfliktlösningen hör samman med harmoniperspektivet 

och med negativa associationer. Inom detta begrepp ser man på människan som en destruktiv 

varelse som behöver undvika konflikter, måste kontrolleras och olikheter ska förintas. Det 

finns en sanning och när det blir bråk så är det om samma sak parterna bråkar om. 

Kompromiss är en positiv lösning, en vinner och en förlorar i konflikten. Det är en tredje part 

som har tvångsmakt som bestämmer det rätta och det felaktiga. Den alternativa 

konfliktlösningen hör samman med konfliktperspektivet och positiva associationer. Här 

framhålles att det finns flera sanningar och fokus finns i processen. Alla parter har sina egna 

sanningar, historier och behov som måste bli hörda och beaktade. Inom den alternativa 

konfliktlösningen så menar man att människan kan utvecklas, växa, samt ta ansvar. Vidare 

belyser Hakvoort att den alternativa konfliktlösningen menar att ingen behöver välja sida 

eftersom parterna äger konflikten. Parterna får möjlighet att berätta sina tolkningar men också 

utforska och ta del av den andres tolkningar.  

 

Höistad (1997) lyfter fram klimatet på skolan som en viktig faktor för att förhindra att 

mobbning uppstår, skolan ska ta ställning emot mobbning, ha ett mål som innebär att skolan 

inte tillåter att mobbning förekommer, arbeta förebyggande, samt ha lärare som tydligt 

markerar för eleverna att mobbning inte är tillåtet.  

 

Skolorna bör även enligt Höistad (1997) skaffa sig mer kunskaper om mobbning, ta fram en 

handlingsplan samt fundera över om det behövs fler vuxna som finns nära barnen under raster. 

Vidare kan skolan profilera sig för att visa sitt ställningstagande emot mobbning. I klassen 



14 

 

menar Höistad att man kan belysa allas lika värde och skapa en vi-känsla, ha kontrakt som tar 

ställning emot mobbning, göra aktiviteter tillsammans som är positiva, samtala om 

kamratrelationer samt ta ställning till frågor som berör etik och moral. Att utöva rollspel, samt 

förstärka en elevs status om denne ligger i riskzon för att bli mobbad är ytterligare handlingar 

som verksamheten kan göra för att arbeta förebyggande mot mobbning. Höistad belyser också 

vikten av att skola och hem har ett samarbete och att man uppmanar föräldrarna att ta kontakt 

om de misstänker eller vet om att mobbning förekommer inom verksamheten.  

 

Olweus (1991) menar att skolorna bör skapa åtgärdsprogram där åtgärder på skolnivå, 

klassnivå och individnivå upprättas. På skolnivån innefattas alla elever på skolan, på klassnivå 

läggs fokus på klassen och på individnivå så är det den enskilde elevens beteende eller 

situation som förändras. I åtgärderna mot mobbning så bör det enligt Olweus ingå en 

studiedag om mobbning där målet är att upprätta en handlingsplan mot mobbning. Vidare bör 

de vuxna på skolan ha bra tillsyn över vad eleverna gör under rasterna och vad som händer 

under aktiviteter, detta sker genom mycket vuxna som finns tillgängliga under raster. Dessa 

vuxna ska ingripa snabbt och bestämt även om det bara finns en misstanke om att mobbning 

pågår.  

 

Vidare lyfter Olweus (1991) fram att en kontaktperson som svarar i en kontakttelefon bör 

finnas på skolan, dit barn och föräldrar kan ringa anonymt för att diskutera situationer som 

känns angelägna. För att kunna motverka mobbning så bör skolan ha ett nära samarbete med 

hemmet, detta för att alla ska kunna samarbeta mot mobbning. Lärarna på skolan bör även 

ingå i en grupp som varje vecka träffas för att diskutera problem som finns på skolan där 

syftet är dela erfarenheter, även hem och skola bör ha grupper som träffas kontinuerligt. 

Lärarna bör använda sig av beröm för att påverka elevers beteende och framförallt är det de 

aggressiva eleverna som ska få beröm när de inte agerar aggressivt när de vanligtvis brukar 

göra det. När elever visar ett oönskat beteende som är aggressivt bör läraren tillgripa 

sanktioner.      

 

I klassen menar Olweus (1991) att det bör hållas klassråd där det diskuteras kring mobbning 

och det förebyggande arbetet. I klassen bör pedagoger tillsammans med elever komma fram 

till regler gällande mobbning. Eleverna bör även arbeta tillsammans i grupper, så kallad 

samarbetsinlärning, där ska uppgifterna vara utformade så att det skapas ett beroende som är 

positivt emellan de som ingår i gruppen. Vidare bör klassen även enligt Olweus (1991) göra 

gemensamma aktiviteter som är positiva, detta för att skapa en vi-känsla och för att ha trevligt 

tillsammans.  

 

Det riktas dock kritik mot Olweus av Skolverket (2007) som lyfter fram att den forskning som 

Olweus genomfört är flera år gammal samt att Olweus utvärderar sig själv. Vidare menar 

Skolverket att Olweus motsäger sig själv eftersom han menar att den som mobbar inte har 

mått dåligt i barndomen men samtidigt lyfter fram att mobbarens beteende beror på svåra 

barndomsupplevelser. Att de vuxna ska agera auktoriteter menar Olweus inte ska förväxlas 

med auktoritärt beteende dock rekommenderas vissa former av sanktioner som timeout eller 

skamvrå av Olweus för att barn ska lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar. 
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Skolverket lyfter vidare fram att Olweus i sin forskning drar paralleller till aggressivt 

beteende och våldskriminalitet som exempelvis mord i senare skede. Skolverket framhåller 

även att Olweus själv menar att flickors mobbning utspelar sig på andra sätt än pojkars genom 

exempelvis utfrysning, blickar eller spridning av rykten. Olikheterna emellan flickors och 

pojkars mobbning medför därför enligt Skolverket att konsekvenserna av mobbning borde 

vara annorlunda beroende på om det är flickor eller pojkar som är inblandade och att det 

åtgärdsprogram som används i Olweusprogrammet därför inte riktar sig till alla barn och alla 

situationer. Olweus kritiseras även av Skolverket för sina kontroversiella ståndpunkter 

eftersom han lägger skulden på föräldrar genom att han menar att två heltidsarbetande 

föräldrar är negativt för barnet och att tidig vistelse på förskolor och skilsmässor är en orsak 

till aggressivitet hos barnet.  

 

Det som är viktigt i relationer är enligt Fors (1995): tillit, respekt, omsorg samt gränssättning.  

Personal inom skolan bör ha skapat relationer som innehåller dessa komponenter för att 

förebygga mobbning. Vidare lyfter Fors fram två betydelsefulla principer i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Den första principen är att barn genom möten med varandra ska ge 

varandra bekräftelse samt utrymme, detta leder till att barnen enligt Fors lär sig att visa 

omsorg, respekt samt tillit gentemot varandra. Den andra principen som Fors lyfter fram är att 

barnen ska få träning i att bråka på ett sätt som är bra, detta leder enligt Fors till att barnen lär 

sig att hantera samt kontrollera sin aggressivitet.  

 

Ellmin (2008) lyfter fram att konflikter i skolan inte helt går att undvika och därför handlar en 

del av det förebyggande arbetet om att lösa konflikter medan de befinner sig på en låg nivå. 

Vidare så måste det på alla nivåer i skolan erkännas att det finns konflikter, att det är ett 

problem och fysiskt och verbalt våld måste kunna kännas igen. Varje skola behöver dessutom 

göra en kartläggning av sina unika behov och komma fram till strategier för förebyggande och 

akuta insatser. Vidare menar Ellmin att skolorna bör sträva efter att förbättra skolmiljön 

eftersom det är bättre än att undanröja specifika, enskilda problem. 

 

Att ingripa i en allvarlig, akut konflikt är naturligtvis nödvändig, men det är samtidigt alltid att 

vara för sent ute att ingripa först i en konflikts slutskede. Att ingripa i ett mobbningsfall och 

agera på det som redan skett, är ett tydligt exempel på en högt upptrappad och urartad konflikt 

(Ellmin, 2008, s.177).  

 

Vidare lyfter Ellmin (2008) fram vikten av att människor som befinner sig i en konflikt ska 

förstås utifrån en helhetssyn där känslor, tankar, handlingar, behov, livssyn, social, etnisk och 

kulturell bakgrund tas i beaktande. Det som är grundläggande för konflikthantering är att 

kunna förstå sambandet mellan hur de som är inblandade i konflikten tolkar samt handlar i 

konfliktsituationen. Ellmin belyser även att i konfliktsituationer så är det språket som leder till 

förändringar, det är språket som muntligt, skriftligt och kroppsligt är grunden till en 

konfliktlösning. ”Språket ger oss möjlighet att tydliggöra, spegla och förändra såväl egna som 

andras handlingar liksom miljön i övrigt. Både människa och miljö är föränderliga” (s.121).  

 

Genom socialt agerande med andra tillägnar sig att barn normer och värden genom mentala 

konstruktioner som utvecklas hävdar Thornberg (2006). Vidare menar Thornberg att barnen 
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skapar sin egen kamratkultur genom att ta till sig information av vuxenvärlden och sedan 

forma den efter egna intressen och föreställningar.  

 

Ellmin (2008) menar att de konflikter som uppstår i skolan oftast uppkommer ur beteende där 

konflikten beror på person och relation, det sociala samspelet eller ur arbete där konflikten 

beror på själva arbetet i skolan. Dock menar Ellmin att konflikter som från början handlar om 

skolarbetet och som inte löses kan leda till att de inblandade blir osams med varandra 

personligen fastän konflikten i själva verket enbart berör skolarbetet. Det kan även vara så att 

om man inte tycker om varandra så eskalerar det till att man i slutändan exempelvis inte 

tycker om varandras idéer eller kläder. Vidare så lyfter Ellmin fram att faktorer som relationer 

och gruppstorlek påverkar konflikter. I stora grupper så kan det uppstå anonymitet, intriger, 

dold kommunikation, man känner inte varandra och det blir i den stora gruppen undergrupper 

vilket gör att individer kan hamna utanför. Ellmin framhåller att utanförskap leder till 

konflikter eftersom den som blir utanför, kränks eller hånas. Denne kan då antingen isolera 

sig eller hävda sig genom att vara aggressiv, påträngande eller bråkig. Ellmin menar därför att 

det är betydelsefullt att lära känna varandra genom samtal, där det finns en bra 

kommunikation mellan lärare och elever samt elever och elever så lär gruppen känna varandra 

och det i sin tur minskar risken för missuppfattningar samt fördomar.  

