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Förord 
 

Jag vill tacka de intervjuinformanter som ställt upp trots tidsbrist i slutet på vårterminen och 

jag vill även rikta ett stort tack till alla elever som deltagit i enkätundersökningen. Jag blev 

varmt mottagen och vänligt bemött av alla.  

 

Tack också till min handledare Larsgunnar Gunnarsson för stöd och visat intresse under 

studiegången.  

 

Jag vill slutligen tacka alla som ställt upp och hjälpt mig med stöttning och uppmuntran under 

arbetets framväxt. 

 

  

Vänersborg september 2005 

 

 

Malin Svensson 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Mobbningssituationer är ett problem i skolan och de mobbningsplaner som finns 
upprättade kan vara något man visar upp för skolledningen för att det ska se bra ut, men vad 
händer egentligen när mobbningssituationer uppstår? Fungerar det att omsätta teorin i 
praktiken och vilken effekt har mobbningsplanen? Vilken vikt läggs vid detta i skolan? 
 
Syfte: Syftet är att undersöka vilka modeller som finns för hur man kan arbeta med 
mobbningsproblematiken i relation till hur det ser ut på en specifik skola vad gäller 
mobbningsplaner, metoder och uppföljning samt elevernas inflytande och kunskap om 
mobbning.  
 
Metod: Rektor, speciallärare och lärare intervjuades för att få en exemplifiering av hur skolan 
bygger upp sina mobbningsplaner, hur de arbetar med dem, vilken/vilka metoder som ligger 
till grund för arbetet mot mobbning, hur uppföljning av eleverna sker samt vilken insikt och 
syn lärarna har i mobbningsproblematiken.  
Elevernas synvinkel på mobbningen och hur den hanteras är viktig för att få en helhetsbild av 
situationen, vilket har lett till en enkätundersökning om elevernas kunskap om hur och med 
vilka tillvägagångssätt man bemöter mobbningssituationer.  
 
Resultat: Undersökningen har visat att det finns framgångsrika modeller samt att likheter 
mellan modeller och den specifika skolans mobbningsplan påträffats. Skolledning, pedagoger 
och resursteam arbetar på en gemensam front för att minska och stoppa mobbning. När det 
gäller mobbningssituationen är inte rektorn av samma åsikt som de andra 
intervjuinformanterna och mesta delen av eleverna. Den verkliga mobbningen finns inte, men 
kränkningar finns, enligt rektorn, och enligt andra informanter existerar mobbning.  
När en mobbningssituation uppstår finns dock ett framtaget arbetssätt i mobbningsplanen som 
dock varierar beroende på hur allvarligt fallet är och de inblandade individernas beteende. 
Arbetet kring ett mobbningsfall följs upp tills det att situationen är löst och risken att 
konflikten får nytt liv är i stort sett obefintlig.  
Eleverna är medvetna om vad mobbning är och i år 4-6 är toleransen gentemot mobbning 
väldigt låg. Det är få elever som skulle strunta i om de ser något hända.    
Elevernas inflytande i skolans verksamhet är till största delen genom elevrådet. Dit kan vem 
som helst av eleverna föra med sin åsikt som sedan behandlas.  
I klasserna får eleverna möjlighet att minst en gång per månad diskutera saker som hänt och 
vilka förbättringar som skett. Hela skolan har relationspärmen som grund för arbetet mot 
kränkningar och mobbning för samarbete och respekt, där klassrådsstrukturen är en 
återkommande viktig del av elevernas möjlighet att få sin röst hörd.   
 
*************************************************************************** 
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Inledning 
 
Mobbning har kanske alltid funnits. I böcker och sagor kan man läsa om barn som blir illa 
behandlade och kränkta och de äldre kan minnas hur någon blev utstött, retad eller slagen.  
Det finns forskning som spårar mobbningen ända till 1700-talet. För att hålla en viss ordning 
plågade de äldre eleverna yngre elever. Det var ett fenomen utan namn och 
uppmärksammades därmed inte. Begreppet mobbning förekom inte i Sverige förrän på 1960-
talet då Peter Paul Heinemann skrev boken Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna. Med 
denna bok och diverse artiklar blev begreppet mobbning känt. Heinemann hade hämtat 
begreppet mobbning från Konrad Lorentz forskning om djurs beteende. Han beskrev 
avskräckande exempel och synliggjorde problematiken. 
Andra forskare såsom Dan Olweus och Anatol Pikas har sedan forskat om mobbningens olika 
aspekter samt utvecklat modeller och metoder för att motverka mobbning. (Tio frågor och 
svar, 2005; Möte med forskare – värdegrund och kränkande behandling; Granström, 2004.) 
I slutet av 1960-talet, början av 1970-talet började ett starkt samhällsintresse för 
problematiken kring mobbning uppenbaras. Under 1970-talet ökade kunskapen om problemet 
i Skandinavien. Under 1980-talet och början av 1990-talet uppmärksammades det även i 
andra länder utanför Skandinavien. Ursprungligen kommer ordet mobbning från en engelsk 
ordstam, mob, som betyder att en anonym grupp individer är aktiv. (Olweus, 1992) 
I skollagen kap.1 § 2 står följande; 
 

 Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 
verkar inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden. Lag (1999:886).  
(Skollag, 2005) 

 
och i Lpo 94; 
 

… var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde. 
(s. 5) 

 
och  

 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. 
(s. 5) 
 

I det här arbetet är tanken att lyfta fram skolans relation till mobbning. De modeller som tagits 
fram och används för att motverka mobbning är av intresse för att kunna jämföra med en 
specifik skola och se om det finns skillnader eller likheter mellan arbetssätten.  
Det är av största vikt, anser jag, att man tar tag i de stora problem som mobbningssituationen 
innebär. Varje elev har rätt att känna sig trygg, självsäker och stark som enskild individ.  
Det finns många aspekter av mobbning ex. mångkulturens påverkan, sociala svårigheter, 
föräldrars upplevelse och syn på mobbning, etc. Jag har dock valt att inrikta mig på vad man 
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kan göra för att motverka och stoppa mobbning, vilka metoder som finns gentemot hur det ser 
ut i skolan och om det som skrivs på papper används i praktiken. 
Arbetet är av ett mer förberedande innehåll för att kunna göra en vidare djupdykning i det 
som framkommer i resultatet, vilket det inte funnits tid och utrymme för i denna uppsats.  
Arbetet är riktat till dem som arbetar inom skola och andra yrken där man möter 
mobbningsproblematiken och diverse konflikter. 
 
Mobbning är, enligt min åsikt, ett starkt ord. Det är svårdefinierat, men när någon 
kontinuerligt, veckovis/dagligen, är utsatt för utfrysning och blickar, våld och kränkningar är 
det mobbning i mina ögon. Den psykiska utsattheten kan orsaka mycket lidande utan att det 
syns. Fysiskt och verbalt våld är mer påtagligt, men även den mobbningen är psykisk. När en 
individ blir kränkt, avskild från andra mot sin vilja och/eller nedvärderad på ett eller annat sätt 
i vardagligt liv är det mobbning, anser jag, oavsett om det utförs av en eller flera personer. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte:  
Syftet är att undersöka vilka modeller som finns för hur man kan arbeta med 
mobbningsproblematiken i relation till hur det ser ut på en specifik skola vad gäller 
mobbningsplaner, metoder och uppföljning samt elevernas inflytande och kunskap om 
mobbning.  
 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka modeller finns för att arbeta mot mobbning och vad utmärker dem? 
 
2. Hur arbetar rektor, speciallärare och lärare i skolan med mobbningsfrågor? 

 
3. Vad görs för att eleverna ska kunna hantera/bemöta mobbning och hur upplever de 

mobbingsituationen? 
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Forskningsbakgrund 
 
När det gäller definitionen av mobbning finns vissa variationer, men Björn Eriksson et al 
menar följande; 
 

Utgångspunkten för alla definitioner av mobbning är att: 
• en förövare, för att nu använda en neutral term, 
• utför negativa handlingar mot 
• en därmed utsatt person. 
(Björn Eriksson et al, 2002, s.28).  
 

Definitionen av mobbning är enligt Olweus (1992) när någon är utsatt upprepade gånger, och 
under en viss tid, för negativa handlingar från en eller flera personer.  
Med negativa handlingar menas när en person vållar någon annan skada eller obehag; verbalt 
(hot, hån, säger elaka, obehagliga saker till någon, etc.), fysiskt (slag, sparkar, knuffar, nyper, 
håller fast någon mot dens vilja, etc.) och/eller psykiskt (grimaser, gester, vända ryggen till, 
etc.). 
 
Mobbning preciseras av Höistad (1994) som förakt, förnedring, kränkning, förföljelse och 
hån. Man blir kränkt som människa och förlorar en del av sitt människovärde. 
Höistad (1994) skriver att det finns två former av mobbning som ska skiljas åt; Direkt 
mobbning, vilket innebär relativt öppna angrepp mot offret och indirekt mobbning, som 
innefattar social isolering och utfrysning. 
 

Vi får aldrig tolerera att en ung människa blir kränkt och får sitt människovärde utplånat, 
varken i skolan eller någon annanstans. Ingen har kommit till den här världen för att bli 
förnedrad, eller ställd utanför gemenskapen. Vi har alla samma rättighet att må bra – så 
enkelt är det. (Höistad, 1994, s. 9) 

 
Björn Eriksson et al (2002) skriver att det finns undersökningar som visat att 5 – 15 % av 
elever i år 1-6 är utsatta för mobbning minst en gång i veckan och 3 - 10 % i år 7-9.  
En undersökning som Olweus (1992) gjort visade att 40 % av de elever som är mobbade  
i år 1-6 och 65 % av de mobbade eleverna i år 7-9 anser att lärarna inte gör något för att 
stoppa mobbningen eller bara någon enstaka gång. 65 % av eleverna (mobbade) i år 1-6 
uppger att klassföreståndaren inte har pratat med dem om situationen. Motsvarande siffra i  
år 7-9 är 80 %. Liknande resultat har framkommit gällande de elever som mobbar. Slutsatsen 
av det här har konstaterats vara att lärarna gör tämligen lite för att få mobbningen att upphöra 
i skolan, enligt mobboffer och mobbare.  
 
En skola kan aldrig vara säker på att mobbning inte kommer att uppträda eller redan 
förekommer, så pedagogerna måste stå handlingsberedda för att ingripa. Utifrån det sätt 
omgivningen agerar påverkas eleverna. Om vuxna är tydliga med gränser och inte tolererar 
aggressivt beteende samt visar omtänksamhet gentemot barnet kan det motverka utvecklingen 
av ett aggressivt beteende. (Björn Eriksson et al, 2002).  
 
Björn Eriksson et al (2002) skriver att det finns undersökningar som visar att lärare inte 
ingriper trots att de ser vad som pågår. I USA har studier visat att eleverna inte anser att det 
ingår i pedagogernas jobb att ingripa och stoppa mobbning samt att pedagogerna inte bryr sig 
och hellre står utanför konflikter för att skolan inte ska få dåligt rykte. (Björn Eriksson et al, 
2002). 
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Lena Fejan Ljunghill skriver i Pedagogiska Magasinets ledare om lagarna och förordningarna 
som är till för att motverka och skydda individer mot kränkningar och mobbning och att varje 
skola är skyldig att ha en mobbningsplan. Trots detta visar en av skolverkets 
attitydundersökningar bland pedagogerna att de inte har tillräckliga kunskaper för att 
dynamiskt arbeta mot mobbning. (Fejan Ljunghill, 2004) 
Forskning har visat att en helhetssyn på frågan kan minska problematiken. Personalen måste 
ha en gemensam syn på mobbning och ha en god översikt beträffande elevernas erfarenheter i 
ämnet. (Björn Eriksson et al, 2002) 
 
Lärarnas inställning och deras beteende i problemsituationer är av betydelse för utvecklingen 
av mobbning i skolan eller klassen. Mobbare är ofta aggressiva i sitt sätt och det är viktigt att 
man som pedagog är medveten om att det inte bara beror på aggressionsframkallande faktorer 
i omgivningen att mobbning existerar i skolan. Genom skolpersonalens, främst lärares, 
motarbetande krafter såsom inställning, rutiner och beteenden kan man hjälpa till att 
kanalisera det aggressiva beteendet till ett socialt acceptabelt uppförande. (Olweus, 1992). 
 
Det är viktigt att läraren inte uppvisar en auktoritär roll utan att han/hon leder eleverna in i 
diskussioner där de får ta ställning till mobbning och stärka gruppen samt visa att de flesta 
elever är emot mobbning. Med detta uppmuntras eleverna till att säga ifrån och våga säga till 
om de ser mobbning pågå eller vet om att det pågår så att de är med i processen för att stoppa 
mobbning. (Björn Eriksson et al, 2002). 
 
Idag finns en konsekvent kunskap om mobbning bland barn och ungdomar. Det finns 
åtgärdsprogram att disponera över som har dokumenterat positiva effekter när det gäller att 
minska och förebygga mobbningsproblem. Det är de vuxnas vilja och engagemang som avgör 
hur mycket mobbning som ska få äga rum i våra skolor och i andra barn- och 
ungdomsmiljöer. Under premissen att vuxna samverkar, kan mycket uträttas med relativt 
enkla medel. (Olweus, 1999) 
 
För att få lyckliga, harmoniska elever måste det finnas lyckliga, harmoniska vuxna som 
hjälper och stöttar eleverna. Gränssättningen är en viktig del i uppfostran. Barn och ungdomar 
vill gärna veta var gränsen går och finns där inga vuxna som kan bemöta detta genom att sätta 
tydliga och begripliga gränser skapar de sina egna. För att kunna arbeta med elevers 
självförtroende, så att de kan klara sig i skolan, måste gränserna bevakas runt 
undervisningssituationen. Kategorierna självförtroende, kommunikation, organisation och 
gränser är beroende av varandra. Om det ena förändras påverkas det andra. Allt som uträttas 
pedagogiskt handlar inledningsvis om gränser. (Wahl, 2004) 
Lindell och Hartikainen (2001) skriver att utan fundamentet att bry sig om är det ingen 
mening att resonera om gränser och disciplin. Något av det viktigaste och mest grundläggande 
i arbetet med unga är att visa att man bryr sig om någon. Det utgör plattformen för gränser 
och regler. 
Inget barn ska behöva hamna i situationer där de blir kränkta, utsatta och sårbara och inget 
barn ska heller behöva inta rollen som den som gör andra illa. Det är de vuxnas ansvar. 
Genom engagemang och tydlighet från de vuxna kan mobbarna lära sig att inte utsätta andra 
och skrida över gränsen. (Lindell och Hartikainen, 2001) 
 
Det är en demokratisk rättighet att en elev ska känna sig trygg i skolan och inte bli utsatt för 
negativa handlingar. Med demokratisk menas likaberättigad (förf. anm.). Varken barn eller 
föräldrar ska behöva vara rädda på grund av mobbning. (Olweus, 1999)  
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I det demokratiska samhället är det en mänsklig rättighet att få känna trygghet och skolan 
måste klargöra att samhället inte tolererar övergrepp mot enskilda personer. Skolledningens 
och pedagogernas insats, eller brist på, påverkar omfattningen av mobbning i klassen/skolan. 
(Høiby, 2004) Utan samhällets stöd är det omöjligt att få en bra fungerande skola. (Wahl, 
2004) 
I det individualiserade samhället måste vi betona det sociala mer än tidigare. Genom socialt 
samspel i skolan får eleverna en viktig lärdom – antingen tillhör de gemenskapen eller inte. 
De sociala sammanhangen är inte givna som förut och i vårt uppbrottssamhälle blir de 
gemensamma normerna och värderingarna svagare. Det är därför av vikt att arbeta medvetet 
med värderingar. (Høiby, 2004) 
 
Genom enkätundersökningar kan man få fram informationen om hur eleverna upplever 
mobbning på skolan, vilken påverkan det har för skolmiljön, lärandesituationer, vart 
mobbningen sker, hur de vuxna agerar och vad de gör för att reducera mobbning samt 
föräldrarnas inverkan och syn på mobbningsproblematiken. Detta utmynnar i en kartläggning 
utifrån vilken man kan utföra en policy för skolan.  
 