 

När det gäller undervisningen så belyser Ellmin (2008) att en undervisning som är löst 

strukturerad kan leda till att eleverna blir frustrerade och hamnar i konflikt med varandra. Om 

styrningen däremot är för hård så kan detta leda till att konflikter uppstår eftersom det inte 

finns utrymme för elevernas individuella önskningar och behov. Ellmin lyfter även fram att 

arbetet i skolan kan leda till konflikter eftersom det kan bli en blockering av behov och 

målsträvan. Om elever känner att de inte kan uppfylla de krav som skolan förmedlar så kan 

det leda till att eleverna blir konfliktfyllda men även understimulering där eleverna inte får 

utvecklas, där eleverna får uppgifter som är för enkla för dem kan leda till konflikter. Därför 

menar Ellmin att arbetsuppgifterna ska vara anpassade till varje enskild elev och att 

pedagogen även ska anpassa inlärningstempot efter den enskilde. För att uppnå detta föreslår 

Ellmin att pedagogen gör lärstilsanalyser, portfolios samt använder sig av individuella 

utvecklingsplaner. Utanförskap leder till besvikelser som i sin tur kan leda till frustration och 

aggressivitet därför är det enligt Ellmin viktigt att pedagogen förmedlar till eleverna att: jag 

tror på dig, jag ser dig samt jag ger plats för dig, eftersom det leder till en positiv utveckling 

hos eleverna.  

 

Konflikthantering handlar inte enbart om det som riktas mot individer. Skolmiljön inne och 

ute påverkar enligt Ellmin (2008) uppkomsten och förloppet av konflikter. ”Tråkiga 

skolgårdar, utan meningsfulla aktiviteter för elever i olika åldrar, kan bädda för 

mobbningstendenser om man har tråkigt och kan vara anonym” (s. 160). Långa samt trånga 

korridorer, klassrum som är överfulla och smutsiga, sönderslagna toaletter kan vara grund för 

kränkningar mellan elever. Därför menar Ellmin att skolans lokaler bör vara välskötta, ljusa 

och vackra. Det bör också finnas ytor som gör att eleverna inte behöver trängas och 

konkurrera om utrymmen för rekreation, spel, lek och avskildhet. Vidare bör det inte finnas 

utrymmen där vuxna inte ser vad som sker. Även media våldet som elever kommer i kontakt 
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med är ett problem som leder till konflikter enligt Ellmin och han belyser att personal i skolan 

genom att lägga in kritiskt tänkande, etisk reflektion, språklig förmåga, förmåga att säga nej 

och att välja samt genom att bygga på elevernas självförtroende i undervisningen kan stödja 

eleverna.   

 

Skolverket (2011c) har i en undersökning bland elever i åk 4-9 kommit fram till att beroende 

på om det är pojkar eller flickor som är involverade i mobbning så kräver det olika insatser. 

Alla insatser fungerar därför inte för alla och därför är det av vikt att skolorna kartlägger och 

analyserar situationen innan insatserna planeras. Dock så menar Skolverket att alla pojkar och 

flickor inte är könstypiska vilket skall tas i beaktande. Vidare framhåller Skolverket att det 

enbart är när insatserna används systematiskt, medvetet samt med bred medverkan där hela 

skolan, skolklimatet samt skolkulturen innefattas av engagemang och samarbete som de 

positiva effekterna ger sig tillkänna.  

 

Insatser som Skolverket (2011c) kom fram till som de mest effektiva i det förebyggande 

arbetet mot mobbning var att eleverna är delaktiga i de aktiviteter skolan genomför. På så sätt 

får eleverna en positiv känsla för skolan och skolklimatet stärks eftersom eleverna har 

möjlighet att påverka det egna handlingsutrymmet genom sin delaktighet. Eleverna ska även 

vara aktiva i det arbete som sker förebyggande mot mobbning, detta förebyggande arbete 

skall ske regelbundet och inte enbart vid enstaka tillfällen. Eleverna ska med stöd och i 

samarbete med de vuxna som finns på skolan skapa olika aktiviteter vilket i sin tur leder till 

att atmosfären blir bra. Det bör även ske utvärderingar och uppföljningar regelbundet av 

elevernas situation gällande mobbning. Detta för att insatserna mot mobbning ska kunna 

förändras och utvecklas efter behov. På skolorna bör det även finnas ett kooperativt lag som 

exempelvis en trygghetsgrupp eller ett antimobbningsteam med en skolsköterska, 

specialpedagog eller en kurator som har specialkompetens. Personalen bör få utbildning med 

syfte att öka deras förståelse kring kränkningar och mobbning. Vidare så bör det finnas rutiner 

för att göra uppföljningar kring mobbningen, åtgärder för den mobbade och den som mobbar. 

 

De insatser som har visat sig hjälpa bäst förutom de övriga insatserna kring det förebyggande 

arbetet mot mobbning där flickor är involverade är enligt Skolverket (2011c) att: använda sig 

av rastvakts system som är schemalagda samt kartlagda utifrån de platser som uppfattas som 

farliga. På dessa platser skall personalens uppgift vara att vistas med eleverna och skapa 

förutsättningar för aktiviteter tillägnat eleverna. Även stöd till de som är involverade i 

mobbning samt rutiner för bearbetning fungerar bra. För pojkar fungerar följande insatser 

förutom de övriga generella insatserna för att förebygga mobbning: ordningsregler som är 

framtagna av elever och lärare i ett samarbete och att ärenden dokumenteras. Vidare framhålls 

det som betydelsefullt att lärare agerar enligt disciplinära strategier vid oacceptabelt beteende 

från eleven, det blir påföljder och konsekvenser för eleven. Samt även att det finns aktiviteter 

för att skapa gemenskap samt närhet mellan eleverna.   
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Skolverket (2011c) menar vidare att följande insatser inte kan rekommenderas för att 

motverka mobbning eftersom dessa inte har någon effekt alls.  

 Insatser mellan elever och lärare för att öka relationsfrämjandet. 

 Material som är pedagogiskt som tar upp mobbning och kränkningar. 

 Utbildningar om mobbning och kränkningar för föräldrar. 

 

Följande insatser rekommenderas inte heller eftersom Skolverket (2011c) menar att dessa kan 

öka mobbningen. 

 Schemalagda lektioner för alla klasser som behandlar mobbning. 

 Elever som är utbildade för att vara observatör, rapportör eller kamratstödjare. 

 Att medling mellan elever används som rutin vid konflikter.  

 

Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp följande: kvalitativ ansats, kvalitativ forskningsintervju, 

urval, etiska överväganden, reliabilitet, validitet samt genomförande.   

 

Kvalitativ ansats 

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats, detta eftersom det var barnens tankar, och 

upplevelser som jag ville få fram och förstå. Jag använde mig därför av enskilda intervjuer för 

att få ta del av barnens åsikter kring mitt valda område. Trost (1993) menar att om 

frågeställningarna i studien handlar om att förstå så ska man göra en kvalitativ studie. Enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) så lämpar sig kvalitativa undersökningar för att beskriva 

fenomen i dess kontext, för att kunna visa tolkningar som ger ökad förståelse av fenomenet. 

Justesen och Mik-Meyer framhåller även att om en student själv intervjuar en mindre grupp 

personer och sedan tolkar intervjumaterialet så arbetar denne student kvalitativt. Intervjuerna 

som jag genomförde var semistrukturerade vilket har inneburit att jag har haft möjlighet att 

förutom huvudfrågorna även kunnat ställa följdfrågor om det varit nödvändigt för att få 

barnen att utveckla sina svar och för att få en djupare förståelse. Att intervjuer är 

semistrukturerade innebär enligt Justesen och Mik-Meyer att intervjuaren har huvudfrågor 

som på förhand är definierade, men att det även finns möjlighet att ställa delfrågor om den 

intervjuade inte ger tillräckliga svar.  

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Enligt Backman (2008) så är det kvalitativa synsättet riktat mot vad den enskilde individen 

upplever samt hur denne tolkar sin verklighet, vidare belyser Backman att intervju är en av de 

vanligast förekommande metoderna när det gäller det kvalitativa perspektivet. Kvale och 

Brinkmann (2009) framhåller att genom den kvalitativa forskningsintervjun så är syftet att 
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försöka förstå världen utifrån det perspektiv som intervjupersonerna har samt åstadkomma 

mening ur deras erfarenheter.  

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är enskilda intervjuer att föredra då 

intervjuaren vill ta del av hur det enskilda barnet tänker kring eller uppfattar ett fenomen. 

Trost (1993) menar att i en kvalitativ intervju så strävar intervjuaren vanligen efter att komma 

åt, att få veta hur den som blir intervjuad uppfattar ett ord eller en företeelse och hur denne 

menar. Trost belyser även att intervjuaren genom kvalitativa personliga intervjuer får en större 

förståelse för upplevelserna jämfört med en kvantitativ där de tilltänkta personerna för 

undersökningen får fylla i sitt svar skriftligt. ”Kvalitativa undersökningar använder däremot 

metoder som lämpar sig till att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund 

presentera en tolkning som ger ökad förståelse av fenomenet” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

s. 13).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att den som intervjuar barn bör tänka på 

att alla barn är olika vilket gör att frågorna intervjuaren ställer kan ställas på olika sätt och att 

intervjuaren därför också bör följa upp barnets svar olika beroende på barnets sätt att hantera 

frågan. Jag har därför under intervjuerna använt mig av frågor där barnet behöver utveckla 

sina svar till mer än enbart ja eller nej. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att 

frågor som kan besvaras med ja eller nej bör undvikas eftersom de inte ger något svar på hur 

barnet tänker kring fenomenet som intervjun handlar om. Vidare menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson att spela in intervjun är att föredra framför att anteckna eftersom det är 

svårt att hinna anteckna allt som barnet säger. Trost (1993) lyfter fram att om intervjuaren tar 

och bandar intervjun så kan denne koncentrera sig på frågorna och svaren vilket är en fördel. 

Utifrån detta så valde jag att banda in intervjuerna med en diktafon för att sedan analysera 

dessa.   

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) belyser att en forskningsfråga vanligtvis omfattar delfrågor 

som behöver besvaras för att forskningsfrågan ska bli belyst. De delfrågor som följde med 

min forskning var dessa tre: Vilken mening tillskriver barn ”mobbning”?, Varför uppstår 

mobbning enligt barn? samt Hur vill barn att skolan ska agera för att förhindra uppkomsten 

av mobbning? För att få svar på dessa delfrågor så var intervjuerna semistrukturerade vilket 

enligt Justesen och Mik-Meyer innebär att huvudfrågor är definierade och att alla 

intervjupersoner får samma öppna frågor men att det även finns utrymme för avvikelser från 

dessa huvudfrågor, Vidare så kännetecknas den semistrukturerade intervjun enligt författarna 

av -hur och -vad frågor (se bilaga 2). ”Målet är att få alla intervjupersonerna att reflektera 

över samma frågor, vilket innebär att intervjuaren försöker ställa tillräckligt många delfrågor i 

samband med huvudfrågorna om det visar sig att intervjupersonen ger otillräckliga svar” 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 47). 
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Urval 

Trost (1993) lyfter fram att den som utför kvalitativa intervjuer bör begränsa sig till ett litet 

antal intervjuer eftersom materialet annars blir ohanterligt och det blir svårt att få en överblick 

samt att ta del av det som förenar och skiljer intervjuerna åt. Vidare menar Trost att ett litet 

antal intervjuer som är bra utförda är bättre än en stor mängd som inte är väl genomförda. 

Kvaliteten är det som är betydelsefullt. Mängden intervjuer som Trost lyfter fram som rimligt 

att hantera är omkring fyra till fem stycken. Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar att om den som intervjuar barnet har en relation med denne så underlättas intervjun 

eftersom barnet då lättare delar med sig av sina tankar. Detta var något som jag tog i 

beaktande när jag valde ut vilka barn som skulle tillfrågas. De barn som jag frågade om 

deltagande i studien hade jag tidigare träffat, jag var således inte någon okänd person för 

barnen. Jag har i min undersökning intervjuat sex barn, fyra flickor och två pojkar. Att 

fördelningen blev sådan beror således på att urvalet av de som blev intervjuade baserades på 

att vi hade en relation sedan tidigare. Detta för att barnen skulle känna sig trygga med mig och 

på så sätt känna sig bekväma med att delge mig sina tankar. Barnen är i åldrarna 7-11 år och 

finns fördelade på två olika skolor i Norrbotten.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) framhåller att en forskare måste reflektera etiskt över sin forskning 

samt att det material som samlats in för forskning enbart får användas till detta. Innan 

intervjuerna startade så hade jag begärt skriftligt tillstånd av vårdnadshavarna till barnen om 

att få utföra intervjuerna. Jag informerade om tystnadsplikten och anonymiteten samt 

informerade om deras möjlighet att ändra sig och inte vara med i studien. När jag hade fått 

vårdnadshavarnas godkännande för att intervjua barnen så vände jag mig till barnen för att få 

deras tillåtelse att genomföra intervju med dem. Efter att barnen gett sitt samtycke så startade 

jag upp de enskilda intervjuerna. Det som jag började med var att återigen informera barnen 

om varför jag gjorde intervjun, mitt syfte. Vidare så informerade jag barnen om min 

tystnadsplikt. Jag förklarade för barnen att det som de berättade för mig inte skulle kunna 

kopplas ihop med dem och att jag inte skulle använda deras riktiga namn när jag skrev 

rapporten. Jag upplyste även barnen om att jag inte heller kommer att berätta för någon om att 

de har deltagit i min studie. Barnen fick även information om att intervjun inte var någonting 

som de måste göra utan att de själva fick bestämma om de ville fortsätta samt att de när som 

helst kunde ta och avbryta sitt deltagande. Trost (1993) belyser att man som intervjuare även 

har tystnadsplikt gentemot barn och att man som intervjuare i en kvalitativ studie inte heller 

får berätta till vårdnadshavarna om vad barnet berättat i intervjun, detta eftersom Trost menar 

att barn har rätt till sin integritet och privata tankar och den som intervjuar varken har rättighet 

eller skyldighet att berätta för vårdnadshavarna om vad barnen delgett. Vidare framhåller 

Trost att om det finns risk för att tystnadsplikten bryts så bör man avstå från att delge 

informationen i uppsatsen. Trost menar även att de frågor som intervjuaren ställer kan väcka 

känslor hos den intervjuade vilket kan leda till att denne börjar gråta. Detta måste den som 

genomför intervjun vara beredd på att hantera. 
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Även Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjufrågorna kan väcka både 

positiva och negativa känslor hos barnet som blir intervjuat och att det påverkar hur och om 

barnet svarar på frågan, vidare så framhåller Doveborg och Pramling Samuelsson att om 

barnet inte vill svara på en viss fråga så är det något som den som genomför intervjun måste 

respektera, intervjuaren måste visa känslighet genom att respektera barnet och dess känslor 

och inte uppmuntra barnet att berätta om det inte vill. 

 

”Har man varit utsatt för mobbning, kan detta ämne vara så till den grad konfliktfyllt att man 

inte vill prata om det” (Doveborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 28). Eftersom jag i min 

studie har valt att studera mobbning ur barns perspektiv så var jag medveten om att det kunde 

väcka starka känslor om barnet hade negativa erfarenheter av mobbning, detta har lett till att 

jag i utförandet av mina intervjuer fått vara mycket lyhörd för barnens känslor och inte 

uppmuntrat barnet vidare om de inte velat svara på en specifik fråga. Trost (1993) framhåller 

att enbart de uppgifter som behövs för förståelse och analys ska finnas med i uppsatsen, även 

fingerade uppgifter bör man undvika eftersom dessa kan stämma väl in på någon annan 

person. Vetenskapsrådet (2011) framhåller att anonymisering kan ske genom att namn tas bort 

så att det i slutändan blir omöjligt att koppla samman ett svar till en viss individ. Jag har 

utifrån detta valt att efter genomförd transkribering radera det inspelade materialet. Jag har 

även valt att benämna de intervjuade eleverna med siffrorna 1-6. Namn på personer som 

eleverna har delgett mig under intervjuerna har jag benämnt med X.  

 

Reliabilitet  

Enligt Trost (1993) så handlar reliabilitet om tillförlitlighet. Dock framhåller Trost att 

reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi och i samband med kvalitativa studier så 

blir begreppet en aning felplacerat. Trost lyfter fram att trots detta ska intervjuer och 

datainsamling naturligtvis ske på ett sådant sätt så att dessa är trovärdiga, tillförlitliga samt 

sakenliga.  

 

Trost (1993) belyser precision inom reliabilitet. Med precision menar Trost att den som utför 

intervjuerna ska försäkra sig om verklig förståelse gällande vad den intervjuade menar samt 

kontrollera det. Vidare så framhåller Trost att den som utför kvalitativa intervjuer ska ställa en 

mängd frågor som handlar om samma företeelse för att kunna förstå alla dess vinklar.  

De huvudfrågor som jag ställde under intervjuerna belyste mina frågeställningar från olika 

håll vilket gjorde att jag kom åt olika skiftningar och nyanser i barnens svar. Detta i sin tur 

gjorde att jag förstod de olika vinklingarna. Vidare var de intervjuer som genomfördes 

semistrukturerade vilket innebar att jag hade möjlighet att avvika från huvudfrågorna och 

ställa delfrågor. Detta ledde till att jag kunde försäkra mig om att jag hade förstått vad barnet 

som blev intervjuat verkligen menade, detta gjorde även att jag kunde få ”djupare” svar av 

barnen genom att de vidareutvecklade sina svar. Ytterligare ett begrepp som Trost lyfter fram 

är objektivitet. Detta innebär enligt Trost att den som läser rapporten ska kunna ta ställning till 

om denne tolkar ett svar eller ett resonemang på ett annat sätt. Genom att redovisa resultatet 
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på ett tydligt sätt, med citat och genom att ha med en sammanfattning så anser jag att övriga 

som läser studien kan ta och göra en egen tolkning av resultatet samt av mitt resonemang.  

 

Validitet 

Med validitet menas enligt Trost (1993) giltighet. Detta innebär att instrumentet eller frågan 

ska mäta det som den är riktad till att mäta, vilket betyder att intervjufrågorna skall vara noga 

formulerade så att de verkligen mäter det som var meningen. Detta var något som jag tog i 

beaktande och intervjufrågorna är noga utformade för att ge svar på mina forskningsfrågor.  

Eftersom resultatet går att koppla samman med mina frågeställningar vilka har blivit 

besvarade när barnen fritt fått berätta vad de tycker och tänker efter ställd fråga så anser jag 

att validiteten är hög i denna studie.  

 

Genomförande 

När intervjuer ska ske med barn som är minderåriga så är förfarandet annorlunda än med 

vuxna enligt Trost (1993). Intervjuaren måste först få tillstånd av förälder att göra en intervju 

med deras barn. När föräldern gett sitt samtycke så är det sedan barnet som intervjuaren ska 

fråga om samtycke, detta eftersom även barnet har rätt till integritet och egen vilja. Vidare tar 

Trost och lyfter fram vikten av tystnadsplikt och att de som blir intervjuade blir upplysta om 

att det de säger i intervjun, deras personuppgifter eller annan information som gör att det går 

att spåra den intervjuade inte kommer att synas i uppsatsen eller lämnas ut på annat sätt. 

Genomförandet av studien som helhet har förlöpt på följade sätt: 

 

 Vecka 36 formulerade jag mitt syfte samt mina forskningsfrågor och lämnade in dessa 

till kursansvarig.  

 Vecka 38 började jag att skriva PM för att i slutet på veckan lämna in det.  

 Vecka 45 fortsatte jag att bygga på bakgrunden samt metod delen och detta har 

kontinuerligt pågått under arbetets gång.  

 Vecka 46 formulerade jag mina intervjufrågor samt blanketten för godkännande som 

vårdnadshavarna skulle skriva under.  

 Vecka 47 gjorde jag ett utskick av blanketten till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1) 

för att sedan när jag fått in underskrifter av vårdnadshavare vända mig till barnen. 

 Vecka 48 samt 49 genomfördes mina intervjuer. 

 Vecka 49 och 50 har arbetet med att skriva ned intervjuerna pågått.  

 Vecka 50 bearbetade jag resultatet och gjorde en sammanställning samt fortsatte att 

skriva på metod delen. 

 Vecka 51 fram till vecka 1 har samtliga diskussioner blivit färdigställda.  

 

Platsen som intervjuer ska hållas på bör enligt Trost (1993) vara så ostörd som möjligt och det 

ska inte finnas några åhörare. Den som blir intervjuad ska även känna sig trygg i miljön. 

Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram att det är av vikt att intervjun hålls på 
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en lugn plats eftersom barnet annars lätt tar och tappar koncentrationen. Vidare belyser 

författarna att intervjuaren och barnet bör sitta mitt emot varandra för att kunna hålla 

ögonkontakt under intervjun, detta för att barnet ska behålla intresset under hela tiden som 

intervjun äger rum. Även tidpunkten för när intervjun hålls är också av betydelse enligt 

Doveborg och Pramling Samuelsson (2000) eftersom ett barn som är trött, hungrigt eller ska 

leka inte är särskilt lätt att motivera eller få intresserad. Utifrån detta så valde jag att utföra 

mina intervjuer i för barnen en välkänd lokal där det inte fanns några åhörare, telefoner som 

ringde eller risk för att andra personer skulle komma in och på detta sätt störa i intervjun. Jag 

placerade även mig och det barn som jag intervjuade så att vi satt mitt emot varandra så att vi 

skulle kunna ha ögonkontakt under intervjun. Jag tog även och utförde intervjuerna när 

barnen inte var trötta, hungriga, deltog eller skulle delta i lek. Vidare belyser författarna att 

det är betydelsefullt att barnet efter genomförd intervju får möjlighet att lyssna på en bit av 

den inspelade intervjun eftersom det är något som barnen uppskattar. Detta var något som jag 

erbjöd samtliga barn efter genomförd intervju. 