Björn Eriksson et al (2002) menar att i genomförda undersökningar finns det inget som visar 
på att klassens eller skolans storlek har någon inverkan på i vilken utsträckning mobbningen 
är befintlig. Det är inte av betydelse om skolan är på 1000 elever eller 100 elever, det finns 
inget direkt samband mellan större skola/klasser och ökad mobbning. 
Forskningen har dock visat att skolan är den arena där den mesta mobbningen sker. I 
klassrum, på skolgården, på toaletten, i korridoren etc., där de vuxna inte finns och ser vad 
som händer. (Björn Eriksson et al, 2002). 
Undersökningar om rastvaktens betydelse för huruvida mobbning förekommer har påvisat ett 
tydligt samband mellan lärartäthet och mobbning. Desto fler lärare som är ute på rasten ju 
mindre mobbning. (Olweus, 1992) 
 
Skolan ska vara en plats där elever och lärare kan känna trygghet. Mobbningsarbetet har ökat 
och värdegrunden har börjat uppmärksammas allt mer. I undersökningar, som Skolverket har 
gjort, visas en förbättring inom skolan. Mobbningen synts ha minskat, relationerna mellan 
elever och lärare har stärkts och skolan upplevs som en trygg arbetsplats. (Resultatförbättring 
i grundskolan. Internt arbetsmaterial., 2005) 
 
Kjell Granström skriver i sin artikel i Pedagogiska Magasinet att alla metoder är bra, eftersom 
en skola visar att de tar avstånd från mobbning genom att välja en metod att arbeta efter. 
Ställningstagande och ingripanden är ett effektivt vapen i kampen mot mobbning.  
(Granström, 2004) 
 
 
När det inte fungerar 
 
Höistad (1994) skriver att en förklaring till varför inte något görs åt mobbning kan vara att 
pedagogerna inte ser det som pågår och/eller okunskap om hur man ska ta tag i problemet 
samt att man är rädd för att göra fel. Ytterligare en bakomliggande orsak till passivitet 
gentemot mobbning kan vara att personalen anser att det inte är så farligt. De ser inte 
signalerna, men det som händer är kanske allvarligare än de tror. Genom att hålla ögonen 
öppna och aldrig bagatellisera kan mobbning upptäckas. Det är de vuxnas plikt att stötta och 
hjälpa de unga, så de lär sig att aldrig acceptera ett negativt beteende mot en själv. Man måste 
våga lägga sig i och även om de inblandade förnekar att det som pågår är mobbning, ska man 
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aldrig acceptera det och vara säker på att det verkligen inte är det. Det är den drabbade eleven 
som ska avgöra om det som hände var en bagatell eller inte, inte den vuxne. Det är viktigt att 
se upp om det är en elev som ofta utsätts för knuffar, att någon river böckerna i golvet för 
honom/henne eller liknande, då det kan vara ett led i mobbningen. Reaktionen som den vuxne 
ger är oerhört betydelsefull oavsett om misstanken är rätt eller inte. (Höistad, 1994) 
Genom att säga till eleven att inte ska bry sig om det som sker, så kommer det att avta/sluta 
snart, innebär att man ger eleven en bekräftelse på att det är utsatt, men att inget kommer att 
göras åt det. Detta får till följd att eleven blir utsatt för kanske den värsta kränkningen genom 
att bli berövad hjälp från de vuxna att hantera sin situation. Det finns ingenting som säger att 
de som mobbar kommer att tröttna och sluta om man inte reagerar. Det finns istället en risk att 
raka motsatsen sker, d.v.s. mobbaren blir värre eftersom den som han/hon försöker ge sig på 
inte bekräftar honom/henne när denne inte bryr sig vad som än händer. Vi blir skrämda av en 
person som verkar ha givit upp sitt människovärde eftersom vi påminns om vår rädsla att 
förlora vårt eget värde. Eleverna har rätt att säga ifrån och ska göra det. Vi ska lära eleverna 
att säga ifrån, inte ge igen, när de blir utsatta. Ingen har rätt att genom negativa handlingar 
göra någon annan ledsen. Finns det en positiv, stark ”vi-anda” i klassen där alla ser sitt 
personliga ansvar för varandra är risken för mobbning mindre. Som pedagog är det viktigt att 
göra klart för barnet att det är hans/hennes handlingar man tar avstånd ifrån, inte individen i 
sig självt. (Höistad, 1994) 
Om pedagogen säger att den ska göra något mot mobbningen som upptäckts och sedan inte 
gör det skickar man signaler om att mobbningen accepteras. Barnets behov av att bli tagen på 
allvar, vad gäller sin sorg och ilska, måste uppmärksammas av omgivningen. Det går inte över 
av sig självt och om vuxna inte griper in kan beteendemönstret fortsätta i åratal.  
I en klass där mobbning äger rum blir stämningen tryckt och eleverna otrygga. De är hela 
tiden på sin vakt och deras lärande försvåras. Om läraren inte gör något åt situationen förlorar 
denne elevernas respekt och därmed sin roll/funktion som ledare. (Høiby, 2004) 
 
Modeller 
Olweus (1992) har varit med och upprättat ett åtgärdsprogram mot mobbing. Huvuddelarna i 
åtgärdsprogrammet är ett lärarhäfte, en föräldrabroschyr, en videokassett och ett 
frågeformulär för att mäta mobbningsproblem.  
Innan åtgärdsprogrammet sattes i bruk gjordes en presentation av programmet för lärare där 
resultatet visade att det låg nära deras vardag och att det var möjligt och önskvärt att 
genomföra. 
Målet med åtgärdsprogrammet är att; 
 

minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och  
utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana problem. 
(Olweus, 1992, s.48) 

och 
att åstadkomma bättre kamratrelationer i skolan och skapa förhållanden  
som gör det möjligt för mobbade och mobbande att trivas och fungera 
bättre i och utanför skolmiljön. (Olweus, 1992, s.50) 
  

En kartläggning av problemets utsträckning vid den enskilda skolan är en bra utgångspunkt 
för att inleda arbetet med aktiva åtgärder. Frågeformuläret som gäller mobbningssituationen 
besvaras av alla elever på skolan. Detta ger en bättre beredskap för vuxna att arbeta mot 
problemen. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i tre nivåer.  
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Åtgärder på skolnivå: 
Här innefattas i princip alla elever vid skolan, ingen samlad uppmärksamhet riktas mot 
mobbare och offer. Utveckling av inställning och att skapa förutsättningar som minskar 
mobbning vid skolan som helhet är det som lyfts under denna nivå. 
Inledande har man en studiedag då rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, lärare och 
representanter för föräldrar och elever deltar. Målet är att arbeta fram en handlingsplan mot 
mobbning som skolan ska följa under längre tid där ett gemensamt åtagande och ansvar för 
det valda åtgärdsprogrammet ska upprättas. 
På rasterna ska det finnas vuxna ute för att skolan ska ha god tillsyn över eleverna. Ett väl 
fungerande rastvaktssystem är en naturlig och enkel åtgärd för att motverka mobbning.  
Inrättandet av en kontakttelefon är ett sätt för den mobbade eleven eller föräldern att få 
stöttning. Skolpsykolog, kurator eller en engagerad lärare har då som uppgift att ta emot 
samtal från förälder och elev, som kan välja att vara anonyma, några timmar i veckan. På 
längre sikt ska kontaktpersonen få möjlighet att träffa och samtala med den som ringt för att 
denne ska få ytterligare hjälp. Det är ytterst viktigt att kontaktpersonen följer upp eleven för 
att se vad som händer.  
Skolan måste ha kontakt med hemmen för att effektivt kunna arbeta mot problemet.  
Information till föräldrarna om vad man gör för att motverka mobbning måste finnas.  
Det ska finnas en ständig beredskap mot mobbning där lärare, föräldrar och elever ska få 
kunskap och råd om metoder för att handskas med problemen. (Olweus, 1992) 
 
Åtgärder på klassnivå: 
Klassen ses som helhet, alla eleverna i klassen är målgruppen. 
Inom klassen upprättas regler angående mobbning och dessa ska utformas så konkret som 
möjligt samt gälla både direkt och indirekt mobbning.  
Film, drama, högläsning etc. är olika redskap för att få eleverna insatta i problematiken. 
Beröm och positiv, vänlig uppmärksamhet från lärarna är viktigt för att påverka elevernas 
beteende. Sanktioner vid oönskat beteende ska vara konsekventa och enkla att använda. 
Klassråd är ett sätt för eleverna att diskutera mobbning. Uppföljning och utvärdering av 
förhållandet i klassen är viktigt för att få varaktiga resultat. Samarbetsinlärning är ett inslag 
där eleverna får arbeta tillsammans med en gemensam uppgift i små grupper. Gruppens 
prestation är det centrala, inte individens, och det är viktigt att klargöra för eleverna. 
Undersökningar har visat att den här formen av inlärning leder till att eleverna blir mer 
accepterande och positiva till varandra, hjälpsamma och stödjande och mindre fördomsfulla. 
Att tillsammans genomföra gemensamma positiva aktiviteter stärker ”vi-känslan” i klassen, 
ex. klassfest, utflykter, musikkväll, etc. 
Klassföräldramöten där man tar upp mobbning och utveckling av en positiv klassrumsmiljö 
där inga namn får nämnas är bra för att känna deltagande i arbetet mot mobbning. Föräldrarna 
får möjlighet att diskutera med varandra och läraren samt ta med sig informationen hem och 
få stöd av det i samtal med sina egna barn. (Olweus, 1992) 
 
Åtgärder på individnivå: 
På den här nivån är avsikten att förändra enskilda individers beteenden och/eller situation med 
intentionen att minska mobbning och främja positiva reaktioner. Här koncentrerar man sig på 
mobbare och offer, de som är inblandade i mobbningsproblematik.  
Om mobbning upptäcks i klassen eller misstanke om mobbning finns ska läraren snarast 
handla genom att kalla mobbare/mobbarna och den mobbade till enskilda samtal.  
Målet är att få mobbaren att sluta med mobbningen genom att göra budskapet klart att ingen 
mobbning accepteras överhuvudtaget. Som lärare får man då ha allvarliga samtal med 
mobbaren. Man bör samtala med varje mobbare för sig om det är flera och vara beredd på att 
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de försöker prata sig ur det hela och skyller på andra eller bagatelliserar det som hänt och 
sedan samla dem i grupp och samtala och än en gång klargöra att det inte är acceptabelt med 
mobbning.  
Efter dessa samtal följer samtal med mobboffret. Den mobbade ska veta att ett garanterat 
skydd mot mobbningen ska upprättas. Det är viktigt att den mobbade kan lita på de vuxna och 
att pedagogerna inte släpper situationen förrän faran för nya mobbningsförsök är eliminerade.  
(Olweus, 1992) 
När man ska prata med den som misstänks vara utsatt för mobbning ska man aldrig fråga rakt 
ut om personen i fråga är mobbad. Eftersom eleven byggt upp ett försvar nekar de då oftast. 
Man bör istället ställa kringfrågor såsom hur eleven upplever rasterna, vad han/hon gör på 
fritiden, vem personen umgås mest med, etc. (Höistad,1994) 
 
Pedagogen kontaktar och samtalar med föräldrarna. De kan hjälpa till att förändra situationen 
och de kan behöva råd och stöd från skolan för att komma vidare. Att bjuda in föräldrar och 
berörda elever till ett möte där en plan utformas kan vara ett bra sätt att stoppa mobbningen, 
men innan dess bör ett möte med vardera familjen ha genomförts. Detta ska följas upp med 
senare möten där en ny bedömning av situationen görs.  
Mobbarnas föräldrar bör se till att samma nolltolerans som finns i skolan mot mobbning också 
förekommer i hemmet. De kan även upprätta regler vad gäller detta, berömma sina barn och 
visa uppskattning när reglerna följs, bryts reglerna är det viktigt att påföljande sanktion blir 
gällande och att man följer med barnet till aktiviteter och annat för att se hur barnen fungerar 
och reagerar i olika situationer.  
Mobboffrets föräldrar bör snarast kontakta skolan vid misstanke om mobbning, ett samarbete 
med skolan måste upprättas. För att hjälpa det passiva mobboffret kan föräldrarna uppmuntra 
det att utveckla talanger eller positiva egenskaper samt börja med någon fysisk aktivitet på 
fritiden. En ny miljö är viktig där de inte blir bedömda utifrån klasskamraternas negativa bild. 
Man kan även uppmuntra eleven att ta kontakt med någon lugn och snäll elev i klassen eller i 
en annan klass genom att konkret berätta hur eleven kan gå tillväga. Som pedagog måste man 
använda sin fantasi för att hjälpa de mobbade eleverna och även de som mobbar. Man får 
försöka på olika sätt komma fram till lösningar på problemet som passar individerna i fråga.  
Om problemet med mobbningen kvarstår trots åtgärder kan det bli aktuellt att byta klass eller 
skola, antingen mobbaren eller mobboffret, den som är mest lämpad. Sådana förflyttningar 
bör under alla omständigheter alltid planeras väl och förberedas noga. Då ökar chanserna för 
ett lyckat resultat. (Olweus, 1992) 
Mobboffren brukar vara rankade, när den mest utsatta inte är där går det vidare till den näst 
mest utsatta etc. På grund av detta löser man inte problemen genom att låta den mobbade 
eleven byta skola. (Høiby, 2004) 
 
Resultatet, två år efter införandet av åtgärdsprogrammet, visade att förekommande 
mobbningsproblem i de aktuella skolorna hade minskat med 50 % eller mer. Både vad gäller 
indirekt och direkt mobbning, pojkar och flickor och samtliga deltagande årskurser (år 4-9). 
Effekterna av åtgärdsprogrammet blev starkare efter två år än ett. Skolk, vandalisering, 
snatteri och andra antisociala beteenden minskade tydligt. Klassens sociala klimat 
förbättrades; Bättre ordning och disciplin, ökad kamratanda och en mer positiv inställning till 
skolan och skolarbetet samt en ökad trivsel bland eleverna kunde fastställas. 
Det fick även en förebyggande verkan; nya mobbningsfall minskade klart. (Olweus, 1992) 
 
Høiby (2004) bygger sina teorier på Olweus forskningsresultat. Hon använder sig av Olweus 
definition; när någon är utsatt upprepade gånger, och under en viss tid, för negativa 
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handlingar från en eller flera personer är det mobbning. Høiby (2004) menar att mobbning 
inte handlar om konflikter utan övergrepp. 
Forskningsresultaten av Høibys undersökning visar på betydelsen av en professionell och 
målinriktad insats mot mobbning. Pedagogerna ska visa kunskap, vilja och engagemang samt 
vara inställda på att utföra det arbete som krävs för att minska och stoppa mobbning samt 
stötta eleverna i att utveckla ett bra förhållande mellan varandra. För att skapa en bra 
gemenskap och utveckla kamratskapen i klassen är läraren nyckelfiguren. Han/Hon ska vara 
medveten om betydelsen av detta för eleverna. 
Med ett ständigt arbete mot mobbning, för respekt, bevaras den goda stämningen. Tid är en 
viktig premiss för att lyckas få stopp på mobbning och den tiden måste tas. (Høiby, 2004) 
Metoden som Høiby (2004) utvecklat, utifrån Olweus metod, kan delas in i tre faser: 
 
Orienterings- och undersökningsfasen: Skolledningen har ett övergripande ansvar och ska 
därför informeras om mobbning och tänkta åtgärder. Föräldrar ska informeras och slutligen 
kommer barnen som är direkt involverade att meddelas vad som kommer att hända.  
 
Förändrings- eller omvälvningsfasen: Enskilda samtal med involverade elever, det första med 
mobboffret. Efter samtalen ska klassmöte hållas som följs av grupparbete under temat Hur är 
en bra kamrat. Tiden för enskilda föräldramöten ska helst infinna sig samma dag som 
samtalen med eleverna utförs. Genom att klart och tydligt uttala vad som skett, vem som 
mobbat och hur svårt det har varit för den drabbade finns inte längre grund för missförstånd 
och manipulation.  
 
Uppföljningsfasen: Här ska det säkerställas att eleverna lär sig att bete sig som goda kamrater. 
Arbetet ska följas upp på klassmöten, samtal med tidigare mobboffer, före detta mobbare och 
tidigare medlöpare (så länge det behövs) samt genom samtal med berörda föräldrar och under 
gemensamt föräldramöte.  
 
Om alla vuxna i skolan är överens om en gemensam insats kommer detta i sig att fungera 
förebyggande. Det är också lättare för den enskilda pedagogen att arbeta mot mobbning och 
avsätta tid till detta, om kollegerna ställer upp och skolledningen stöttar arbetet. (Høiby, 2004) 
 
Lindell och Hartikainen (2001) nämner några modeller, bland annat farstamodellen, 
nätverksmodellen och advokatmodellen. De skriver även om kamratstödjare. Det är viktigt att 
man inte låser sig vid en modell och att modeller och metoder av diverse slag kompletterar 
varandra.  
Farstamodellen bygger på Anatol Pikas modell och är en av de vanligaste. Den grundar sig i 
insamlande av fakta och individuella samtal med de inblandade.  
Nätverksmodellen och advokatmodellen är båda föräldramodeller där föräldrarna ska delta 
aktivt i lösandet av mobbningsproblematiken.  
I nätverksmodellen engageras alla föräldrar i klassen, oavsett om det exempelvis bara handlar 
om tjejmobbning, eftersom, i det här fallet, killarna kan ha deltagit passivt. Igångsättandet av 
det kollektiva nätverket sker vid psykisk utsatthet, såsom utfrysning. Åtgärderna ska följas 
upp och utvärderas. 
Advokatmodellen används när de inblandade är aggressiva och mycket låsta samt när 
mobbningen klart kan avgränsas till vissa elever. Man arbetar enbart med de inblandade. 
Betoningen ligger på de praktiska åtgärderna, nuet och framtiden. (Lindell & Hartikainen, 
2001) 
Elevernas medverkan för att stoppa mobbning i skolan och verka för en nollvision (att ingen 
mobbning ska finnas) kan vara genom deltagande i kamratstödjargrupper.  
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Eleverna väljer mobbningsombud i klassen. Skolan ska sedan se till att dessa ombud lär känna 
varandra väl. Deras uppgifter är inte att agera rastvakt, utan att berätta för de vuxna om de ser 
något som kan misstänkas vara kränkningar av någon elev. Eleverna ska lära sig hur de ska 
agera. Alla ska veta vilka mobbningsombuden är, namn och bild bör finnas uppsatt samt en 
beskrivning av deras uppgifter. Detta ska klargöras för föräldrar, elever och personal. För 
genomfört förtroendeuppdrag kan man ha belöningar, t.ex. diplom, t-shirts, märken, etc. De 
ska vara sammankopplade med skolans behandlingsteam och eventuellt även med skolans 
föräldraorganisation. Slutligen ska kontinuerlig kontroll och utvärdering av verksamheten 
utföras. (Lindell & Hartikainen, 2001) 
Anatol Pikas modell kallas GBm och står för Gemensamt Bekymmer metoden. Här involveras 
eleverna, genom samtal, i lösningen och diskuterar samt framför presentationer av hur man 
ska förändra det som pågår. Riktar sig mot äldre åldrar. (Hemsidan för Gemensamt-
Bekymmer-metoden, 2002)  
 
Alla i en skola måste medverka till upprättandet av en handlingsplan och gemensamt 
formulera den. Den ska sedan vara känd bland alla på skolan, vuxna och elever, samt bland 
föräldrarna. (Höistad, 1994) 
 
Ett konkret exempel, en metod, på hur man kan arbeta med elever och mobbning kan vara att 
måla en abstrakt linje längs en vägg, där ena polen har en betydelse och den andra polen dess 
motsatta betydelse. Därefter läses ett exempel på en mobbningssituation upp eller en fråga 
ställs och eleverna får sedan placera sig längs den tänkta linjen utefter vad de anser och 
motivera varför de valt att ställa sig där. Självförtroendet stärks när de får förklara sina 
ståndpunkter och märker att andra lyssnar och tar del av det som sägs. Det är viktigt att en 
tydlig gränssättning görs; ingen får skratta, avbryta, fnysa, håna eller kommentera någon 
annan negativt. Genom detta övas kommunikationen mellan eleverna, både genom 
kroppsspråk och verbalt. (Wahl, 2004) 
 
En annan metod för att eleverna ska få möjlighet att närma sig mobbning ur ett mer objektivt 
perspektiv är om eleverna får läsa skönlitteratur om kränkningar, trakasserier och misshandel. 
De reflekterar över situationer i skildringarna och får nya funderingar, tankar och frågor. Det 
är viktigt dock, att man som pedagog väljer boken som gemensamt ska läsas med omsorg, 
vilken text det är och hur den ska läsas. 
Ett annat förslag på hur man kan använda litteratur som får fram känslor är att låta eleverna 
arbeta i grupper. De ska göra tolkningar av var sin enskilt vald dikt som de sedan i grupper 
diskuterar, kommenterar och ger positiv kritik på. De lär sig av varandras åsikter och kan 
hjälpas åt att förstå texten mer nyanserat efter resonemanget.  
Efter att eleverna samtalat om texter och delgett varandra sina åsikter ska de beskriva hur de 
har fått föra fram sina åsikter och fått höra andras. De ska individuellt skriva en kort text om 
hur samarbetet i gruppen gick till och jämföra det med Lpo94 och vad som där är skrivet om 
mobbning. (Molloy, 2004) 
 
Det finns många metoder och modeller för hur man kan arbeta mot mobbning som är 
beprövade och har fungerat. Det viktigaste är dock att det ska vara tydligt att man som 
pedagog inte accepterar mobbning eller kränkningar av något slag. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Jag har valt att analysera och diskutera resultaten utifrån interaktionsteorier.  
Under 1920 och 1930-talen utvecklades den sociala interaktionismen. Det blev en mer social 
variant av den psykologiskt och experimentellt inriktade socialpsykologin. (Augustsson, G., 
2005) Det sociala samspelet föregår och skapar individens jaguppfattning, medvetande och 
reflexionsförmåga, vilket är det grundläggande inom interaktionismen. Språket är i sin tur den 
viktigaste förutsättningen för social interaktion. Individens medvetandeutveckling är nära 
förknippat med språkets utveckling. (Berg, L-E. et al, 1982) 
Inom symbolisk interaktion är den sociala relationen till andra utgångspunkten. I den sociala 
gemenskapen formas vi. (Johansson, T., 2004) Vi använder gester, språk, rörelser och ting för 
att påverka varandra. Vidare är det inom den symboliska interaktionismen grundläggande att 
man försöker sätta sig in i en annans upplevelse/perspektiv. (Berg, L-E. et al, 1982) 
Med symbolisk menas att det som existerar i vår omgivning, gestikuleringar, kroppsspråk etc. 
anspelar på något förutom sig själva. Vi läser av varandra i allt vi gör och i interaktion med 
andra utvecklar individen sin självuppfattning och sitt medvetande. (Angelöw, B & Jonsson, 
T. 2000) Meningen i ett beteende skapas i interaktion med andra och utan reaktion utifrån är 
det som kommer till uttryck ingenting, eftersom det då inte blir någon respons. Ett innehålls 
betydelse är en reaktion av de inblandade, vilket alltid är minst två individer. (Berg, L-E. et al, 
1982) 
I och med människors tolkningar av varandra formas individens handling. Handlingar utförs 
när man tagit andra individers handlingar med i beräkningen. En individ är inte bara en 
produkt av samhällets omgivande faktorer utan också en deltagare som förhåller sig till 
omgivningen och sig själv. (Augustsson, G., 2005) 
 
Charles Horton Cooley är en av interaktionsteoriernas forskare. Han menade att människan är 
en social produkt, dvs. inte skild från samhället. I interaktion och samspel med andra 
uppkommer och förändras självuppfattningen, identiteten och medvetandet. Individ och 
samhälle måste ses som en helhet för att vara meningsfull. (Angelöw, B & Jonsson, T. 2000)  
Cooley pratade om spegeljaget, bilden av mig själv som andra ser det utifrån mina handlingar. 
Jaget och identiteten är alltså en relation och ingen egenskap. I varje situation föreställer man 
sig hur andra uppfattar en och att bedömningen delas av de involverade i det sociala 
samspelet. En person blir det som andra uppfattar och om omgivningen definierar en person 
på ett visst sätt anammas bilden av individen som blir definierad. (Berg, L-E. et al, 1982) 
 
George Herbert Mead är en av de mest framstående inom interaktionsteoriernas utveckling 
och denne skrev att människans självuppfattning och medvetande uppkommer och utvecklas i 
interaktion med andra och sin omgivning. (Angelöw, B & Jonsson, T. 2000) 
Mead betonar, i motsats till Cooley, existensen av en aktiv, väljande individ som har 
möjlighet att ta distans till det egna handlandet, men vars innehåll bestäms utifrån sociala 
interaktioner.  
Meads tankar var att man övertar omgivningens attityder gentemot en själv, vilket formar den 
man är och ger en historiemedvetande, erfarenheter. Attityd är den förberedande delen av en 
handling eller ett beteende. Personhistorien internaliseras med de nya intryck och händelser 
som sker. Identiteten är alltså socialt skapad och inte socialt bestämd som hos spegeljaget. En 
människa kan med sitt historiemedvetande bestrida nya tolkningar av denne som andra gör. 
(Berg, L-E. et al, 1982) 
 



 16

Mead koncentrerade sig på det sociala och utmärkande mänskliga vilket är den symboliska 
interaktionen och konsekvenserna därav. Förutsättningen är att samspelet sker på en biologisk 
grund, eftersom man ville förankra medvetandet både biologiskt och socialt.  
Pragmatismen var det som först knöts till interaktionismen. Pragmatisterna ville förankra 
filosofiska begrepp som medvetande och förnuft i ett biosocialt sammanhang, dvs. ett samspel 
mellan organism och miljö. (Berg, L-E. et al, 1982) 
 
Meads teorier handlar om medvetandet om vilka objekt som helst, inte bara jaget. Olika 
objekt uppfattas inte lika meningsfulla av olika människor. Mead utgick från att medvetandet 
finns i människan. Han gjorde inga empiriska undersökningar utan insisterade på att mening 
uppkommer ur social handling. Jagmedvetandet utvecklas när en individ gör sig själv till sitt 
eget objekt. Man kan inte skilja helt på medvetande och jagmedvetande eftersom de 
handlingar någon utför är beroende av omvärlden. (Berg, L-E. et al, 1982) 
 
Meads Den generaliserande andre är samhällets regler och rollsystem som är internaliserade 
hos en person. En underförstådd gemenskap som inte behöver uttryckas explicit med gester 
utan det räcker om den implicit gestaltas i form av regler (den generaliserande andre) 
exempelvis vid en fotbollsmatch. Alla vet sina roller utan att man behöver visa det. (Berg, L-
E. et al, 1982) 
 
Språket är en förutsättning för att utveckla medvetandet och språkets roll i 
generaliseringsprocessen av ett föremål är viktigt för att förstå den underförstådda 
gemenskapen. Verkligheten som vi uppfattar den är redan tolkad genom det språk vi föds in i 
och lär oss prata, vårt modersmål. Det utger den viktigaste arenan, och delvis innehållet, i vårt 
medvetande. I allmänhet har interaktionisterna intresserat sig för språkets makt över 
verkligheten och verklighetsuppfattningen. (Berg, L-E. et al, 1982) 
Herbert Blumer är en av dem som utvecklat Meads tankar och har som åsikt att det som 
händer kan härledas ur eller uppkommer till följd av den sociala interaktionen mellan 
människor. (Angelöw, B & Jonsson, T., 2000) 
 