 

Bearbetning och analys  

Efter genomförandet av intervjuerna (se bilaga 2) så valde jag att med hjälp av datorn skriva 

ned intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en utskrift av en intervju är ett sätt 

att återge berättarformen till en annan berättarform, den som skriver ned intervjuerna 

transkriberar, det vill säga ändrar formen till en annan form. Det muntliga språket blir översatt 

till ett skriftligt språk. I vilken form samt hur mycket som ska skrivas ut beror bland annat 

enligt Kvale och Brinkmann på syftet med undersökningen. Jag har utifrån detta inte tagit 

med pauser eller upprepningar i form av ”mmm”, ”hmmm” och ”eeee” i transkriberingen. Jag 

har inte heller återgett namn på personer som framkom i intervjuerna eftersom jag ansåg att 

inget av detta var relevant för undersökningens syfte. I övrigt har dock transkriberingen skett 

ordagrant.  

 

Patel och Davidson (2003) lyfter fram att när en kvalitativ bearbetning görs så är det oftast ett 

textmaterial, den utskrivna texten som ska bearbetas. Vidare belyses också att när 

informationen i ett forskningsarbete är insamlat så behöver det systematiseras, komprimeras 

samt bearbetas för att de frågor som ställts ska kunna bli besvarade. När slutbearbetningen ska 

ske så framhåller Patel och Davidson (2003) att det är betydelsefullt att hela texten läses 

igenom ett flertal gånger samt att det är praktiskt att ha en penna tillgänglig för att kunna föra 

anteckningar på utskriften. Jag valde att efter genomförd transkribering skriva ut texten för att 

sedan läsa igenom denna flera gånger och slutligen utifrån intervjuguidens frågor samt 

forskningsfrågorna markera svaren med olika färger. Exempelvis markerade jag alla elevernas 

svar angående var mobbning fanns med grön färg. Jag gjorde även anteckningar på 

utskrifterna. Patel och Davidson framhåller att det inte finns någon bestämd metod för hur en 

kvalitativ bearbetning ska ske, utan varje forskare får finna det sätt som passar denne bäst. 

Denna bearbetning var det som passade mig bäst eftersom detta tillvägagångssätt gjorde att 

materialet blev överskådligt och resultatet av studien tydligt framkom för mig. Under 

bearbetningen av texten började även olika teman i barnens svar gestalta sig. Dessa teman har 
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jag lyft in som underrubriker i resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp begreppet 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering är enligt författarna när intervjupersonernas 

yttranen dras samman till kortare formuleringar. Vidare menar Kvale och Brinkmann att en 

intervjus analys består av fem steg. Det första steget innebär att forskaren läser igenom 

intervjuen för att få ”helheten”. När det gäller det andra steget så innebär det att intervjuaren 

konstaterar ”meningsenheterna” i texten utifrån hur de som blivit intervjuade uttrycker dessa. 

Det tredje steget är att forskaren formulerar de teman som framkommer utifrån 

intervjupersonernas synvinkel och hur dessa uppfattas av forskaren. Fjärde steget innebär att 

utifrån undersökningens syfte så ställs frågor till meningsenheterna. Slutligen i steg fem så 

kopplas intervjuns centrala och inte överflödiga teman samman i en skildrande utsaga.  

 

Resultat 
 

Här nedan redovisas resultatet utifrån forskningsfrågorna och de teman som framkom vid 

bearbetning av empirin. Trost (1993) framhåller att endast de uppgifter som behövs för 

förståelse samt analys ska finnas med i uppsatsen, även fingerade uppgifter bör undvikas 

eftersom dessa kan stämma in på någon. Jag har därför valt att benämna de intervjuade 

eleverna med siffrorna 1-6 och namn på personer som framkommit under intervjuerna är 

benämnda med X.  

 

Barns meningsskapande kring begreppet mobbning 

I detta avsnitt framkommer mobbningens gestalt och mobbningens existens att presenteras så 

som eleverna beskriver dessa.  

 

Mobbningens gestalt 

De som eleverna i intervjuerna menade var mobbning är att man får en smäll, får stryk, blir 

slagen, blir retad. Även att någon slåss, är dum, snackar skit, illa om en, går till personangrepp 

eller skriker åt en var sådant som eleverna lyfte fram som mobbning. En elev berättade 

följande:  

 

”Som jag tycker att det är mobbning, att typ säga dumma saker till någon. Som att gå till 

personangrepp. Att säga illa saker om den andre. Saker som den andre inte gillar och blir 

ledsen och sårad över. Alltså man får ju tycka olika men man behöver ju inte som säga: ha, ha 

och dumma saker” (Elev 2).  

 

En annan av eleverna berättar att:  

 

”Ja att man är elak med varandra. Som att man snackar skit om någon. Det har vi pratat om 

idag på skolan. Det är jättemånga tjejer som snackar skit om varandra. Och mamma har till 

och med hört jätte mycket. Hon har hört att: den har så fula kläder, det är töntigt att åka i 

pulkbacken. Det var X som sa det. Det är bara tjejerna” (Elev 1).  
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Elev 1 berättar även att en klasskamrat brukar säga följande om en annan elev:  

”Jag hör massa grejer. Hon är så ful, hon är så dum, hon luktar så äckligt”. 

 

Enbart en av de intervjuade eleverna framhöll frekvensen av handlingarna och menade då att 

mobbning är något som händer ofta och om det inte händer ofta så är det kränkningar.  

 

Mobbningens existens 

Två av eleverna ansåg att mobbning är något som förekommer i klassrummet och i klasserna. 

Även textilslöjden och ”överallt” i skolan var ställen där mobbning förekom.  

 

Fyra av eleverna menade även att mobbning förekom ute eller under raster. En av eleverna 

menade att mobbning förekommer när man blir äldre och går i nian. En annan elev menar att 

mobbning uppkommer om man är många som är nära varandra.  

 

”Nära varandra, om man är många då händer det. Det är ganska allvarligt. X har många 

kompisar och då blir det alltid bråk när hon har så många kompisar” (Elev 1). 

 

”Oftast är det ute på rasterna eller på textilslöjden. För då brukar X springa runt och knuffa 

stolar på mig så jag får ont” (Elev 4). 

 

Eleverna lyfte fram att konsekvenser av att man har blivit mobbad är att det känns dåligt, man 

får ont och börjar gråta. Även känslor som ledsamt, tråkigt, man känner sig sårad, får ont i 

hjärtat, blir rädd eftersom det är otäckt menade eleverna var följder av mobbning. En av 

eleverna menade att känslan av att bli mobbad kan yttra sig på följande sätt: ”Det kan pirra i 

magen, och så en jättestor klump i halsen känns det som om man har” (Elev 4). 

 

Grunden till mobbning 

I detta avsnitt kommer mobbningens källa att lyftas fram, eleverna förklarar varför ”någon” 

blir utsatt för mobbning.  

 

Mobbningens källa 

Varför man blir mobbad beror enligt eleverna på utseende och/eller agerande. En av eleverna 

menar även att den som mobbar kan bli tvingad till handlingen av ”de stora” barnen. Enligt en 

av eleverna kan mobbning uppstå till följd av att man gör fel, vilket då leder till att någon blir 

arg och börjar bråka med en. Hämnd var en orsak som en annan elev lyfte fram. Andra 

orsaker till mobbning som två elever framhöll var ilska, man blir mobbad för att någon är arg 

på en. Följande framkom också i intervjuerna som anledning till varför någon blir mobbad:  

 

”Asså man blir mobbad, jag tror att den som mobbar försöker välja ut den svagaste som är 

lättast att reta och som blir sur. Så det är inte dens fel för man kan inte förändra nått sånt. Vem 
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som helst, vad som helst. Det finns många anledningar som någon känslig sak, som om 

personen är invandrare där hittar vi en sak eller nått sånt” (Elev 2).  

 

”För att någon är ful, det är lite konstigt. Man kan bli mobbad för sitt utseende. Du är ingen 

människa kan man också säga. Man blir mobbad för hur man är. Om man kanske har stor 

näsa som Michael Jackson, han opererade sig” (Elev 3). 

 

”Om man är elak mot en stor kille, som är ännu större än mig och så är jag elak. Då kan dom 

vara ännu elakare mot mig och göra något farligt. Kanske slå med näven på näsan” (Elev 6). 

 

Fem av eleverna menade att alla kan bli utsatt för mobbning. Den elev som svarade att alla 

inte kan det menade att man kan undvika att bli mobbad genom att hålla sig undan. 

 

Hälften av eleverna menade att det inte är ”vem som helst” som kan börja mobba. En av 

eleverna menade att de som inte mobbar vill vara snälla och därför inte gör det. Ytterligare 

svar på varför inte alla kan börja mobba är följande:  

 

 ”Dom kan det men jag tror inte att dom vill det, som X i vår klass. X är så rädd, X är bara för 

sig själv, X vågar inte, X säger aldrig ifrån, X gör ingenting” (Elev 1). 

 

”Det beror på personlighet tror jag. Som alltså det beror på om någon inte har något att göra. 

Det beror på hur personen fungerar. Alla personer har ju olika egenskaper” (Elev 2).  

 

Som svar på varför någon börjar mobba menade en av eleverna att man kan bli tvingad av de 

större barnen till att utföra mobbning eller så gör ilska att man mobbar. Denna elev menar att 

de äldre barnen hotar med att skjuta under natten om handlingen mobbning inte utförs. Enligt 

en annan elev så mobbar man med avsikt att hämnas. En av eleverna kunde inte svara på 

varför någon börjar mobba. En annan av eleverna menade att de som mobbar gör det för att de 

tycker att det är kul, detta eftersom de som mobbar är personer som är skadeglada. 

 

”Dom blir lätt skadeglad, dom gillar när andra blir ledsna och skadar sig och sånt och då mår 

dom bra. Man glädjer sig åt att andra mår dåligt” (Elev 2). 

 

En annan av eleverna menade att den som utför mobbningen gör det för att den som blir 

mobbad har gjort något fel, den som mobbar vill därför vara dum mot denne. Vilket kan 

exemplifieras med ”Typ om man spelar fotboll och gör mål och dom andra inte vill att det ska 

bli mål. Jag vet att det kan bli så. Det kan hända om andra saker också” (Elev 5). 

 

En elev berättar följande om varför mobbning sker under ute rasterna.  

 

”För att då har ju liksom X chansen, då går hon och frågar, då går hon och tar med sig så 

många som hon bara kan. Även fast man säger nej så vill man ju vara med henne men man 

vill inte att hon ska mobba” (Elev 1).  
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Hur mobbning ska stoppas 

Elevernas svar på vad skolorna skall göra för att arbeta förebyggande presenteras här nedan i 

följande underrubriker: skolans agerande, vuxnas engagemang och närvaro är det viktigaste 

samt vuxnas ansvar.  

 

Skolans agerande 

När eleverna får frågan om de vet vad skolan gör för att mobbning inte ska uppstå/bli till så är 

det vanligaste svaret att samtal sker, de som är involverade i mobbning får ha samtal med 

läraren, med rektorn eller med elevhälsan. En av eleverna berättar att läraren vill att eleverna 

ska tala om ifall mobbning uppstår. 

 

”Fröken brukar säga att varje gång det är mobbning så ska vi prata om det. Vi ska säga till 

direkt istället för att hålla det inom sig” (Elev 4). 

 

Förutom samtal berättade eleverna att blå blanketter, blanketter samt studieplansutredningar 

är åtgärder som skolorna tar till när det har förekommit mobbning. En av eleverna tror inte att 

skolan gör något för att mobbning inte ska uppstå men berättar att skolan nu försöker hjälpa 

en elev som blir mobbad. En annan av eleverna berättar att denne är osäker på om skolan 

arbetar förebyggande mot mobbning men om så är fallet så ger det inte önskvärt resultat.  

Denne elev menar att de utredningar som skolorna gör när det blir ”osämja” mellan elever 

hjälper om det handlar om att eleverna ”bara” blivit osams om något men utredningarna 

hjälper inte om det är mobbning. Detta exemplifieras med nedanstående citat.  

 

”Nej, om dom gör det så är det inte effektivt, det kan nog inte vara vanligt. Jag vet att det är 

utredningar för att man ska bli kompisar men det hjälper inte om man har bestämt sig för att 

mobba och göra den personen ledsen. Men om man råkar bli osams hjälper det. Om man bara 

blir osams om någon sak, att man tycker olika. Men det hjälper inte om någon retar en och sen 

att det inte fortsätter” (Elev 2).  

 

Vuxnas engagemang och närvaro är det viktigaste 

På frågan vad skolan kan göra för att det inte ska bli mobbning svarar fyra av eleverna i 

intervjun att rastvakter är något som skulle förhindra att mobbning uppstår. 

Eleverna menar att rastvakterna ska ”säga åt”, bry sig om en och ”ta tag i det”. En av eleverna 

säger att det inte alltid är ute rastvakter och betonar vikten av att det varje rast ska finnas en 

rastvakt. Två av eleverna vill ha fler rastvakter eftersom det enbart är en rastvakt ute och det 

är för lite enligt dem.  

 

”Vi har bara en rastvakt som står på framsidan, så att det finns någon på baksidan. Han hör 

inte att det är mobbning, han ser bara, han hör inte” (Elev 1).  

 

Förutom fler rastvakter menar en elev att skolorna ska vara ”jätte hårda” mot mobbarna. De 

som mobbar ska få fem chanser och skolorna ska ta ”ett riktigt” snack” med mobbarna och 

om inte det hjälper ska mobbarna byta skola. En annan av eleverna menar att skolorna 
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förutom fler rastvakter ska prata med dem som mobbar. En av eleverna menar att skolan ska 

säga åt dem som mobbar samt ge fysiskt straff till dem eftersom det då leder till att 

ingen ”törs” mobba. En annan elev tycker att de som mobbar ska få ”straff” i form av läxor. 

En av eleverna framhåller att denne inte tycker att skolan gör tillräckligt för att förhindra 

mobbning. Denne elev menar att de vuxna bara går förbi när det är ”dumma” saker som elever 

säger till varandra. Eleven vill att de vuxna på skolan tar tag i det och ser till så att det inte 

eskalerar till mobbning. ”Det är först när man börjar brottas och slåss som fröknarna kommer, 

nu får ni lägga av, säger dom” (Elev 2).  

 

Trots att samtliga barn ger förslag på hur skolan kan agera för att förhindra uppkomsten av 

mobbning så berättar två barn följande när de får frågan om hur de tycker att det 

förebyggande arbetet mot mobbning i skolan ska ske: 

 

”Det är jättesvårt. Dom är så dumma och har varit det hela livet. Man är dum och då hjälper 

ingenting” (Elev 3). 

 

”Det är nog ganska svårt för det hjälper inte att prata om det. För om man vill mobba så gör 

man det ändå, oavsett hur mycket man pratar om det” (Elev 2).  

 

Vuxnas ansvar 

Samtliga sex elever framhåller att det är de vuxna på skolan som har ansvaret för att inte 

mobbning ska uppstå i skolan. Framförallt ”fröknarna” men även rektorn har det ansvaret 

anser eleverna. Ett av barnen säger även att förutom fröken och rektor så har även kamrater 

som står nära när mobbning sker ett ansvar att stoppa mobbningen. Detta kan kamraterna göra 

genom att springa och säga till rastvakten. En av eleverna anser inte att de vuxna på skolan 

bryr sig tillräckligt mycket när mobbning uppstår. ”Dom ska ha ögonen öppna. Dom ska ta 

tag i det mycket mer. Jag har sett att det är mobbning men dom vuxna bara jaha, jag ska 

dricka mitt kaffe innan jag har lektion” (Elev 2). 

 

En av eleverna framhåller också att man som individ ska tänka på hur man beter sig. 

”Man själv ska tänka på att inte gå med den som startar upp mobbning. Att man är med någon 

annan” (Elev 1).  

 

Resultat sammanfattning 
 

I detta avsnitt återfinns en sammanfattning av studiens resultat.  

 

Mobbningens gestalt 

Eleverna i studien tillskrev mobbning följande mening: att man får en smäll, får stryk, blir 

slagen, blir retad. Mobbning kunde även enligt eleverna yttra sig som att någon slåss, är dum, 

snackar skit, pratar illa om en, går till personangrepp eller skriker åt en.  
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Samtliga elever i studien lyfte fram att konsekvenserna av mobbning är någonting negativt. 

Detta eftersom mobbning enligt eleverna leder till känslor som att bli ledsen och att det känns 

tråkigt. Man känner sig sårad, får ont i hjärtat. Man kan även bli rädd eftersom det är otäckt. 

Mobbning gör också så att eleven kan känna ”pirr i magen” och klump i halsen.  

 

Mobbningens existens  

Över hälften av eleverna lyfte fram att mobbning förekommer ute eller under rasterna. 

Andra ställen som eleverna ansåg att mobbning förekom på var i klasserna, i klassrummet, 

överallt i skolan och i textilslöjden. En av eleverna framhöll att mobbning är något som hör 

samman med de äldre barnen som går i nian. När många barn är nära varandra lyfte ett av 

barnen fram som problematiskt, detta eftersom mobbning då uppkommer.  

 

Mobbningens källa 

Som anledning till varför någon blir mobbad lyfter eleverna fram att det beror på utseende 

eller på agerande hos den mobbade. Man kan bli mobbad om man är ful eller för hur man är. 

En av eleverna berättar att den som mobbar kan bli tvingad av ”de stora” barnen till att utföra 

handlingen. En av eleverna menade också att mobbning kan ”bli till” genom att man ger sig 

på någon som är större och den då väljer att ge igen på ett kraftfullare sätt. Mobbning kan 

även enligt eleverna uppstå som följd av att man gjort fel, vilket då leder till att någon blir arg 

och börjar bråka med en. Hämnd och ilska, att man blir mobbad för att någon är arg på en var 

ytterligare orsaker. En elev menade att den som är ”svagast”, som blir lättast sur och som är 

lättast att reta kan resultera i att denne blir mobbad. Även ”känsliga saker” som att någon är 

invandrare kan leda till mobbning.  

 

Fem av de sex intervjuade eleverna menade att alla kan bli utsatt för mobbning. Däremot 

menade hälften av eleverna att alla inte kan bli en som mobbar.  

 

Eleverna menar att ”någon” börjar mobba eftersom: denne blir tvingad, ilska och hämnd 

ligger bakom handlingen, den mobbade har gjort fel eller personen är skadeglad vilket då gör 

att det blir roligt för denne. En av eleverna kunde inte svara på varför.  

 

Skolans agerande 

Fem av eleverna lyfter fram att när mobbning som sker i skolan kommer till de vuxnas 

kännedom så resulterar det till samtal i någon form med den som mobbar. Även svar som att 

det finns blanketter och besök hos rektorn är åtgärder som eleverna menar att skolan 

genomför för att stoppa och förhindra mobbning. En av eleverna svarar inte på vad skolan gör 

men berättar att skolan försöker hjälpa ett barn som blir mobbad. 

 

Vuxnas engagemang och närvaro är det viktigaste 

Fyra av eleverna menar att rastvakter eller fler rastvakter skulle hjälpa till att förebygga 

mobbning i skolverksamheten. Även förslag som att skolan ska ta tag ”hårdare” i mobbningen 

genom att ”ta ett riktigt snack” med mobbarna och efter fem chanser ska de som mobbar få 
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byta skola framkom. Ytterligare förslag på åtgärder för att stoppa mobbning var straff, fysiskt 

straff samt straff i form av ökade läxor.  

 

Trots att samtliga elever ger förslag på hur skolan kan agera för att förhindra uppkomsten av 

mobbning så berättar två elever att det är svårt att stoppa mobbning eftersom den som mobbar 

är en person som är dum och vill göra det.  

 

Vuxnas ansvar 

Samtliga sex elever menar att det är de vuxna på skolan som har ansvaret för att inte 

mobbning ska uppstå i skolan. En av eleverna menar också att kamraterna genom att säga till 

rastvakten har ett ansvar för att förhindra mobbning. Som individ har man också ett ansvar 

menar en av eleverna. Genom att välja att inte följa med den som mobbar utan vara med 

någon annan kan mobbning då enligt denna elev förhindras. En av eleverna menar även att de 

vuxna i skolan ska börja bry sig mer och ta tag i situationen redan när bråk sker verbalt och 

inte vänta tills det övergår till fysiskt bråk där de inblandade brottas och slåss. 

 

Diskussion 

 
I detta avsnitt inleder jag med en metod diskussion för att gå vidare in på en resultat 

diskussion där jag med hjälp av begrepp, teorier och tidigare forskning problematiserar 

utsagorna som framkommit. 