Den situation där någon gör en avvikelse, dvs. brottsliga handlingar tex. mobbning, är det som 
interaktionisterna intresserar sig för, inte den enskilda individen. Om någon tex. mobbar 
genom grova muntliga kränkningar, utdelning av slag och sparkar och sedan stämplas som 
mobbare kommer individens upplevelse av sig själv att förändras. Denne handlar därefter som 
en mobbare.  
Någon måste anse att den som utför en handling bryter mot sociala gruppregler för att det ska 
kallas avvikelse. Reglerna aktualiseras och situationen definieras. När de närmaste vännerna 
och familjen börjar acceptera att denne är en brottsling faller personens sista individfästen. 
Individen blir socialt och fysiskt isolerad samt försöker dölja sina handlingar, utöva 
informationskontroll dvs. styra informationen om sig själv samt vårda sitt yttre för att 
upprätthålla sitt anseende.  
Denna inriktning av interaktionsteorier kallas stämplingsteori. Individens upplevelse och 
situation är utgångspunkten för stämplingsteorin. Samhället ses helt utifrån individens 
perspektiv. (Berg, L-E. et al, 1982) 
 
Varför interaktionsteorier? 
Jag framhåller att det är av stor vikt att eleverna får öva sina sociala färdigheter och lära sig 
att förhålla sig till samhället och sig själv. Om en elev inte vet hur den ska bete sig när diverse 
situationer uppstår kan frustrationen leda till att eleven beter sig på ett oacceptabelt sätt. 
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Eleverna måste förberedas för situationer där någon kan bli utanför eller mobbad för att veta 
hur de ska agera och de vuxna måste ta det eleverna säger på allvar. 
Jag har valt interaktionsteorier som utgångspunkt eftersom i skolans värld äger ständigt 
bemötanden rum från lärare gentemot elev och varje lärare är en människa som har en syn på 
livet, sina medmänniskor och därmed sina elever. Ingen skola ska stå utan mobbningsplaner 
och det är en lärares skyldighet att hjälpa sina elever om en situation uppstår. Gör inte den 
vuxne detta visar man eleven att denne inte är värd lika mycket som andra. Om ett barn får 
leva med den bilden av sig själv förverkligas den. Det kan hända fruktansvärda saker om en 
elev föraktas eller känner att andra har en negativ bild av honom/henne. Självdestruktiva 
beteenden där denne skadar sig själv eller till och med tar sitt eget liv kan bli resultatet av en 
inpräntad negativ bild. Barn, unga och vuxna måste kunna fungera och samarbeta inom 
samhällets sociala ramar och var och en måste ta ansvar för att ingen känner sig nedvärderad i 
andras ögon. Mitt syfte är att undersöka vilka modeller som finns för hur man kan arbeta med 
mobbningsproblematiken kontra hur det ser ut på en specifik skola vad gäller 
mobbningsplaner. Det är då av allra största vikt, för att mobbningsplanerna ska fungera, att de 
vuxna ser sina elever, att eleverna ser varandra och att inga kränkningar accepteras i någon 
mån, att gränser sätts och att varje barn får uppleva att andra ser positivt på en.  
Jag kommer att analysera resultatet med dessa glasögon för att få en bild av hur de vuxna ser 
på relationen gentemot eleverna och hur eleverna upplever att de vuxna ser på dem.  
 
 
Metod 
 
För att undersöka hur skolan arbetar med mobbing intervjuades rektor, speciallärare och 
läraren i år 6. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant. Dessa intervjuer gjordes 
för att få en inblick i vad som faktiskt händer när mobbing uppstår och vad man gör för att 
arbeta med det.  
Enkäter genomfördes bland eleverna för att få en jämförelse mot de vuxnas tankar och 
medvetenhet om mobbningssituationen. Enkäter lämnades till alla elever i år 4-6 i ett 
arbetslag. 
 
Trost (2001) skriver att en kvalitativ undersökning är när man vill ha reda på människors sätt 
att resonera eller reagera samt särskilja varierande handlingsmönster. En kvantitativ 
undersökning innebär att man tar reda på hur ofta något sker, antal, etc.  
Kvale (1997) menar att intervjuer är särskilt lämpliga när man vill att en person ska klargöra 
och utveckla sitt eget perspektiv. Jag valde att utföra en kvalitativ intervjuundersökning för att 
få fram svar på de relativt öppna frågorna och mitt syfte som är att undersöka vilka modeller 
som finns för hur man kan arbeta med mobbningsproblematiken i relation till hur det ser ut på 
en specifik skola vad gäller mobbningsplaner, metoder och uppföljning samt elevernas 
inflytande och kunskap om mobbning. Jag eftersökte relativt specifika svar och valde därför 
en mer strukturerad intervjuform, men med tämligen öppna frågor. 
 
För att få svar på frågan om elevernas inflytande och kunskaper valde jag en 
enkätundersökning där jag ställt frågor som skulle kunna besvara det jag var ute efter. Med en 
enkätundersökning kunde jag få med alla elever i ett arbetslag i år 4-6 och därmed få en 
spridning bland svaren, vilket kan ge mig en mer överskådlig inblick i 
mobbningsproblematiken.  
Varför jag valde att skriva om situationer där påhittade personer som Gösta, Kirsten och Klas 
fick agera huvudaktörer var för att eleverna inte skulle känna att det var direkt riktat mot dem 
själva utan kunde sätta sig själva i tredje person, som utomstående.  
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Jag ville även att eleverna själva skulle få tänka efter och beskriva vad de upplever att skolan 
och lärarna/de vuxna gör för att motverka mobbning samt redovisa sin egen delaktighet i 
arbetet mot mobbning. 
Det negativa med det val av öppna enkätfrågor var att det fanns elever som inte svarade eller 
skrev vet inte.  
 
Etiska ställningstaganden 
I forskningsetiska principer (2002) står att eleverna får delta i undersökningar med 
lärare/rektors tillåtelse om det inte är privata frågor eller frågor av etiskt känslig karaktär. 
Ingen ska enskilt kunna pekas ut och undersökningen ska vara frivillig och när som helst 
kunna avbrytas. Med grund i detta fick jag godkännande från rektor och lärare i respektive 
klass att genomföra enkäten i år 4-6. Ingen av eleverna har angett sitt namn. 
 
Urval 
Urvalet är ett såkallat kvoturval av de som ska intervjuas. Detta urval har i sin tur lett till valet 
av elever. Med kvoturval menas att man väljer ut de man vill intervjua. Ett representativt 
urval som ska kunna företräda en population har inte gjorts eftersom det är en exemplifiering. 
Det är även en form av bekvämlighetsurval då ämnets omfattning har påverkat valet av skola. 
Att jag känner till organisationen, ledningen, lärare och elever, anser jag vara bra när det 
handlar om mobbning. De intervjuade och eleverna kan känna en viss trygghet i att de känner 
till intervjuaren. (Trost, 2001) 
 
År 4-6 är målgruppen för elevundersökningen. Det händer mycket omkring eleverna dessa år. 
Mycket ska läras samtidigt som kroppen förändras. De ska förberedas för skolbytet som 
kommer när de ska upp i år 7 och omvärlden förändras. De börjar närma sig puberteten och 
med det följer ett förväntat krav på utseende, såsom kläder, smink, frisyrer, etc. Medier och 
musik utgör en stor del av ungdomskulturen och mode och livsstil förändras. 
I och med att mer vikt läggs vid detta och leken inte längre är central finns det elever som av 
olika anledningar inte kan eller vill följa trenden och därav inte accepteras som tidigare. 
(Evenshaug & Hallen, 2001) 
I kamratgruppen får eleverna sina behov av bekräftelse och tillhörighet uppfyllda och genom 
deltagande kan identitet och status utvecklas. Gruppen som eleven är en del av är även en 
viktig tillämpning som social övningsarena. En elev kan gå för långt och ge efter för 
grupptrycket för att bli accepterad, vilket kan leda till att man mobbar eller blir mobbad.  
Med de inre och yttre förändringar som sker får eleverna kämpa med inre och yttre tvister. 
Nya krav och förväntningar från omgivningen gör att de unga prövar olika roller och 
identiteter. Ungdomen är en tid då man går från barndom till mognad och det är många 
problem och händelser man ställs inför som ung under denna period. (Evenshaug & Hallen, 
2001) 
 
Jag anser det rimligt att anta att specialläraren är den på skolan mest insatta personen i 
mobbningsproblematiken och är därför viktig för att få veta hur man arbetar på skolan. Denne 
har även arbetat på skolan under en längre tid och sett de förändringar som skett de senaste 
åren. 
Rektorn är chefen för skolan och ska därmed vara den som har ansvar och leder allt arbete 
kring mobbning. Det är viktigt att denne har en samsyn med sina kollegor angående 
mobbning och att det finns en kommunikation mellan pedagoger och rektor.  
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Elever som är socialt isolerade eller avvisade får oftare psykiska problem. Tendenser finns 
dock att lärare underskattar problem där elever blir avvisade och isolerade samt har dåliga 
kunskaper om samspel och sociala relationer i klassen. (Evenshaug & Hallen, 2001) 
Av den anledningen har jag valt läraren i år 6. Det är viktigt att eleverna känner trygghet och 
stabilitet, att de blir sedda och har självförtroende när ett sådant omvälvande skede i livet ska 
inträffa som puberteten innebär. De elever som nu går år 6 ska även byta skola och nya 
gruppkonstellationer kommer att skapas och därmed ville jag intervjua den lärare som haft 
eleverna sista året innan skolbytet.  
 
Trovärdighet 
Jag har gjort en digital ljudinspelning av intervjuerna som sedan skrivits ut i sin helhet. 
Resultatet har analyserats utifrån detta vilket jag bedömer som tillförlitligt material. En 
sammanställning av intervjuerna har även lästs av de intervjuade för att få bekräftat att det har 
uppfattats korrekt. 
Enkäterna har sammanställts utifrån vad eleverna har fyllt i och de uppgifter som eleverna 
uppgett måste jag förlita mig på att det stämmer. Procentsatserna är uträknade utifrån antal 
deltagare och antal som kryssat eller svarat på den enskilda frågan. Eleverna har kryssat i flera 
alternativ ibland vilket har lett till att den fullständiga procentsatsen på den frågan blivit mer 
än 100 %. Där eleverna har skrivit sina egna svar har jag sammanställt svaren för att se om 
några svarat samma och sedan har jag skrivit ner alla olika svar, så allt har kommit med. 
Jag har försökt vara så objektiv som möjligt och inte lägga in mina egna värderingar och 
tankar i arbetet.  
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Resultat 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka modeller som finns i relation till hur det ser ut på en 
specifik skola vad gäller mobbningsplaner, metoder och uppföljning samt elevernas inflytande 
och kunskap om mobbning. 
 
Jag har valt att presentera resultatet med enkätsvaren först. De är indelade i fyra teman; 
Mobbningsdefinition, Elevernas agerande vid kränkande behandling, Elevernas syn på skolan 
och de vuxnas agerande mot mobbning samt Vad eleverna fått vara med om och gjort i skolan 
i förebyggande syfte mot mobbning. Ett sammandrag av enkätsvaren följer efter att dessa fyra 
teman blivit introducerade.  
Sedan kommer sammanställningen av intervjuerna. Även denna del är indelad i fyra teman;  
Mobbningssituationen, Mobbningsplan, Konkreta/Praktiska åtgärder och Elevinflytande. 
Också här kommer ett efterföljande sammandrag.  
Avslutningsvis följer en gemensam sammanfattning. 
Sammanlagt deltog 74 elever i enkätundersökningen varav 28 elever i år 4, 22 i år 5 och 24 i 
år 6.  
 
Enkäter 
Mobbningsdefinition 
År 4 
Av eleverna i fyran anser mer än 70% av eleverna att om en elev retas veckovis eller oftare är 
det mobbning. Ca. 26% av eleverna menar att alla alternativ är mobbning och två elever 
påpekar att om det pågår under längre tid är det mobbning. Ca. 26% anser att det är mobbning 
om man stöter ut en elev i klassen och ca. 15% anser att det är mobbning när någon blir 
slagen. 
 
År 5 
Ca. 41 % av eleverna menar att allt är mobbning, medan halva klassen menar att om man 
retas med någon är det mobbning. Eleverna har gett egna definitioner av mobbning. 
Mobbning är när flera går på en och säger dumma saker och slår, när man låtsas att någon 
person är luft, när det pågår i flera dagar och mobbarna hittar på saker som sårar eller skadar 
personen samt om det sker tråkningar varje dag, så är det på riktigt och inte på skoj.  
När det gäller 5:ornas definition av tid är det jämnt fördelat; ca. 23 % anser att det ska ske 0-3 
gånger per termin, ca. 23 % att det ska ske någon gång per månad, ca. 23 % att det ska ske 
veckovis och ca. 31% att det ska dagligen för att kallas mobbning.  
 
År 6 
Ca. 70 % av eleverna i år 6 tycker att det är mobbning att retas med någon. Ca. 39 % anser att 
det är mobbning att slå någon och ca. 21 % att det är mobbning att stöta ut någon.  
 

När man är taskig under en längre tid och flera gånger, då är det mobbning.  
Elev, år 6. 

 
Ingen av eleverna i år 6 bedömer tråkningar/kränkningar 0-3 gånger per termin som 
mobbning. Endast en elev anser att det är mobbning om det sker någon gång per månad.  
Ca. 66 % av eleverna anser att det är mobbning om det sker veckovis och 1/3 av eleverna i 
klassen anser att det ska ske dagligen för att vara mobbning.  
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Elevernas agerande om de ser kränkande behandling 
År 4 
Om de ser en elev bli utsatt för utfrysning är ca. 82% av elevernas åsikt att man ska meddela 
läraren. Ca. 8% struntar i det och ca. 19% griper in själva. Ett annat förslag på hur man kan 
lösa den här problematiken är att fråga om den utsatta eleven vill göra något tillsammans med 
de andra. 
En elev förtydligar sitt svar då det är ikryssat både i ”gripa in själv” och ”berätta för någon 
lärare/vuxen”. Eleven skriver att denne skulle göra så mycket som möjligt själv, men om det 
inte hjälper skulle eleven kontakta en vuxen.  
En elev klargör sitt svar att ”strunta i det”, med att skriva att om det är någon som denne elev 
känner eller som är, enligt eleven, snäll och schysst, då hjälper denne till. Annars struntar 
eleven i det. 
Om de ser någon bli retad, att någon som Kirsten, blir utsatt på det sätt att hårda, elaka ord 
ropas efter denne skulle ca. 93 % av eleverna berätta för någon vuxen. Ca. 11 % valde 
alternativet att gripa in själva och ca. 8 % att strunta i det.  En elev väljer att skriva att denne 
skulle ta med problematiken till elevrådet och ta upp det där. 
Om Klas blir slagen skulle alla elever berätta för någon vuxen och ca. 8 % skulle försöka 
ingripa själva. En elev menar att det måste stoppas direkt och en annan att man måste försöka 
bryta och sen berätta för någon vuxen. 
 