Metod diskussion 

Eftersom tidsperioden som forskningen pågick var tidsbegränsad och jag bedömde att tiden 

för att använda mig av mer än en metod för att få svar på mina forskningsfrågor inte fanns så 

använde jag mig enbart av en metod och sex barn som deltog i studien Den metod som jag 

använde mig av för att få svar på mina forskningsfrågor var intervju. Jag hade också förutom 

intervju kunnat använda mig av enkäter där eleverna fick fylla i svar kring mobbning. Enkäter 

hade fungerat även för de yngre eleverna i min studie eftersom jag exempelvis hade kunnat ha 

enkäter där eleverna fick rita glad eller ledsen mun som symbol för hur de kände sig i olika 

skolsituationer. Intervjuerna gav mig möjlighet att få en bredd och djup i svaren eftersom jag 

även kunde ställa följdfrågor för att få en förståelse för vad eleverna verkligen menade. Kvale 

och Brinkmann (2009) framhåller att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att försöka 

förstå världen utifrån det perspektiv som intervju personen har samt få mening ur deras 

erfarenheter. Utifrån detta så anser jag att den metod som jag valde var passande för att få 

svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor. Den här studien visar på några elevers 

uppfattningar och tankar kring mobbning och bör därför inte ses som en generalisering av 

elevers syn på mobbning, utan studien bör ses som en presentation av sex elevers 

meningsskapande kring fenomenet.  

 

Att genomföra intervjuer är inte något som jag har en vana av att göra. Jag har under min 

studie tid genomfört ett fåtal intervjuer men anser mig inte som en van intervjuare. Jag tycker 
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att intervjuerna trots detta gick bra att genomföra. Jag var väl förberedd genom att jag kunde 

intervjufrågorna utantill vilket underlättade när jag genomförde intervjun, eftersom detta 

gjorde att jag tydligt visste när jag behövde ställa följdfrågor för att få tydligare svar på en 

huvudfråga. Några av barnen berättade väldigt brett och mycket kring frågorna jag ställde och 

då var jag tvungen att ställa följdfrågor för att specificera vad jag ville förstå. Sedan fanns det 

barn som svarade kort och lite på frågorna och även där var följdfrågorna som jag hade 

möjlighet att ställa till stor hjälp för att kunna förstå hur och vad barnen menade.  

 

 

Genom att spela in intervjuerna så kunde jag helt och hållet fokusera på intervjuerna som jag 

genomförde. Detta ser jag som en stor fördel eftersom jag då kunde bekräfta barnet och det 

som denne sagt med min totala närvaro. Ett av barnen som deltog i intervjun uppfattade jag 

som ofokuserad på grund av diktafonen som jag använde för att göra ljudinspelningen. Detta 

eftersom denne tittade mycket på diktafonen under början av intervjun, jag kände att jag inte 

fick någon riktig kontakt med barnet, detta släppte dock efter en stund och barnet blev 

fokuserat på mig och frågorna. Jag kände att jag under samtliga intervjuer fick en bra kontakt 

med barnen, även med det barn som till en början fokuserade mer på diktafonen. Jag upplevde 

även att barnen kände sig bekväma med mig som intervjuare under genomförandet av 

intervjuerna eftersom deras kroppsspråk visade på att de inte kände sig blyga eller obekväma 

samt deras vilja att berätta om deras tankar och känslor. Här tror jag att det hade en stor 

betydelse att jag inte var någon okänd för barnen vilket även Doveborg och Pramling 

Samuelsson (2000) framhåller, då dessa menar att barnet lättare delar med sig av sina tankar 

om den som intervjuar har en relation till barnet.  

 

Resultat diskussion 

Här nedan kommer jag att problematisera de olika teman som framkommit under studien. 

Dessa teman är: mobbningens gestalt, mobbningens existens, mobbningens källa, skolans 

agerande, vuxnas engagemang och närvaro är det viktigaste samt vuxnas ansvar  

 

Barns meningsskapande kring begreppet mobbning 

Mobbningens gestalt  

Den mening som fem av eleverna i studien tillskriver mobbning kan liknas vid de definitioner 

som Skolverket (2012) lyfter fram som trakasserier ”En kränkning är en handling där 

förövarens avsikt är att tillfoga skada eller obehag” (s. 9). Vidare framhåller Skolverket att 

dessa handlingar äger rum vid enstaka tillfällen. Eftersom dessa fem elever inte belyser 

frekvensen av handlingar vilket enligt Skolverket, Höistad (1997), Pipping (2010), Sharp och 

Smith (1996), Olweus (1991) samt Fors (1995) är avgörande för om det ska definieras som 

mobbning eller kränkning så faller dessa elevers definitioner under kategorin kränkningar. 

Dock berättar två av eleverna om händelser som upprepats, vilket tyder på att de har stött på 

mobbning i skolan. En av eleverna berättar att på textilslöjden blir denne utsatt för mobbning 
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eftersom X brukar knuffa stolar så att det gör ont. En annan av eleverna berättar att en 

klasskamrat brukar säga förnedrande saker om en annan klasskompis. Vidare berättar en elev 

att en annan elev i klassen brukar ta med sig så många hon kan för att sedan mobba. Detta 

tyder på att det förekommer upprepade kränkningar, dvs. mobbning i skolan där dessa elever 

går. Eftersom det enligt Skolverket (2011b) inte finns något kriterium för hur många gånger 

som en kränkning ska ske eller inom vilken tidsperiod som dessa kränkningar ska förekomma 

för att det ska klassas som mobbning så är det enligt mig viktigt att komma ihåg för 

pedagoger att dessa ovannämnda exempel är mobbning och därmed inte tillåtna. Även om 

dessa elevers exempel kan tyckas vara långt ifrån det exempel som Pipping (2010) beskriver 

där hennes huvud trycks ned i toaletten och hon tvingas svälja toavatten till hon spyr, så ska 

även dessa situationer som eleverna i intervjuerna lyfter fram bekämpas och motarbetas i 

skolan. Det finns enligt mig en fara i att man som pedagog negligerar de situationer som 

ovanstående barn lyfter fram därför att de inte ses som allvarliga eftersom det förmedlar till 

barnen att skolverksamheten tillåter kränkningar. Om kränkningar tillåts så är min rädsla att 

det blir en del av skolkultren och det på så sätt blir ”normaliserat” att kränka andra. Jag anser 

även att det kan finnas en fara i att om skolan tillåter ”lite” så kan det lätt eskalera 

till ”mycket” därför är det enligt mig mycket viktigt att ha en noll tolerans mot kränkningar 

och mobbning i skolan.  

 

En av eleverna i studien är dock tydlig med att lyfta fram att för att det ska vara mobbning så 

ska det hända ofta vilket är i enlighet med Skolverkets (2012) definition av mobbning, men 

även med Höistad (1997), Pipping (2010) samt Sharp och Smith (1996) eftersom också dessa 

menar att mobbning är en handling som förekommer upprepade gånger. Olweus (1991) samt 

Fors (1995) menar att det även skall vara en obalans i maktförhållandet mellan den som 

mobbar och den som blir mobbad. En av eleverna lyfter fram maktperspektivet och menar då 

att den som mobbar försöker välja ut den som är svagast. 

 

Ellmin (2008) framhåller att mobbnings begreppet är komplext samt att mobbning ibland 

kategoriseras som konflikt och tvärtom. Under denna studie så anser jag att mobbningens 

komplexitet tydligt framkommit. Detta eftersom eleverna även lyfter fram det som 

kategoriseras som konflikt som mobbning. Samtliga elever i studien som jag genomförde 

hade en tydlig blid av vad mobbning var och samtliga elever gav även exempel på situationer 

som de upplevt där de ansåg att mobbning skedde. Detta anser jag visar på att skolan med 

dess personal behöver vara insatta i vad som sker mellan eleverna och framförallt hur 

eleverna uppfattar och känner sig efter att ha varit i en konflikt/mobbnings situation för att på 

så sätt förstå utifrån elevernas livsvärld.  

 

Mobbningens existens 

Eleverna i studien belyser att mobbning förekommer på platser som i klassrummet och i 

klasserna, i textilslöjden, ”överallt” samt ute och under rasterna. Eftersom mobbning enligt 

Höistad (1997), Olweus (1991), Pipping (2010), samt Sharp och Smith (1996) kan ta sig olika 

uttryck är den inte alltid så lätt att upptäcka. Mobbningen kan enligt dem bland annat ske 

genom utfrysning, gester och blickar vilket då enligt mig skulle kunna förklara varför 

mobbning kan förekomma i klassrum där vuxennärvaro i hög grad finns. Eller är det så att 
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pedagogen accepterar den roll som eleven har fått, rollen som den osociala, blyga, tysta 

eleven som vill sitta själv i klassrummet och inte ser eleven ”bakom” rollen? Enligt det 

sociokulturella perspektivet som Hundeide (2003) lyfter fram så påverkas vi människor av 

andra människors uppfattning om oss, vi tar även på oss roller som vi antingen blir 

tillfördelade eller förhandlar fram. I skolan så formas dessa roller av pedagoger och av 

skolkamrater, detta innebär att en pedagog är medskapare till elevers roller vilket är viktigt att 

lyfta fram enligt mig eftersom en pedagog i det fallet kan vara medskapare till att elever 

utsätts för mobbning. Om en pedagog sätter ”stämpel” eller ”sorterar” elever som avvikande 

så förmedlas det till de övriga eleverna i klassen. Den roll som eleven får tar eleven tillslut på 

sig enligt Hundeide. Därför är det enligt mig mycket viktigt att som pedagog vara aktsam för 

att peka ut några elever som annorlunda jämfört med de övriga eleverna. Om man som 

pedagog är medveten om att man är bidragare till att roller skapas så borde det då enligt mig 

finnas möjlighet att som pedagog bidra till att förändra rollen hos en elev som har rollen som 

den ”annorlunda” eller den ”mobbade”. Min åsikt är att när pedagoger ”sorterar” ut elever 

förmedlar pedagogen ut även till de övriga eleverna att det är accepterat att sortera ut 

människor. Enligt mig så består skolan idag till stor del av att pedagogerna ”sorterar” och 

bedömer elever ämnesmässigt och detta i sin tur gör att eleverna kan bli väldigt utpekade. De 

sorteringar och bedömningar som görs på eleverna anser jag blir till en sorts status som kan 

jämföras med att duga eller inte duga. Jag anser vidare att ”ramen” för vad man som elev ska 

prestera och hur man som elev ska vara för att passa in i skolan enligt skolans bedömningar 

många gånger kan vara alltför snäv och att det kan leda till att sortering och utanförskap 

skapas bland eleverna. 

 

Ellmin (2008) menar att om en elev känner att denne inte kan uppfylla de krav som finns i 

skolan så kan denne elev bli konfliktfylld. Vidare menar Ellmin att om en elev känner 

utanförskap kan det leda till frusration och aggressivitet och här har pedagogerna en viktig 

roll att fylla eftersom pedagogerna genom att förmedla tilltro till eleven och genom att ge 

plats för eleven skapar en positiv utveckling hos denne. Utifrån detta så anser jag att det är 

betydelsefullt att pedagoger verkligen inte tappar tron på elever utan ”peppar” och visar att de 

elever som har svårt i något/några ämnen eller i situationer är lika värdefulla som de övriga 

eleverna. Med tanke på det som Ellmin lyfter fram gällande bekräftelse så tänker jag att om 

elever känner att de inte är ”duktig” i skolämnen, får uppskattning och uppmärksamhet 

samt ”status” från pedagogen så leder det i förlängningen till att eleven blir ”ingen”. För att 

kompensera frånvaron av bekräftelse så skaffar sig eleven bekräftelse på ett negativt sätt, 

exempelvis genom att mobba och på så sätt synas, få uppmärksamhet samt ”status” hos sina 

kamrater och ”status” över den som mobbas. På det sättet blir eleven som mobbar ”någon”.  