År 5 
Om någon ser Gösta bli utstött skulle 87 % av eleverna berätta för någon vuxen, 17 % skulle 
gripa in själv och en av eleverna skriver att denne skulle prata med och ge förslag till Gösta 
på vad han kan göra. Ingen skulle strunta i det.  
Om Kirsten blir retad skulle 78 % prata med en vuxen, 26 % skulle gripa in själva. Andra 
svar är att det är viktigt att försvara henne och någon skriver att denne skulle fråga Kirsten om 
hon vill att eleven berättar för en vuxen.  
 

Det spelar ingen roll om det är en populär kille eller tjej eller inte så skulle jag säga 
ifrån! 
Elev, år 5. 

 
Om de ser Klas bli slagen berättar ca. 83 % av eleverna för en vuxen, ca. 35 % griper in 
i situationen och en elev struntar i det.  
 
År 6 
Om de skulle upptäcka Göstas situation skulle ca. 57 % av eleverna säga till en vuxen 
och 35 % ingripa själva. Ingen uppger att de skulle strunta i det och på annat har eleverna 
skrivit förslag på vad de skulle göra, som att hämta en lärare och visa vad som händer, 
prata med Gösta själv samt fråga varför han inte får vara med och sedan hämta en vuxen. 
Om de ser Kirsten bli retad berättar alla för en vuxen och mer än hälften (ca. 52 %) 
griper in själva.  
Alla i klassen skulle berätta för en vuxen om Klas blir slagen och ca. 17 % skulle även 
gripa in själva. 
 
Elevernas syn på skolan och de vuxnas agerande mot mobbning  
År 4 
Ca. 93 % av eleverna anser att lärarna/de vuxna tar mobbning på allvar. En elev skriver att 
lärarna kollar på rasterna, en annan att denne aldrig ser någon vara rädd eller ledsen.  
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Ca. 18% berättar att lärarna kontaktar föräldrarna och en elev utvecklar föräldrakontakten 
vidare och menar att den är viktig för att den mobbade inte ska vara rädd, må dåligt och inte 
vilja gå till skolan. En elev tycker att lärarna tar mobbning på allvar för det mesta men menar 
att de inte kan se det som pågår under näsan på dom. Ca. 8% anser att lärarna/de vuxna inte 
tar mobbning på allvar.  
Ca. 3% av eleverna anser att skolan inte lyckas och att det finns en i klassen som är mobbad. 
Denna mobbning beskrivs ske på raster och i klassrummet när lärarna går ut, men även ibland 
när läraren befinner sig i samma rum. 
Ca. 97% av eleverna anser att skolan lyckas göra något åt mobbningen. Exempel på vad 
skolan gör är att de pratar med inblandade elever, mobbare och den mobbade, de hjälper till 
när det uppstår svårigheter, lärarna pratar om mobbning i klassen, det finns regler som man 
måste följa och någon elev menar att det inte finns någon mobbning. 
Ca. 30% av eleverna vet inte vad lärarna/de vuxna kan göra annorlunda för att minska och 
stoppa mobbning. Resterande elever ger ett urval av möjligheter som de upplever bör 
förändras. Det ska pratas mer med eleverna, de vuxna ska prata mer med varandra, ha mer 
rastvakter, sätta bättre gränser för dem som mobbar och visa att man är arg på den/dem, 
mobbarna ska få straff, prata med dem som retar andra och inte bara låta det vara och säga att 
det får ni lösa själva, mer kontakt med föräldrarna, hela skolan ska arbeta tillsammans och ta 
upp det som sker, de vuxna måste ta mer allvarligt på bråk och konflikter och säga ifrån mer 
samt följa eleverna bättre och försöka se de stökiga. Ca. 7% av eleverna menar att lärarna är 
mindre bra och att de inte bryr sig. 
 
År 5 
Alla elever utom en anser att lärarna/de vuxna tar mobbning på allvar. Kommentarerna lyder; 
det är lite osäkert men jag tror det, de vuxna pratar med de som mobbar och de frågar om vi 
har sett något.  

 
Ibland tar de det inte på allvar om nåt händer och de tror att allt ska ordna sig men de ser 
inte själva mobbningen. 
Elev, år 5. 

 
Bland eleverna i år 5 svarar ca. 68 % att skolan lyckas göra något åt mobbning, medan ca. 
13% svarar att skolan inte lyckas. Såhär skriver eleverna som anser att skolan lyckas; Vi har 
ingen mobbning vad jag vet, det finns ingen mobbning på skolan, vi pratar om det så fort 
något hänt, man kan retas men bara på skoj och vi slåss ju inte. 
Och de som anser att skolan inte lyckas; Kanske ändå men det finns ju några mobbade barn 
och en elev skriver för de ser det inte. Övriga svar är; vet inte och ibland - ibland inte. 
Ca. 30 % menar att det inte finns eller att de inte vet något som de vuxna kan göra 
annorlunda.  
Under ”annat” finns förslag till förändringar; Ha mer kontakt med föräldrarna, de borde 
verkligen prata mer med den som mobbar och den som är mobbad, prata mer om känslor och 
hur det känns för den som blir mobbad, bry sig mer och ta händelser på allvar, hålla mer koll 
på barnen, oftare och mer rastvakter, prata mycket mer om mobbning i klassen, hårdare straff 
för de som beter sig illa och låta eleverna samarbeta mera. 
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År 6 
Liksom i år 5 svarar alla elever utom en att lärarna/de vuxna tar mobbning på allvar.  
En elev uttrycker följande; 
 

Jag vet inte vad de vuxna gör egentligen om någon mobbas, tror att de bryr sig. 
Elev, år 6. 

 
Att skolan lyckas i kampen mot mobbning anser alla elever utom en och ca. 8 % konstaterar 
att ingen är mobbad. 
Diverse förslag ges på vad lärarna/de vuxna kan göra annorlunda; Berätta mer för barnen om 
mobbning, mer rastvakter, övervakningskameror, ha straff för de som mobbar, prata mer med 
inblandade elever som retas, visa att de bryr sig mer, hålla koll på elever som varit dumma 
bättre, lära fler elever att stå på sig, mer kontakt med föräldrarna och gripa in mer innan det 
blir mobbning. 
Någon skriver att denne inte tror att lärarna/de vuxna kan stoppa mobbning eller få det att 
minska, en annan elev skriver att mobbning är svårt att utrota och att de vuxna bör lägga mer 
arbete i det. 
 

Vuxna förstår när någon mobbas, men vi barn ser verkligen vad som händer. 
Elev, år 6. 

 
 
Vad eleverna fått vara med om och gjort i skolan i förebyggande syfte mot mobbning 
År 4 
Ca. 52% av eleverna skriver att de har lärt sig att man ska berätta om man ser något dumt 
hända. I övrigt är det spridda svar. De skriver att de har fått fylla i ett papper om mobbning, 
att man ska gripa in lite grann, att de pratat om det i klassen och att om det inte upprepar sig 
så kan man strunta i det, annars ska man berätta för en vuxen. Ca. 19% av eleverna menar att 
de aldrig fått göra något i klassen som handlar om sådana saker som kränkningar, utfrysning, 
våld, etc. eller att de inte har pratat så mycket om mobbning. En elev skriver att denne skulle 
berätta för sina föräldrar om något inträffade, men att denne inte lärt sig något i skolan om 
mobbning. 
 
År 5 
De har lärt sig att det är viktigt att berätta för någon vuxen och om något händer och det inte 
finns någon där att man då vågar säga ifrån själv.  
De har fått papper att fylla i om mobbning och gjort olika uppgifter om det. Eleverna har 
skrivit regler som de ska följa, man ska hjälpa den som blir utsatt och våga säga ifrån.  
En av eleverna skriver att de har pratat om det, men att denne elev inte lärt sig något av det. 
 
År 6 
De skriver att läraren berättar och förklarar om mobbning, de får sitta i grupper och prata och 
använda sig av relationspärmen som finns på skolan.  
Det är viktigt att stoppa mobbning så fort som möjligt och inte skämmas för att berätta om 
man sett något eller om någon är elak mot en själv. Man ska vara snäll och låta alla vara med, 
våga stå på sig och säga ifrån.   
En elev menar att de har pratat om det, men kan inte komma på något man ska göra när någon 
mobbas.  
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Sammandrag av enkäter 
De flesta elever i år 4-6 anser att det är mobbning om någon retas någon gång i veckan. I alla 
klasser finns elever som påpekar att mobbning är när någon utsätts under en längre period.  
Om någon utsätts för utfrysning svarar nästan alla elever att de skulle berätta för en 
lärare/vuxen. I år 5 och 6 finns ingen elev som skulle strunta i det, men i år 4 uppger några få 
elever att de skulle strunta i det. Ca en fjärdedel av eleverna skulle prata med den utstötta och 
även inbjuda denne att delta i samvaron.  
Om någon retas berättar i stort sett alla för en lärare/vuxen och många skulle även ingripa. 
Vid fysiskt våld berättar alla elever i år 4 och 6 för en vuxen, medan lite mer än fyra 
femtedelar skulle berätta i år 5. Det finns även elever som ingriper, men bara en av alla som 
struntar i det. 
Att lärarna/vuxna tar mobbning på allvar anser praktiskt taget alla elever som deltagit i 
undersökningen och menar att lärarna kollar på rasterna, har föräldrakontakt, pratar med 
utsatta och mobbare samt samspråkar med eleverna om de har sett något hända.  
I år 4 och 6 anser nästintill alla elever att skolan lyckas i arbetet mot mobbning. Eleverna 
skriver att det finns regler som ska följas och att skolan hjälper till vid svårigheter. I år 5 
svarar mer än två tredjedelar att skolan lyckas medan ca en tiondel anser att de inte lyckas 
eftersom skolan inte ser vad som händer och att det finns några som är mobbade. 
Eleverna anser att lärarna/vuxna bör prata mer med eleverna om mobbning och känslor, 
diskutera mer vuxna emellan och efterfrågar ytterligare föräldrakontakt. Det är viktigt att 
lärarna/vuxna visar att de bryr sig, säger ifrån och inte säger att eleverna ska lösa konflikten 
själva utan tar konflikter på mer allvar än nu. Det ska vara mer gränssättning och de som 
mobbar ska straffas på något sätt för sitt beteende. Alla klasser påpekar att det behövs fler 
rastvakter. De stökiga eleverna bör ses om mer och eleverna ska följas bättre.  
Hela skolan bör arbeta tillsammans och ett utökat samarbete eleverna emellan efterlyses.  
Någon elev har kommenterat att mobbning är svårt att utrota och någon att mobbning inte går 
att stoppa.  
I klasserna har man pratat om mobbning och eleverna skriver att de har lärt sig att de ska 
berätta om något pågår eller om något hänt. Det är viktigt att stoppa mobbning och inget man 
ska vara rädd för att säga till om och skämmas för. Man kan försöka gripa in lite själv och 
säga ifrån, men om det inte upprepas kan man strunta i det. Det finns regler som ska följas 
som de själva varit med och skrivit, de får arbeta i grupper och arbeta med relationspärmen. 
De har även fyllt i en enkät om mobbning. 
Nästan en femtedel av eleverna i år 4 menar att de aldrig fått göra något i klassen som 
behandlar ämnet. 
 
Intervjuer 
Mobbningssituationen 
Rektor 
Rektor uppger sin definition av mobbning såhär; Det jag verkligen vill definiera som 
mobbning på skolan är, då någon eller några systematiskt utsätter någon eller några för 
kraftiga kränkningar. Vidare bedömer Rektor att det inte finns någon mobbning på den 
enskilda skolan där jag genomfört min studie. Denne formulerar sig vidare; 
  

… faktum är att om man definierar begreppet mobbning, som verklig mobbning, så anser 
jag att vi har ingen mobbning på skolan. Däremot har vi kränkande situationer av olika 
slag, från och till, i större eller mindre omfattning. 
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Speciallärare 
Specialläraren har som åsikt att något som är gemensamt för alla definitioner av mobbning är 
att, när någon individ över tid har blivit utsatt på ett systematiskt genomtänkt sätt av någon 
eller några är det mobbning. Men definitionen på mobbning är något som kan diskuteras, då 
det finns så många variationer av mobbning. 
Enligt specialläraren kan man aldrig hundraprocentigt veta hur mobbningssituationen ser ut på 
den enskilda skolan, men anser vidare att det finns ingen skola som är helt befriad från 
fenomenet. 
 

Man måste också förstå verkligheten, man kan aldrig garantera såna här saker. Det finns 
i det mänskliga beteendet, mer eller mindre, så att såna situationer uppstår och det måste 
man förstå att mobbning eller konfliktsituationer, relationsstörningar är väldigt komplexa 
och berör många. 

 
Nyligen har specialläraren handhaft en situation där en elev har blivit hotad, slagen och 
sparkad. Detta sker främst på fritiden, men oavsett så dras det med till skolan varje dag 
eftersom eleverna går på samma skola. Det viktigaste då är att eleverna som utför detta mot en 
annan måste få ta ansvar för sina handlingar. Man kan aldrig hjälpa någon som mobbar en 
annan om man är någon slags hjälpreda som inte låter eleven ta ansvaret för sina handlingar. 
Det värsta som kan hända är om man är rädd att rota i en mobbningssituation, föräldrar som är 
rädda att det ska bli värre om de kontaktar skolan eller elever som inte vågar berätta av rädsla 
för att ingen ska bry sig. Känslan att inte kunna berätta för personalen på skolan finns och det 
är riktigt allvarligt, för det finns fall ute i världen där det gått så långt som till självmord. 
Specialläraren framför vikten av att ha så god uppsikt som möjligt över mobbningssituationen 
på en skola.  
Elevrådet har även gjort en enkätundersökning om mobbning nyligen som gav jämförelsevis 
bra svar på var skolans personal själva upplever att de står i mobbningsproblematiken.  
 
Lärare 
Lärarens uppfattning om mobbningens omfattning på skolan är att det finns väldigt lite. 
Denne säger att det finns fall som man rör i, men som denne inte är insatt i. Det har funnits ett 
par fall som har berört hela kollegiet, men lärarens åsikt är att det sällan blir något riktigt stort 
av en situation. I denna lärares klass har eleverna själva fått skriva om mobbning och ingen 
har pålyst att det finns något sådant i klassen. 
För att det ska få kallas mobbning så måste det vara så, enligt läraren, att en person verkligen 
är utsatt av de andra, återkommande, under en lång tid.  
 
Mobbningsplan 
Rektor 
När det sker en lindrig kränkning av något slag t.ex. ute på rasten ska eleven i första hand 
kontakta en rastvakt. En kommunikation ska upprättas, där man samtalar om vad som hänt 
och försöker lösa situationen. Enligt rektorn är det där de flesta fallen landar.  
Om det skulle bli värre och situationen upprepas så blir klassläraren involverad. Han/hon 
konfronterar sedan de inblandade eleverna. Här påpekas av rektorn att man definitivt inte 
ringer föräldrarna så fort det händer någonting. Om det visar sig att det här problemet har en 
viss dignitet, tar man som klasslärare vidare det till arbetslaget och i det läget, beroende på 
hur allvarligt det är, kontaktas föräldrarna. Om det är mobboffrets eller mobbarens 
vårdnadshavare som kontaktas först kan inte rektorn svara på. Eftersom bådas föräldrar är 
berörda kontaktas och involveras båda. Rektorn blandas inte in i problematiken ännu utan det 
är specialläraren som blir involverad i det här stadiet. Om det skett någon form av upprepning, 
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så jobbar denne med hela elevgruppen. Specialläraren i år 4-6 bokför alltid det som skett, 
vilka som varit involverade och vad som hänt, denne handhar även föräldrakontakter. 
Om det upptäcks att det innefattar en större problematik och det känns föranlett att ta ärendet 
vidare till elevvårdsgruppen (EVG), så gör man det. Man ser på vilka åtgärder som behövs 
och föräldrarna involveras i elevvårdskonferenser (EVK). Stödenheten finns som en förlängd 
arm ut till skolan och deras uppbackning och stöd tar sig bl.a. uttryck i att de deltar vid EVK. 
Där finns skolsköterska, skolpsykolog, kurator, speciallärare samt skolläkare i vissa fall. 
Skolpsykolog och kurator undersöker fallet och specialläraren handleder kring 
åtgärdsprogram med klasslärare, föräldrar och elever. När föräldrar kommer in till skolan på 
möte angående det som hänt, försöker man hålla skaran av personal så liten som möjligt för 
att föräldrarna inte ska känna sig undermåliga och sätta sig i försvar. Några personaler är det, 
inte för att direkt stötta varandra, utan för att det ska gå sakligt och effektivt till samt för att 
man ska kunna belysa problematiken utifrån olika aspekter. 
Rektors roll är att leda arbetet och inte släppa det. Denne ska se att det pågår en process i 
ärendet. Rektorn är dock inte direkt verksam, utan försäkrar sig om en utveckling. Rektorn har 
det övergripande ansvaret för att leda uppgifterna, lyfta ärendet och belysa det från alla 
infallsvinklar. Det är dennes ansvar att hålla i EVK och boka uppföljande möten till dess man 
ser att ärendet är utrett och avklarat.  
Om man inte lyckas är nästa steg är att det lyfts till områdesteamet, som är den samlade 
kompetensen inom kommunen, som har vidare kontakt med barnpsyk och habilitering samt 
sociala myndigheter. 
Arbetets gång och de mobbningsplaner som finns på skolan idag har växt fram under lång tid. 
För ca. 8 år sedan började man ta tag i de akuta svårigheter som fanns, men framförallt 
började man skapa en strategi för att hantera problematiken. Stödenheten som växt fram de 
senaste åren är en god stöttning för skolorna i kommunen.  
Idag arbetar skolan med tydliga gränssättningar och genom det försöker skolan bibehålla en 
lugn situation så att om någonting blossar upp kan de snabbt och effektivt ta tag i det. Med 
den organisationen de har idag anser rektorn att de orkar ta problemen som uppstår och att det 
fungerar bra. Eleverna respekterar de vuxna, de vuxna respekterar eleverna, eleverna 
respekterar varandra och de vuxna respekterar varandra. Elevunderlaget, samsynen och 
enheten i frågorna gör att man stöttar varandra, följer samma linje och att alla har samma sätt 
gentemot eleverna vad gäller regler och social miljö. 
 
Speciallärare 
Specialläraren berättar att när mobbningsplanen upprättades samlades alla och gick igenom 
hur mobbningsplanen såg ut då, hur man jobbade med relationsarbeten och konfliktlösningar 
och vad mobbning är för något.  
Det finns många olika modeller och med tiden menar specialläraren att man utformar sin egen 
modell och rutin. Varje fall är unikt och man måste jobba efter den specifika situationen.  
Skolan arbetar förebyggande och om något sker, någon blir ledsen eller känner sig kränkt och 
utanför, så finns en ärendegång där man först bestämmer graden av en konflikt och vilka 
konfliktlösningsmetoder man ska använda sig av och om det visar sig vara en 
mobbningssituation tar man det vidare till det sista steget som då är mobbningsplanen.  
Man börjar med att försöka lösa det i klassen och genom direktkontakt med föräldrarna. Om 
det skulle vara så att kränkningarna fortsätter tas ärendet vidare till relationsgruppen där 
speciallärare, kurator och några fler i personalen ingår. Denna grupp beslutar sedan hur man 
ska arbeta vidare med ärendet. 
 

Mobbningsplaner kan man ha i all ära, sen är verkligheten faktiskt så komplicerad att det 
går utanför mobbningsplanen. Det här med papper och ordningsgångar och så, det ska 
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man ha för en grundtrygghet och en struktur, men inget enda fall jag har jobbat med på 
den här skolan som innefattar mobbning och annan relationsproblematik går där man 
bara strikt kan följa en mobbningsplan, för så är inte världen. 

  
Specialläraren säger att det är svårt att säga om det ska vara på ett visst sätt för att lösa en 
situation och menar det får man se till varje enskilt fall. Det viktigaste är att man lägger all 
kraft på att stoppa mobbning som pågår och att man arbetar förebyggande. 
 
Lärare 
Mobbningsplanen på skolan har man arbetat fram från scratch. Läraren förklarar att de suttit i 
grupper och arbetat fram den. Det har varit några bl.a. specialläraren som arbetat mer med 
mobbningsplanen och som har grundlagt tankar och funderingar kring den, som övrig 
personal sedan fått diskutera och strukturera upp. Sedan beslutades gemensamt hur den skulle 
utformas. Hela tiden har arbetet med mobbningsplanen speglats mot personalen. 
Läraren säger att specialläraren är den som varit spindeln i nätet och är det fortfarande. Denne 
organiserar och tar tag i problematik som uppstår. Läraren menar vidare att pedagogerna har 
så mycket att göra att de sällan hinner eller orkar själva och att det är en trygghet att ha 
specialläraren med sig som hjälper till när det behövs. Med dennes hjälp kan man ta det vidare 
till mobbningsteamet. 
 
Konkreta/praktiska åtgärder 
Rektor 
Om de äldre barnen har varit involverade i något har de fått sätta sig ner och formulera i skrift 
vad som hänt och sin egen delaktighet. Detta får de sedan ta med hem och visa upp för sina 
föräldrar som skriver under och skickar tillbaka till skolan. På det viset sker en återkoppling 
och barnet blir medvetandegjort om situationens allvar. Rektorn säger att det många gånger 
fungerar utmärkt för att få eleven uppmärksam på situationen och upplever att det är bättre än 
att läraren ringer hem och berättar vad som hänt, vilket ofta leder till att eleven sätter sig i 
försvar. 
Vidare finns ”Relationspärmen” som utvecklades ordentligt under förra året och som detta 
läsår har körts in. Det bygger på klassrådsstrukturen och engagemang för aktiviteter med 
klasslärare. Varje vecka sitter hela klassen ner tillsammans med läraren och stämmer av vad 
som hänt, vilka förändringar som skett under veckan etc. Detta bokförs och tas med till 
elevrådet som belyser frågorna med ett mer övergripande perspektiv.  
Hela det programmet med relationspärmen har stadga och rutiner även för eleverna.  
Arbetslagen får själva ta ställning till vad de ska arbeta med och hur.  
Rektorn anser att det skulle vara positivt om denne kunde delta i arbetet med eleverna mer, 
men att klasslärarna äger gruppsituationen bäst. Diskussionen kommer upp när rektorn träffar 
arbetslagen på möten, om det blir läge att ta upp frågan om vilka arbetsmetoder varje 
arbetslag använder sig av.  
Rektorn konstaterar att denne träffar eleverna sällan, någon gång när det är rast, i korridoren 
och liknande situationer. I övrigt gör rektorn ett organiserat verksamhetsbesök per läsår och 
klass, då denne under en vecka har fokus på en klass. Sammanlagt är det 14 klasser.  
 
Specialläraren 
Relationspärmen, som innefattar en ärendegång för konfliktlösningar, mobbningsplan, en 
policybroschyr som personal och elever på skolan arbetat fram tillsammans där skolans 
värdegrund tydliggörs, diskussionsfrågor och uppföljningsfrågor kring temat kamratrelationer 
samt tips och idéer om hur man kan arbeta för att sträva efter en skola utan mobbning finns i 
alla klassrum. Även föräldrarna kan gå in i klassrummet och titta i pärmen för att få stöd i 
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svåra och komplexa situationer eller om de vill ha information om hur den specifika skolan 
arbetar. Policybroschyren skickas varje läsår ut till föräldrarna och ett möte hålls där 
information ges om foldern och relationspärmen. 
Speciallärarens egen åsikt om värderingsövningar, samarbetsövningar och förebyggande 
arbete mot mobbning är att det viktigaste är att varje elev ska ha klart för sig varför man är i 
skolan – kunskap och lärande. Det är grundstommen som personalen på skolan visar mycket 
påtagligt vilket ger eleverna tydliga gränssättningar. Att sedan arbeta med samarbete och 
värderingar är viktigt för att eleverna ska få öva sin sociala och empatiska förmåga samt att 
vara lyhörda för varandra. Det vardagliga arbetet kan utnyttjas till samarbete såsom 
grupparbeten, pararbeten, etc. Specialläraren anser att om man arbetar med sådana övningar 
för saken skull försätter man sig i en farlig situation. Det kan skapa situationer där tankar och 
tyckande kan leda till händelser som annars inte skulle ha skett.  
 

Börjar man skrapa i dyngan så kommer det mera. 
 

En konsekvent rutin inom skolans väggar är viktigt och genom åren har denna speciallärare 
upplevt att med alltifrån elever som är konfliktbenägna till elever som är rent kriminella är 
struktur och ordning det bästa medlet för att hålla en god, trygg stämning i klasserna och i 
skolan som helhet.  
När det gäller de mobbandes och de mobbades beteenden kan man redan i år 6 se vilka som 
har tendenser att bli hackkycklingar i år 7-9. Exempelvis finns elever med låg social 
kompetens som inte kan läsa av koder i kroppsspråk och som riskerar att bli provocerande 
mobboffer. Det finns engelska studier som visar att man kan jobba mycket med att förändra 
ett mobboffers beteende. Det tycker specialläraren är viktigt att tänka på eftersom en mobbad 
elev ofta behöver bygga upp självförtroende och/eller dämpa sina provokationer gentemot 
andra för att komma vidare och förändra sin situation. En människa som blivit mobbad kan 
man inte bara släppa efter att situationen är utredd. Risken är då stor att denne återfaller i 
samma eventuella destruktiva mönster som tidigare.  
 
Lärare 
I olika klasser finns olika program som pedagogerna arbetar efter. I denna lärares klass 
används ett program som kallas livsviktigt. Det är återkommande och handlar om hur man ska 
vara en bra kompis och hur man ser på varandra. Den innehåller mycket samtal och 
tankeställare, reflektion för eleverna.  
Det läraren arbetar med är ringsamtal, grupparbete, pararbete samt att de får skriva brev för 
sig själva eller till läraren för att upprätta en kommunikation mellan elev och lärare som inger 
trygghet och tillit.  
Läraren upplever en stark gränssättning för eleverna när det gäller hur man beter sig mot 
varandra och vad man säger till varandra. I dennes klass pratas mycket om hur man reagerar 
när någon säger något som kan uppfattas elakt.  
Mycket viktigt är att man som pedagog bemöter eleverna med respekt och att man samtidigt 
vågar sätta gränser. Eleverna mår bra av det. De känner, enligt läraren, att någon bryr sig om 
dem.   
Relationspärmen ligger till grund för lärarens arbete och klassråd organiseras för att få veta 
hur veckan varit.  
En fundering som läraren har är att kalla till föräldramöte för att diskutera hur man kan agera 
vid mobbning. Föräldramöten om veckopeng, läggtider m.m. finns med på agendan och det 
kan vara bra om föräldrarna har en gemensam utgångsbas även vad gäller mobbning.  
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Elevinflytande 
Rektor 
Elevrådet är en egen instans på skolan, vilkens ärendeinstans ofta blir skolledningen. Rektorn 
anser därför att en lärare bör vara delaktig i formuleringen och diskussionen om huruvida ett 
ärende ska tas vidare till högre instans och inte denne själv. Om elevrådet har en fråga de vill 
lyfta går de till rektorn som får handha ärendet i det läget. Rektorn anser att om denne varit 
med i elevrådet hade denne tagit bort sitt eget mandat att vara nästa instans och på grund av 
detta väljer rektorn att låta någon annan handha elevrådet och att denne själv träffar 
elevrådsstyrelsen utifrån specifika ärenden. 
Elevrådet är ett sätt för eleverna att lära sig hanteringen av en fråga och här kan de vara med 
och påverka, ifrågasätta och förbättra skolan. 
Inne i skolans korridor sitter en plansch som eleverna själva varit med och byggt upp för 
länge sen. Den har reviderats lite och då har elevrådet och lärare varit med och förbättrat och 
anpassat den efter dagens situation. Det finns en samsyn kring denna plansch som innefattar 
elevernas tankar, hur man ska bete sig mot varandra, vilka regler som gäller o.s.v.  
När det sker tråkningar och mobbning tycker rektorn att de oftast får reda på det. Ibland 
händer det att det gått skolan förbi och att någon förälder kontaktar skolan och berättar vad 
som pågått.  
 

Vi som vuxna tror att vi har en ganska god bild av det här.  
 
Barnen får från 6 års ålder lära sig att berätta för de vuxna om något händer. De får lära sig att 
det inte är att tjalla utan att bry sig och man måste våga stå upp och visa att man bryr sig. 
Rektorn avslutar med att säga att skolan har väldigt lite problem och har en kunnig och alert 
personal som går fram på en gemensam front och tillsammans försöker se alla elever och låta 
alla elever föra sin egen talan. 
 