 

Även Skolverket (2011c) lyfter fram det sociokulturella perspektivet och att det här läggs 

fokus på helheten samt på skolan som miljö för att lära och utvecklas. Hänsyn tas till den 

omgivande miljön eftersom den påverkar en människas beteende eftersom det i miljön 

utvecklas värderingar, attityder och normer och som påverkar människor. Ett av barnen som 

intervjuades lyfte fram att mobbning förekommer när det är många elever som är nära 

varandra. Enligt Bliding (2004) så är det i stora grupper omöjligt att upprätta relationer med 

alla och därför kan det bli ofrånkomligt att barnen sorterar och differentierar för att kunna 
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skapa relationer med några. Detta leder till att några barn kan bli uteslutna. Även Ellmin 

(2008) menar att stora grupper kan leda till att barn hamnar utanför eftersom det skapas 

anonymitet och undergrupper. I enlighet med Thornberg (2006) så lyfter eleverna i min studie 

fram att konsekvenserna av mobbning är att man blir rädd, sårad och ledsen. Höistad (1997), 

Ellmin (2008) och Olweus (1991) framhåller att miljön har betydelse för mobbningens 

uppkomst. Höistad framhåller att klimatet i klassen avgör om det uppstår mobbning där eller 

inte och Olweus i sin tur framhåller att för få antal vuxna som är ute under rasterna bidrar till 

att mobbning uppstår.  

 

Grunden till mobbning 

Mobbningens källa 

Höistad (1997), Olweus (1991) samt Fors (1995) framhåller att barn kan bli mobbade dels för 

utseende men även för sitt agerande. Detta är även något som eleverna i studien höll med om. 

Ellmin (2008) menar att en konflikt som innebär att man inte tycker om varandra kan eskalera 

till att man inte tycker om exempelvis varandras kläder. Bliding (2004) belyser att barn i sitt 

relationsskapande kan kategorisera varandra efter kläder eller utseende för att sortera ut och 

ordna den sociala tillvaron i skolan. Frånberg och Wrethander Bliding (2011) framhåller att 

olikheter samt avvikelser från det som uppfattas som normen är problematiska eftersom det 

då blir svårt för barnen att enas kring gemensamma värderingar och likheter. Bliding (2004) 

menar att barn organiserar tillvaron så att den blir förståelig för dem, den organiseringen sker 

efter de kriterier som finns i omgivningen och efter de som barnen själva skapar. Utifrån detta 

så menar jag att vi vuxna har möjlighet att påverka de kriterier som förmedlas till barnen 

gällande normer för att ”passa in”. Genom att skolan genomsyras av ”allas lika värde” och att 

alla människor är olika men att vi faktiskt är mer lika än olika. Vidare så anser jag att skolan 

bör skapa aktiviteter där samhörighet skapas, där alla elever kan bidra och vara delaktiga. 

Pedagogerna bör dock vara uppmärksamma på att barn inte hamnar utanför. Jag har själv sett 

exempel under min verksamhetsförlagda utbildning på hur barn kan tyckas vara delaktiga i en 

social gemenskap under en pågående aktivitet men när man som vuxen närmar sig så stämmer 

inte detta. Exempelvis så kan det vid första anblicken se ut som om barn tillsammans sitter 

och ritar, pratar och integrerar socialt med varandra. Men när man som vuxen observerar 

situationen så ser man att ett barn som sitter med inte alls är delaktig i den sociala 

gemenskapen. Trots att detta barn är närvarande med de andra barnen så är det ändå ensamt 

och utanför. Om man som pedagog inte uppmärksammar detta vid aktiviteter som har som 

syfte att stärka gemenskapen bland barnen så kan det enligt mig istället förstärka ett 

utanförskap.  

 

Enligt fem av eleverna i min studie så kan alla bli utsatta för mobbning. Detta är något som 

Pipping (2010) också framhåller. Pipping menar att alla kan bli mobbade och att mobbning 

uppstår eftersom skolan, klassen samt läraren tillåter det hända. De som blir mobbade 

tillskrivs egenskaper som ful, svag, lätt att reta, någon som gör fel eller retsam enligt eleverna 

som deltog i min studie. Samtidigt menar samtliga elever i min studie förutom en att alla kan 

bli utsatta för mobbning. Bliding (2004) lyfter fram att nästan alla barn i hennes studie någon 
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gång blev uteslutna, men menar att vissa barn uteslöts mer än vad andra gjorde. Vidare menar 

Bliding (2004) att barn bildar flera olika kamratkulturer i skolan vilka kännetecknas av målet 

att skapa samhörighet samt gemenskap hos de medlemmar som ingår, det leder till att 

sortering av människor blir nödvändigt för barnen och det är här som mobbning kan gestalta 

sig. 

 

Eleverna i studien kan ge anledningar till varför någon blir utsatt för mobbning. Egenskaper 

som har med utseende eller agerande att göra gör att någon blir mobbad, men eleverna menar 

samtidigt även att alla kan bli utsatta för mobbning. Det ter sig därför enligt mig som om det 

är mobbaren som bestämmer sig för vad som ska vara en egenskap eller utseende som avgör 

om den personen blir mobbad för det eller inte. Mobbaren ”hittar fel” hos den som blir 

mobbad och därför går det inte enligt mig att fastställa generella egenskaper eller ageranden 

hos den som blir mobbad.  

 

Vidare menar eleverna i studien att den som mobbar utmärker sig genom egenskaper som 

skadeglad dum, samt en som känner glädje när någon blir ledsen eller mår dåligt. Två av 

eleverna framhåller även att den som mobbar har en personlighet som driver denne till att 

utföra handlingen. Pipping (2010) menar att den som mobbar kan ha svårigheter i att förstå 

hur andra känner och Sharp och Smith (1996) framhåller att det är en önskan om att trakassera 

och dominera andra samt maktmissbruk som leder till att någon börjar mobba. Den som 

mobbar kan också göra det av ilska eller som hämnd enligt några av eleverna. Detta är något 

som Fors (1995) framhåller genom att mena att mobbning kan vara en form av projektion, 

barnet som blir mobbat har väckt en vrede hos den som utför mobbningen. Thornberg (2006) i 

sin tur framhåller att elever bryter mot regler som förbjuder handlingar som leder till att andra 

far illa eftersom ilska tar över. Ellmin (2008) menar att missriktad aggressivitet som innebär 

att någon som är oskyldig får ta på sig skulden för aggressiviteten kan vara en anledning till 

att någon blir utsatt för aggressiv behandling. En av eleverna framhöll att man även kan bli 

tvingad till att utföra mobbning vilket går att koppla samman med identifikation som Friberg 

(2012) lyfter fram som en vanligt förekommande försvarsmekanism. Denna försvarsmekanism 

innebär att man exempelvis kan ställa upp på att mobba någon annan för att själv inte bli 

utsatt för mobbning. 

 

Hur mobbning ska stoppas 

Skolans agerande 

Enligt eleverna som deltog i intervjuerna så arbetar skolorna förebyggande mot mobbning 

genom att ha samtal med de som mobbar samt genom att ”fylla i blanketter”. En elev kunde 

inte svara på vad skolorna gjorde för att förebygga mobbning eftersom denne inte trodde att 

skolorna gjorde något alls. Enligt Höistad (1997), Olweus (1991), Fors (1995), Ellmin (2008), 

Thornberg (2006) samt Skolverket (2011c) så behöver skolorna arbeta på andra sätt än dessa 

som eleverna i intervjuerna framhåller att skolorna gör. Skolorna ska se till att eleverna även 

är delaktiga i arbetet mot mobbning. Skolverket har i sin undersökning kommit fram till att de 

insatser som var de mest effektiva när det gällde det förebyggande arbetet mot mobbning för 
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både flickor och pojkar var att eleverna genom att vara delaktiga i skolans aktiviteter får en 

positiv känsla för skolan och den positiva atmosfären i skolan stärks. Eleverna ska också vara 

delaktiga i det förebyggande arbetet mot mobbning. Uppföljningar samt utvärderingar av 

mobbning ska ske kontinuerligt. En trygghetsgrupp bör också finnas på skolan. Ingen av 

dessa åtgärder var något som eleverna i intervjuerna delgav att deras skola gjorde. Enligt min 

åsikt så är insatserna mot mobbning på de skolor där barnen i min studie gick inte tillräckliga. 

Barnen i studien menar att det är samtal och ”blanketter” som används i kampen mot 

mobbning. Detta tolkar jag som att även om skolorna arbetade förebyggande mot mobbning 

på något annat sätt än samtal och ”blanketter” så var det inte något som dessa elever hade 

kännedom om. Jag anser att det är en brist att inte skolorna med dess personal tillsammans 

med alla elever och inte enbart med de som mobbningen berör arbetar för att förebygga 

mobbning på andra sätt än bara med samtal och ”blanketter”.  

 

Vuxnas engagemang och närvaro är det viktigaste 

Olweus (1991) framhåller att för få vuxna ute under rasterna bidrar till att mobbning uppstår 

och Höistad (1997) i sin tur belyser att skolorna bör se över rasterna och låta fler vuxna vara 

nära barnen under rasterna. Ellmin (2008) menar att det inte ska finnas utrymmen där vuxna 

inte kan överskåda vad som händer och Skolverket (2011c) lyfter fram att skolorna bör 

använda sig av schemalagda rastvakts system. Även eleverna i studien framhåller att rasterna 

där för få vuxna eller inga vuxna finns leder till mobbning. Fyra av eleverna i studien vill att 

det ska finnas vuxna eller fler vuxna som kan överblicka och höra vad som händer samt bry 

sig om eleverna och hålla ordning under rasterna. Elever i studien framhåller även att lärarna 

inte bryr sig tillräckligt utan negligerar bråk som kan eskalera till mobbning. Detta kan 

kopplas samman till Ellmin (2008) som belyser att det är eftersträvbart att konflikter inte 

trappas upp eftersom det leder till att konflikterna blir allvarligare och ännu svårare att hantera. 

Om konflikten urartar och trappas upp kan detta leda till mobbning. Ellmin framhåller vidare 

att en del av det förebyggande arbetet därför handlar om att lösa konflikter medan de befinner 

sig på en låg nivå.  