Speciallärare 
En tråd som finns på skolan är att eleverna minst någon gång per månad ska få tillfälle att ta 
upp situationer som inträffat och vad som händer på rasterna, etc. som man kanske inte 
märker annars. Eleverna ska få möjlighet att sitta i grupper och diskutera. 
Gruppdiskussionerna ska sedan lyftas i klassen och föras in i loggblad, så man ska kunna ta 
upp händelser som är på plus- eller minussidan. Detta är en bas som föräldrarna också vet om. 
Detta görs i förebyggande syfte om något skulle inträffa. Då ska man veta att man har gjort 
vad man kunnat för att förebygga mobbning och andra kränkande situationer.  
En stående punkt är att, vid elevrådet en gång i månaden, ta upp läget i klasserna. Varje klass 
får rapportera och elevrådet försöker sedan lösa klassövergripande konflikter. Det som 
elevrådsstyrelsen kommer fram till på mötena förs ut av representanterna till varje klass. Det 
viktiga är att de vuxna snabbt får reda på om något hänt, att relationsgruppen får kännedom 
om det och att situationen löses. 
 
Lärare 
När det gäller elevinflytande känner läraren att det brister i kunskaperna. Denne tror att 
elevrådet har varit med och utformat något kring mobbningsplaner, men är inte säker. Men 
något som denne dock är tämligen säker på är att eleverna lärt sig är att de ska komma till en 
vuxen och berätta om de sett något eller blivit utsatta för något.  
Läraren utvecklar även detta med att säga att eleverna i dennes klass också stärkt sin förmåga 
att se olika sidor av saker som sker. Visst finns barn som bara ser sig själva när något händer, 
men oftast upplever läraren att eleverna kan resonera om det inträffade.  
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Det vore också en bra idé, enligt läraren, att låta eleverna delta som kamratstödjare ute på 
rasterna. Eleverna kan ha en väst på sig för att visa att de finns med för att hjälpa till på 
rasterna och hålla lite koll. Barn ser mer än vuxna om något händer och det kan vara ett bra 
sätt att arbeta mot mobbning att engagera eleverna själva.  
 
Sammandrag av intervjuer 
Definitionen av mobbning är att en eller flera individer systematiskt, återkommande och över 
tid utsätter någon eller några för kränkningar.  
Rektorn anser inte att det finns någon mobbning på skolan, men att det däremot finns 
kränkande situationer av olika slag.  Specialläraren menar att man aldrig hundraprocentigt kan 
veta hur mobbningssituationen ser ut på skolan och att det inte finns någon skola som är helt 
befriad från mobbning. Denne har även nyligen handhaft en situation där fysiskt och verbalt 
våld förekommit. Det är viktigt att man i mesta möjliga mån har översikt över 
mobbningssituationen. 
Läraren uppfattar att det finns väldigt lite mobbning på skolan, men denne vet att det funnits 
fall, men har inte varit insatt i det. I dennes klass har eleverna pålyst att det inte finns någon 
mobbning i klassen.  
Mobbningsplanen är framarbetad av hela skolans personal gemensamt. Specialläraren har 
varit en av de drivande i arbetet och denne anser att med alla modeller som finns för arbete 
mot mobbning skapar man i slutändan sin egen modell och rutin. Varje fall är unikt och ska 
arbetas med därefter. Det är viktigt att ha mobbningsplaner men verkligheten är mer 
komplicerad. 
Läraren känner en trygghet i att specialläraren organiserar och tar tag i problematik som 
uppstår och hjälper till med svåra situationer. Stödenheten är ett vidare stöd vid svåra fall. 
Rektorn berättar om ärendegången vid mobbning och att dennes ansvar är att leda arbetet 
fram till en lösning.  
Gränssättning är en viktig del av skolans arbete och med den organisation som finns idag kan 
man snabbt ta tag i problem innan de utvecklas till en svår konflikt. Alla på skolan respekterar 
varandra.  
Arbetslagen får själva välja hur de vill arbeta med praktiska och konkreta åtgärder, men 
rektorn skulle vilja ha mer tid över till att delta mer i arbetet med eleverna. 
Relationspärmen och dess innehåll med klassrådsstruktur och klassaktiviteter med läraren har 
utvecklats läsåret 2004/2005 och detta innebär stadga och rutiner. Den finns i varje klassrum 
där den är tillgänglig för alla.  
Läraren har använt sig av relationspärmen och ett program som heter Livsviktigt, vilket lett 
till mycket kommunikation i klassrummet.  
Om något händer får de äldre eleverna formulera sina handlingar i skrift och visa hemma. Det 
anser rektorn vara bättre än att läraren ringer hem och berättar vad som hänt och barnet sätter 
sig i försvar.  
Specialläraren menar att den viktigaste förebyggande åtgärden är att eleverna är medvetna om 
att de är i skolan för att lära, men grupparbete och liknande där eleverna lär sig samarbeta och 
vara lyhörda gentemot varandra är viktigt för en bra sammanhållning.  
Gränssättning är viktigt för att eleverna ska trivas och må bra. Läraren vill även ha 
föräldramöte om mobbning för att alla ska ha en gemensam bas att stå på. 
När det gäller elevinflytande är elevrådet en egen instans på skolan där eleverna lär sig 
hantera en fråga och de kan vara med och påverka, ifrågasätta och förbättra skolan. Vid 
elevrådet finns varje månad en stående punkt att diskutera, vilket är klassövergripande 
problematik. 
En gång per månad ska eleverna få möjlighet att sitta i grupper och diskutera vad som hänt 
och det ska sedan föras loggblad om.  
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I korridoren finns en plansch som elever för länge sen var med och utvecklade som elevrådet 
fått vara med och reviderat. 
Rektorn anser att de vuxna tror att de har god koll på vad som händer och att eleverna berättar 
om något hänt och att de redan från 6 års ålder får lära sig att det är viktigt att stå på sig och 
bry sig om andra.  
Kamratstödjare kan vara ytterligare ett sätt att arbeta mot mobbning där eleverna själva är 
engagerade och involverade. 
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Sammanfattning 
Definitionen av mobbning bland elever och de vuxna är liknande. Om någon retas, vilket är 
en kränkning, någon gång i veckan, vilket är återkommande, under längre tid är det 
mobbning. 
Att eleverna berättar om något händer upplever de vuxna och eleverna uppger att de gör det 
om det är en situation där någon utsätts. Eleverna ingriper även själva många gånger och en 
liten del struntar i det som sker.  
Eleverna liksom de vuxna anser att lärare/vuxna tar mobbning på allvar. Båda grupper är 
medvetna om att mobbning och grova kränkningar förekommer, dock säger rektorn att ingen 
mobbning finns på skolan. 
Läraren påpekar rasterna och har en tanke om att eleverna själva kan få agera kamratstödjare 
samtidigt som eleverna efterlyser fler rastvakter. Likaså vill läraren utöka föräldrakontakten 
med möten om mobbning och eleverna vill att de vuxna ska ha mer föräldrakontakt.  
Eleverna vill att de vuxna ska visa mer omtanke och inte lägga över på eleverna att lösa 
pågående konflikter själva.  
 
Gränssättningen upplever de vuxna som en självklar del av vardagen medan eleverna vill ha 
mer tydliga gränser. 
Eleverna vill att hela skolan ska arbeta tillsammans och att samarbetet mellan eleverna ska 
öka, vilket de vuxna eftersträvar i sitt arbetssätt med relationspärmen.  
Det finns elever som menar att mobbning inte går att stoppa eller att vägen dit är svår. 
Specialläraren säger att man aldrig till 100 % kan veta om mobbning finns på skolan och att 
det inte finns någon skola som garanterat inte har mobbning. Läraren uppfattar att det finns 
väldigt lite och rektorn menar att det inte finns någon mobbning på skolan utan kränkningar 
av olika slag. 
 
Eleverna har varit involverade genom elevrådet med framtagning av tankar och idéer som 
finns med i policybroschyren, vilken är en del av mobbningsplanen som är framarbetad av de 
vuxna.  
I arbetslaget avgör man vilka praktiska och konkreta åtgärder man vill arbeta med, bl.a. 
relationspärmen, programmet Livsviktigt m.fl. Det finns en tråd som ska följa genom hela 
skolan att eleverna ska få möjlighet att diskutera det som hänt med som mest en månads 
mellanrum. Eleverna ska enligt specialläraren veta varför de är i skolan och det är det 
viktigaste verktyget i arbetet mot mobbning. 
Eleverna själva skriver att de har fått arbeta med relationspärmen och med grupparbeten, de 
har skrivit regler som ska följas och de har även fått fylla i en enkät om mobbning som 
elevrådet varit involverade i. 
 
 
Resultatanalys 
 
Jag har valt två av de många delarna som resultatet innehåller för att närmare analysera. Jag 
finner det intressant eftersom det enligt min tolkning är ett sammanfallande problem.  
 

• I resultatet framkommer att eleverna anger att de, i stort sett alltid, berättar om något 
händer och de vuxna uppger att de anser att eleverna vänder sig till dem och berättar 
om något hänt.  

• Det framgår också att eleverna vill att de vuxna ska visa mer omtanke och inte lägga 
över på eleverna att lösa pågående konflikter själva. 
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Hur ska detta tolkas? Eleverna berättar, men kan få responsen att de får lösa sina egna 
problem.  
I studien framkommer flera gånger vikten av att lärare och andra vuxna tar eleverna på allvar 
för att minska mobbningsproblematik och annan upplevd kränkning. Olweus (1992) skriver 
att genom lärares beteende kan dessa svårigheter motverkas. Läraren är en viktig del i arbetet 
mot mobbning och kränkande behandling. Resultatet tyder på att eleverna önskar mer åtgärder 
och ytterligare stöd, främst på raster, från lärarna på skolan. Björn Eriksson et al (2002) menar 
att pedagogerna alltid måste stå handlingsberedda för att ingripa när något inträffar, men 
också att det finns undersökningar som visar att lärare inte vidtar åtgärder trots att de vet och 
ser vad som pågår. Detta kan ha att göra med, som Höistad (1994) skriver, att pedagogerna 
har för lite kunskap om mobbning och inte vet hur de ska agera, men det kan också bero på att 
de faktiskt inte tror att det är så farligt, vilket det i själva verket kanske är. Lärarinformanten 
säger att pedagogerna ofta har så mycket att göra att de sällan hinner eller orkar ta tag i 
problem själva och att det är skönt att ha specialläraren som stöd då något inträffar. Denne 
finns dock inte alltid där när eleverna kommer på rasten och berättar om något hänt. Det är 
upp till varje lärare/vuxen att hjälpa eleven att reda ut det inträffade. Olweus (1999) menar att 
det är de vuxnas vilja och engagemang som avgör omfattningen av kränkningar och 
mobbning på skolan.  
Höistad (1994) skriver att om man inte bryr sig eller säger att det löser sig när barnet berättar 
vad som händer får eleven en bekräftelse på utsattheten och att ingen hjälp finns att få hos de 
vuxna. Även om andelen mobbning är liten på skolan, är det dock värt att fundera över hur 
man bemöter elever som kommer in och berättar att något hänt. Det kan vara något som håller 
på att utvecklas till ett negativt förhållande mellan elever och om det sker avvisningar kan 
eleverna till slut låta bli att berätta om den situationen som är återkommande eftersom ingen 
tar tag i det. 
Om man inte visar eleverna att man bryr sig om det som sker är det ingen mening att resonera 
om gränser och disciplin (Lindell & Hartikainen, 2001). Gränssättningarna anser de vuxna 
vara tydliga och även om eleverna anser att det kunde vara mer visar det sig i undersökningen 
att det finns lite mobbning på skolan, vilket framtonar att gränssättningarna fungerar och att 
det finns en utvecklad respekt för individen. Den intervjuade läraren uppger att det är viktigt 
att man som pedagog bemöter eleverna med respekt och att man sätter tydliga gränser för att 
eleverna ska må bra och känna att någon bryr sig om dem.  
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Diskussion  
 
Syftet var att undersöka vilka modeller som finns för hur man kan arbeta med 
mobbningsproblematiken i relation till hur det ser ut på en specifik skola vad gäller 
mobbningsplaner, metoder och uppföljning samt elevernas inflytande och kunskap om 
mobbning.  
På den skola där jag gjort min undersökning fanns lite mobbning och konflikter, vilket är 
positivt då det troligtvis fungerar med den organisation som finns upprättad. Det enda 
negativa med det var att jag inte fullt ut kunde få en inblick i hur arbetet kring 
mobbningsplanerna fungerar, med exempel på fall som pågår och hur de behandlas utifrån 
varje specifik situation. 
Det existerar många modeller och metoder för hur man kan arbeta mot mobbning, men dessa 
kanske inte alltid är kompletta och kan följas exakt för att lösa en mobbningssituation som 
uppstått. Det finns framgångsrika modeller där man lyckats bra exempelvis Gemensamt-
Bekymmer-metoden, olika arbetsmetoder som att arbeta med litteratur och Olweus 
åtgärdsprogram. Intervjuinformanterna menar dock att man utformar sin egen modell och 
rutin för hur man ska arbeta med den här problematiken. Delar av olika metoder/modeller kan 
vara bra att samspela med varandra för att utveckla en så täckande individualiserad metod 
som möjligt. Den åsikten är även Lindell och Hartikainen (2001) av som menar att det är 
viktigt att man inte låser sig vid en modell och att modeller och metoder av diverse slag 
kompletterar varandra.  
Den relationspärm som finns på den specifika skolan är utvecklad för att användas till att 
arbeta med värderings- och samarbetsfrågor och här ingår även mobbningsplanen.  
Mobbningsplanen är utformad på ett sätt som liknar andra modeller t.ex. att man gemensamt 
arbetat fram mobbningsplanen och bestämt hur man ska arbeta mot mobbning som Olweus 
åtgärdsprogram förespråkar. Förutsättningar och en attitydutveckling för att minska mobbning 
vid skolan som helhet är i centrum. (Olweus, 1992) 
För att en skola ska lyckas i sitt arbete anser jag att motkrafter mot mobbning såsom glädje, 
välkomnande, tillhörighet, humor och människokärlek måste finnas inom skolans ramar 
eftersom om detta inte finns ökar risken för att elever ska uppleva sig kränkta. Om dessa 
faktorer finns i en social arena är det sällan någon som är ledsen, sur, arg, etc. vilket genererar 
en positiv stämning där elever och lärare/vuxna utvecklar en positiv attityd, ett mer lustfyllt 
lärande och en ökad acceptans och respekt för varandra.  
 
Det finns undersökningar som visar ett samband mellan lärartäthet på rasterna och mobbning. 
Desto fler lärare som är ute på rasten ju mindre mobbning. (Olweus, 1992). Ett 
rastvaktssystem finns på skolan, vilket Olweus (1992) menar är en enkel åtgärd för att 
motverka mobbning. Det finns dock ett behov efter fler rastvakter bland eleverna på skolan 
enligt information i enkäterna. Kamratstödjare som Lindell och Hartikainen (2001) skriver om 
där eleverna själva får delta i arbetet mot mobbning genom att få i uppdrag att hålla koll på 
rasten och berätta om de sett något kan, enligt läraren, vara ett bra sätt att få en bättre översikt 
samt elevdeltagande mot mobbning. 
 