 

Två av barnen i intervjuerna framhåller att de som mobbar bör få straff som förebyggande 

åtgärd mot mobbning för att sedan inte vilja eller ”våga” mobba, detta kan jämföras med en 

del i Olweus (1991) förebyggande arbete mot mobbning. Att tillgripa sanktioner är något som 

Olweus förespråkar eftersom han framhåller att läraren bör använda sig av beröm samt 

sanktioner för att uppnå önskade beteenden hos eleverna. Enligt mig så är sanktioner ett sätt 

att bestraffa eleven. Jag har vidare svårt att se att straff skulle vara lösningen på mobbning 

eftersom straff handlar om ”makt”, den som kan utföra straff är den som har makt dvs. vi 

vuxna. Vad skulle konsekvenserna bli om vi lärde våra barn att lösningen på konflikter är 

straff? Troligtvis en mer segregerad skola på så sätt att elever vill få makt för att på så sätt få 

status. ”Barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör” finns ett talesätt som lyder och 

som jag till fullo stämmer in på, bestraffning skulle därför enligt mig leda till att eleverna 

själva börjar bestraffa andra elever på skolan vid exempelvis konfliktsituationer. Genom att 

tillgripa straff anser jag att problemen sopas under mattan på så sätt att orsaken till varför 

mobbning uppstår inte lyfts fram och bearbetas. Jag har i denna studie tagit och belyst teorier 

och forskning som visar på orsaker till varför mobbning uppstår och dessa visar tydligt hur 
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komplext mobbning är. Mobbning uppstår inte alltid av ”fri vilja” av den som utför 

handlingen utan det är ett samspel mellan flera olika faktorer och det är vi vuxna som har 

ansvaret att se till att de faktorer som kan bidra till mobbning inte finns i skolverksamheten.  

 

Vuxnas ansvar 

Samtliga elever menar att det är de vuxnas ansvar att se till så inte mobbning uppstår men 

även individens ansvar framhålls. Enligt Thornberg (2006) så tillägnar sig barn normer och 

värderingar genom socialt agerande med andra. Vidare så framhåller Thornberg att barn 

genom att tillägna sig information från vuxenvärlden sedan formar den efter egna intressen 

och föreställningar. Utifrån detta så anser jag att det är ytterst betydelsefullt hur pedagoger 

och övriga vuxna agerar vid mobbning eftersom barnen tar till sig det och applicerar detta 

inom sin livsvärld. Vuxen ansvaret är även något som Höistad (1997) framhåller då denne 

menar att lärarna tydligt ska markera att mobbning är förbjudet. Thornberg (2006) framhåller 

att elever anser att kompisregler är mycket viktiga och att dessa regler fast de var skapade av 

läraren accepterades och framhölls som betydelsefulla av eleverna.  

 

Studien visar även på att eleverna behöver och vill att vuxna är engagerade, bryr sig om dem, 

håller ordning samt ingriper vid konflikter som kan eskalera till mobbning samt vid 

mobbnings situationer. De vuxna är de som ska skydda eleverna mot att hamna i situationer 

som gör att eleverna far illa. Dock framkommer det tyvärr att de vuxna inte är närvarande i 

den grad som eleverna önskar och anser att de vuxna ska vara. Inte heller ingriper alltid de 

vuxna på skolan vid konflikter eller mobbning även fast elever i studien önskar att de vuxna 

tar tag i situationen.  I studien ville jag komma åt elevernas tankar och åsikter, om jag valt att 

intervjua de vuxna på skolan så skulle dessa kanske ha lämnat en annan bild av hur 

situationen på skolan såg ut och gestaltat mobbningen på ett annorlunda sätt. Skolverket 

(2011c) menar att elever och lärare samt föräldrar har olika upplevelser samt erfarenheter av 

mobbning. Vidare framhåller Skolverket att förståelsen av mobbning delvis finns i 

betraktarens ögon. Detta är enligt mig en förklaring till varför elever upplever att de vuxna 

inte ingriper eller finns närvarande. De vuxna är inte de som blir utsatta och bär händelserna 

med sig inombords. Inte heller är de vuxna alltid närvarande när mobbningen sker vilket kan 

leda till att de inte har kännedom om omfattningen. Detta gör att jag anser att det är otroligt 

betydelsefullt att pedagoger verkligen sätter sig in i elevernas livsvärld för att på så sätt få en 

förståelse för deras upplevelser och på så sätt kan anpassa verksamheten efter detta, som 

exempelvis se över rasterna vilket enligt eleverna i intervjustudien var en plats där mobbning 

skedde.  

 

Tyvärr enligt min mening så har dagens samhällsutveckling med ökat antal elever i klasser 

och i barngrupper på fritidshem samtidigt med minskad personaltäthet lett till att 

eleverna/barnen kommer i kläm genom att det finns för få vuxna som kan bekräfta, se och 

höra dem enskilt och på så sätt ta del av deras livsvärld, pedagogerna hinner inte med. De 

förslag som eleverna gav på förebyggande åtgärder var bland annat att rastvakter skulle sättas 

in under rasterna eller att rastvakter skulle öka i antal. Denna förebyggande insats är enligt 

mig mycket viktig eftersom det är under rasterna som eleverna i fri samvaro ska umgås. 

Vidare är det under rasterna som klasser möts vilket innebär att det är ett stort antal barn som 
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ska agera socialt med varandra. Denna mängd av barn gör enligt min åsikt att det bildas 

grupper samt undergrupper vilket gör att barn hamnar utanför, i en stor samling så ”syns inte” 

heller alltid det som sker vilket jag anser kan leda till att mobbning i olika former kan pågå 

utan att bli upptäckt. Jag anser även att det är under rasterna som eleverna har möjlighet att 

dra sig undan de vuxna och de övriga barnen och därför kan mobbningen då ske utan att de 

vuxna får vetskap.  

 

Syftet med min studie var att genom intervjuer med elever besvara följande forskningsfrågor:  

 

 Vilken mening tillskriver barn ”mobbning”? 

 Varför uppstår mobbning enligt barn? 

 Hur vill barn att skolan ska agera för att förhindra uppkomsten av mobbning?  

 

Jag anser att jag lyckats väl med att få fram elevernas tankar, den mening samt få den 

förståelse som de tillskriver dessa frågeställningar och att mina forskningsfrågor därmed har 

blivit besvarade. Dock har ingen av de teorier som jag lyft fram i bakgrunden gett en 

heltäckande bild av mobbning, utan det blir en blandning av de olika teorierna som bidrar till 

att få en förståelse över hur mobbning kan gestalta sig samt hur mobbning kan förebyggas.  

 

Studiens relevans för mitt yrkesval 

”Kunskap är makt” finns det ett ordspråk som lyder och gällande förebyggande av mobbning 

så anser jag att detta ordspråk stämmer mycket väl in. För att kunna ta makten över mobbning 

så krävs det enligt mig kunskap. Som pedagog krävs det att man har kunskap om hur 

mobbning kan gestalta sig samt vilka faktorer som leder till att mobbning uppstår. Mobbning 

kan inte enbart förekomma fysiskt utan även mycket diskret i form av blickar, gester och 

utfrysning. Detta gör att mobbning kan vara svårt att upptäcka för pedagoger. Att man som 

pedagog därför intresserar sig för att sätta sig in i elevernas livsvärld för att förstå hur de 

upplever situationer som exempelvis utevistelse och fri lek är därför betydelsefullt. Arbetet 

med denna studie har gjort att jag har fått möjlighet att se på mobbning ur andra perspektiv än 

de som jag tidigare hade. Samtidigt som jag har fått ökad kunskap kring fenomenet så ter sig 

mobbning nu mycket mer komplext beroende på att det finns så många teorier kring 

fenomenet och ingen av dem ger en heltäckande bild. Det som jag framförallt kommer att 

bära med mig av min studie i mitt kommande yrke som fritidspedagog är att vara mycket 

närvarande som pedagog. I studien så framkommer det att eleverna vill att pedagoger i större 

grad ska ingripa i konflikter. Jag förstår därför nu ännu mer vikten av att pedagoger ska ”hålla 

ögonen” på situationer som ter sig som osämja eller konflikter och då finnas till om barnen 

behöver hjälp och vägledning för att lösa dessa. Jag känner även att jag har fått en fördjupad 

förståelse för hur miljön, både den psykosociala och den fysiska kan bidra till om mobbning 

ska få fotfäste eller ej och detta kommer jag att ha stor användning för i min kommande 

yrkesroll.  
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Fortsatt forskning 
 

Under arbetets gång har jag reflekterat över hur kopplingen mellan fritiden och skolan 

gällande mobbning ser ut. Hur ser relationen ”mobbaren” och den ”mobbade” ut på fritiden? 

Det skulle därför vara intressant att forska i om eleven som blir mobbad i skolan, även blir det 

på fritiden av mobbaren/mobbarna eller är mobbningen något som enbart är kopplat till 

skolsituationen och skolkulturen? Om det är så att mobbningen enbart är kopplad till 

skolsituationen och skolkulturen skulle det i sådana fall kunna tyda på avsaknad av kontroll 

samt bekräftelse i skolan för de elever som utför mobbning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Bilaga 1 

 

Blankett till vårdnadshavare för godkännande 

 

Hej!  

 

Jag heter Anna Uvelöv och utbildar mig till Fritidspedagog vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag läser nu sista terminen och håller på att skriva ett examensarbete.  

 

Mitt examensarbete handlar om barns åsikter kring vad mobbning är och vad barn anser att 

skolan ska göra för att förhindra att mobbning uppstår i verksamheten. För att ta reda på det 

kommer jag att utföra barnintervjuer. De barn som blir intervjuade kommer att vara anonyma 

i undersökningen. Ni kan avbryta er medverkan när som helst och då kommer inte heller 

barnets åsikter finnas med i studien. 

 

Är det något ni funderar över så når ni mig på nummer: XXX-XXX XX XX 

 

Om du som vårdnadshavare godkänner att jag intervjuar ditt barn så var vänlig skriv under. 

 

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar: Anna Uvelöv 

 

 

 

Barnets  

namn:______________________________________________________________ 
 

 

Vårdnadshavares  

underskrift:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide till eleverna 

 

1. Vad tycker du är mobbning? 

 

2. Var finns mobbning? 

 

3. Hur kan mobbning kännas? 

 

4. Varför blir det/uppstår det mobbning? 

 

5. Varför blir någon mobbad?  

 

6. Kan vem som helst bli mobbad? Berätta. 

 

7. Varför blir man en som mobbar? 

 

8. Kan vem som helst bli en som mobbar? Berätta. 

 

9. Vet du vad skolan gör för att det inte ska bli/uppstå mobbning i skolan? 

 

10. Vad tycker du att skolan ska göra så att mobbning inte blir till/uppstår i skolan? 

 

11. Vem ska se till så att det inte blir/uppstår mobbning i skolan? 
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