Information till föräldrar ges vid varje läsår om relationspärmen och hur man arbetar med den. 
Olweus (1992) anser att det är ett måste att information ges till föräldrarna för att effektivt 
kunna arbeta mot problemen.  
Varje klass har upprättade regler som ska följas, vilket även det finns med i Olweus 
åtgärdsprogram. Likaså klassrådet där eleverna får tillfälle att prata om vad som hänt och om 
något hänt, vad man kan göra åt det. Att eleverna har möjlighet att lära sig ärendegången för 
en fråga genom elevrådet och att eleverna är deltagande i klassråd tycker jag är bra eftersom 
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de lär sig att lyssna på varandra, respektera varandras åsikter samt att de lär sig våga stå upp 
för sig själva och prata. Elevernas eget inflytande är av värde för att de ska trivas i skolan och 
jag anser att de har viss påverkansmöjlighet genom elevråd, klassråd och en öppenhet som 
finns på skolan att de kan berätta om något händer och att de är medvetna om vikten av att 
våga stå upp för sig själva och säga ifrån.  
 
Samtal ska äga rum om en situation uppstår. Olweus (1992) håller före att eleven som är utsatt 
ska känna sig trygg och veta att pedagogerna inte släpper situationen förrän problemet är löst 
och det inte längre finns någon risk att mobbning kommer att fortsätta. Detsamma gäller, 
enligt rektorn, på den specifika skolan. 
Rektorn har det övergripande ansvaret på skolan vilket Høiby (2004) skriver om i sin modell 
för arbete mot mobbning och man ska säkerställa sig om att mobbningen upphört genom 
uppföljning, vilket rektorn berättar att man gör. 
De vuxna på skolan arbetar med en gemensam tråd för att alla elever ska behandlas lika 
överlag med individuella skillnader, vilket Høiby (2004) menar är förebyggande i sig. Det är 
också viktigt för att eleverna ska känna sig sedda, respekterade och likaberättigade att de 
behandlas lika annars finns risken att den som alltid blir utpekad som stökig eller alldeles för 
tyst infriar det beteendet som denne förväntas uppvisa och finner en ny identitet i det sättet att 
vara och därmed kanske blir utsatt för mobbning och trakasserier eller börjar mobba någon 
annan. 
 
Jag håller med Höistad som skriver att det är upp till den utsatte att avgöra om det är 
mobbning och inte den vuxne och att man därför aldrig kan avgöra på egen hand, som 
pedagog, om det är mobbning eller en tillfällig grov kränkning. Om man förvägrar den elev 
som känner sig utsatt hjälp för att man anser det vara en tillfällig kränkning och mer eller 
mindre menar att det löser sig, tar den eleven åt sig det och om det sker fler än en gång kan 
eleven börja accepterar sin situation.  
Den vuxnes respons på det som sker är mycket viktig oavsett om misstanken är rätt eller fel. 
Om man säger till eleven att det kommer att upphöra om han/hon inte bryr sig om det eller att 
det löser sig, bekräftas att eleven är utsatt, men att denne inte kommer få någon hjälp. 
(Höistad, 1994) 
Berg, L-E. et al (1982) skriver att det är det sociala samspelet som skapar individens 
jaguppfattning, vilket innebär att om en elev ställs åt sidan och inte får den bekräftelse som 
den så väl behöver och den hjälp som situationen kräver kommer den alltmer acceptera sin 
situation som den mobbade och det blir en effekt likt spegeljaget.  
Den som mobbar begår den brottsliga handlingen, blir stämplad och om ingen ingriper och 
stoppar det som pågår kommer den som mobbar att identifiera sig själv som en mobbare och 
problematiken blir än större än vad den hade behövt vara om någon lagt sig ifrån början.  
 
Rektorn vet hur mobbningsplanen ser ut, men är inte insatt i det direkta arbetet med eleverna 
utan överlåter det till klasslärarna. En samsyn finns vad gäller definitionen av mobbning, men 
det skiljer sig när det gäller mobbningssituationen på skolan. Rektorn anser att ingen 
mobbning finns. Hur kan denne vara säker på det? Kanske är det så att rektorn som har 
ansvaret inte vill att det ska förekomma någon mobbning. Jag är ganska förvånad över att 
rektorn anser att det inte finns någon mobbning på skolan eftersom jag är av åsikten att man 
aldrig kan garantera det.  
 
Björn Eriksson et al (2002) menar att en skola aldrig kan garantera att mobbning inte finns 
eller kommer att framträda och att de vuxna måste vara tydliga med gränser och alltid stå 
beredda att vidta åtgärder. Wahl (2004) anser att gränssättningen är en viktig del i uppfostran 
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och att eleverna vill veta var gränsen går. Om det inte finns någon vuxen som kan bemöta det 
skapar eleverna sina egna gränser. Det är därför av vikt, anser jag, att man visar tydligt och 
klart vad som gäller, men också att man samtidigt visar respekt och omsorg om individen.  
Vad gäller gränssättningar och tydlighet står alla i den specifika skolan på en gemensam bas 
och rektorn säger att personalen är alert och kunnig.  
När skolledningen och lärarkåren samarbetar och ställer upp klara och avgränsade 
pedagogiska mål vad gäller sociala attityder och handlingar uppnås ett bra skolklimat. 
(Evenshaug & Hallen, 2001) 
 
Den här undersökningen tycker jag visar vikten av att en skola bör ha en gemensam 
utgångspunkt och översikt när det gäller mobbning. Med det menar jag att rektor och personal 
behöver stå på samma bas för vad som ska vara gällande.  
Rektorn kan ha bättre kontakt med eleverna och framförallt lärarna och involvera sig mer i 
hur de arbetar. Det är svårt att få tiden att räcka till, men det är en viktig fråga. Precis som det 
är viktigt att lärarna ser elevernas framsteg och berömmer för att hjälpa dem i sin utveckling 
är det viktigt att ledningen uppmärksammar lärarnas arbete för att de ska känna att det de gör 
är bra.  
 
Speciallärare säger att mobbning finns, likaså läraren menar att det är förekommande. Även 
elever påpekar att det finns mobbning på skolan. Det finns elever som skriver att mobbning 
finns, men att de vuxna inte kan se det. 
Enkäten har visat att de flesta elever är medvetna om vad mobbning är och att elevernas 
acceptansgrad gentemot mobbning eller kränkande beteende är relativt låg. Majoriteten av 
alla eleverna uppger i enkäten att det är fel att bete sig illa mot någon.  
En del av syftet var att få reda på elevernas kunskaper kring mobbning, vilken jag anser som 
relativt framstående med tanke på de resultat som framgår i studien. 
 
Jag anser att det är väsentligt att det finns en öppen kommunikation mellan lärare och elev 
samt mellan eleverna för att missförstånd ska undvikas, tillit ska växa fram och mobbning ska 
undvikas. Den intervjuade läraren arbetar med relationspärmen som är den gemensamma 
basen för hela skolan och försöker skapa tillfällen för kommunikation i klassrummet genom 
grupparbeten, ringsamtal, diskussioner och enligt de uppgifter jag fått i min undersökning 
finns ingen mobbning i klassen, år 6.  
 
I den framtida yrkesrollen kommer jag aktivt att arbeta efter hur otroligt viktigt det är att man 
ser varje elev på ett positivt sätt och ger uppmuntran och stöd samt konsekventa sanktioner 
när det är nödvändigt. Alla är en del av samhället och varje individ har rätt att vara trygg i den 
egna personen utan att någon annan människa har förändrat den egna synen på denne själv.  
I ett arbetslag är det viktigt att man kan kommunicera med varandra, men det är minst lika 
viktigt att man har en öppen kommunikation med ledningen om svåra saker som kan inträffa 
och att det finns en gemensam syn på hela skolan som eleverna formas av.  
Enligt Johansson (2004) formas vi i den sociala gemenskapen och eftersom språket är en 
förutsättning för social interaktion mellan människor är en kommunikativ förmåga en viktig 
egenskap att äga. 
 
Mobbningsplanen är skapad genom samspelet mellan personal och ledning på skolan, men om 
den bara finns på papper och inte används är den ingenting. Den blir något först när den 
kommer till nytta och är en del av ett socialt samspel.  
Man kan säga att mobbningsplanen är skolpersonalens generaliserande andre. De regler och 
rollsystem som den innefattar är i stort sett självskrivna. Läraren uppgav att specialpedagogen 
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sitter som spindeln i nätet, vilket upplevs tryggt. Denne har sin outtalade roll som stöd vid 
svåra situationer. När en avvikelse sker i den sociala arena som skolan är och en elev blir 
mobbad och någon upptäcker situationen och definierar den som mobbning tar man 
automatiskt in den generaliserande andre, nämligen mobbningsplanen och den personal som 
är kopplad till den. 
 
Åsikterna om mobbningssituationen är ett resultat av det sociala samspelet. Specialläraren 
upplever konflikter hela tiden i sitt arbete och läraren genom det som andra berättar medan 
rektorn inte verkar lika delaktig i arbetet och inte har den önskvärda kontakten med kollegor 
och elever enligt mig.  
Rektorns attityd och reflexionsförmåga kan ha varit att visa en god sida av skolan där 
mobbning inte förekommer, vilket kan bero på de juridiska konsekvenserna. Rektorn är den 
som är administrativt ansvarig. Jag måste dock påpeka att det var överraskande få elever som 
anger att det finns mobbning på skolan. Enligt min åsikt lyckas denna skola arbeta såpass 
aktivt mot mobbning att kvoten av mobbning är väldigt låg. 
 
Augustsson (2005) skriver att när man utför en handling har andra individers handlingar tagits 
med i beräkningen vilket innebär att individen inte är en produkt av samhällets omgivande 
faktorer utan också en deltagare som förhåller sig till omgivningen och sig själv. Jag är av 
Meads uppfattning att individen är en aktiv, väljande gestalt. Pedagogen har i uppdrag att lära 
eleverna vara lyhörda, demokratiska, engagerade deltagare i interaktion med samhället. Det är 
en svår uppgift, men dock mycket viktig för att människor ska kunna leva med förståelse för 
varandras olikheter och acceptans gentemot alla sociala grupper. Det är var och ens rättighet 
att känna trygghet i samhället, i skolan, som rektor, pedagog, elev och människa. 
Titeln på uppsatsen uppstod ur dessa tankar. Trygghet är en behaglig känsla som alla 
människor är berättigade till.  
 
Det finns många olika aspekter som inte berörs i arbetet, såsom mångkultur, social bakgrund, 
föräldrarnas påverkan, etc. vilka självklart kan påverka resultatet med arbetet mot mobbning. 
Dessa delar är intressanta, men har inte funnits utrymme för i det här arbetet.  
Denna uppsats har, enligt mig, gett ett underlag för fortsatt forskning om mobbningsplanernas 
användning. Nya frågeställningar och tankar har väckts. Om en elev inte har stöd hemifrån 
när den är inblandad i en mobbningssituation, hur fungerar skolans mobbningsplaner vid de 
tillfällena? Om en skola hanterar mycket konflikter och mobbning, hur fungerar det då? Hur 
stort ansvar tar omgivande samhälle för att mobbningsplanerna fullföljs?  
 
Med denna studie har syfte och frågeställningar besvarats. Arbetet kan användas som grund 
för en fortsatt forskning och mina förhoppningar om att mobbningen minskar verkar enligt 
skolverket börja besannas. Ju mer problematiken uppmärksammas och om fler vågar ta tag i 
mobbningssituationerna desto större är chanserna att mobbningen minskar. 
Jag anser att mobbningen är ett fenomen som vi aldrig kommer ifrån helt eftersom det är en 
del av den sociala interaktionen, men det viktigaste är ändå att alla som arbetar med barn och 
ungdomar visar ett tydligt avståndstagande från mobbning och verkar för en nollvision.  
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Bilaga 1 
 
Enkät 
 
År: 
Kön: 

o Kille 
o Tjej 

 
1. Vad anser du stämma in på mobbning? (Kryssa ett eller flera alternativ.) 

 
o Att någon inte pratas till eller inte får vara med och leka. 

 
o Retas, säger elaka saker. 

 
o När man slår någon. 

 
o Ge annat förslag:  

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

2. Hur ofta ska något av det på fråga 1 hända för att det ska vara mobbning? 
 

o När det händer sällan, kanske 0-3 gånger på en termin. 
 
o När det händer någon/några gånger per månad. 

 
o När det händer någon/några gånger i veckan. 

 
o När det händer minst en gång varje dag. 

 
 

3. Om du ser något av följande hända, vet du vad du ska göra då? 
 

a) Gösta blir utfryst, han får inte vara med och de andra barnen vänder honom ryggen.  
            

o Berätta för någon lärare/vuxen. 
 
o Gripa in själv. 

 
o Strunta i det. 

 
o Ge annat förslag: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________  
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b) Kirsten blir retad, någon/några ropar fula namn och elaka saker till henne. Vad 

skulle du göra? 
 

o Berätta för någon lärare/vuxen. 
 
o Gripa in själv. 

 
o Strunta i det. 

 
o Ge annat förslag: 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

c) Klas blir slagen av någon/några. Vad skulle du göra? 
 

o Berätta för någon lärare/vuxen. 
 
o Gripa in själv. 

 
o Strunta i det. 

 
o Ge annat förslag: 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

4. Känner du att lärarna/de vuxna tar mobbning på allvar? 
 

o Ja. 
 
o Nej. 

 
o På vilket sätt? Varför eller varför inte? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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5. Berätta vad ni har gjort i skolan för att lära er om mobbning och hur man ska göra när 
någon mobbas. 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Tycker du att skolan lyckas göra något åt mobbningen? 
 

o Ja. 
 
o Nej. 

 
o På vilket sätt? Varför eller varför inte?  

 
            _____________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

7. Vad kan lärarna/de vuxna göra annorlunda? Något som de borde göra mer eller mindre 
för att minska och stoppa mobbningen? 

 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide: 
 

• Hur ser mobbningssituationen ut på skolan? 
 
 

• Hur bemöter ni mobbningssituationer och hur vet ni att det är en bra metod? 
 
 
• Berätta om hur ni arbetat fram mobbningsplanen.    

- Vilka har deltagit och är det något som hela skolan är involverade i? 
- Hur tycker ni att arbetet med den fungerar? 
 

• Berätta vad ni konkret har gjort för att arbeta mot mobbning. 
 
 
• Vilket inflytande har eleverna över mobbningsplanen, hur kan de påverka? 

 
 

• Hur arbetar ni med elevernas tankar kring mobbning? 
 
 

• På vilket sätt är eleverna medvetna om hur de kan hantera en mobbningssituation? 
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