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Sammanfattning
Uppsatsen har tre syften, att beskriva ett förebyggande arbete mot mobbning, att förstå vad
mobbning är samt hur vi kan identifiera personer som befinner sig i riskzonen för att bli mobbade
samt att generera ny kunskap inom området utifrån socialpedagogiska teorier. Uppsatsen
behandlar följande frågeställningar: vad är mobbning, vad är ett offer, hur kan kränkning och makt
relateras till mobbning samt hur kan man ge stöd till den som riskerar att bli utsatt för mobbning.
Författarna utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt.

Utgångspunkten i undersökningen är ett treårigt kommunalt projekt med syftet att arbeta
förebyggande mot mobbning, främlingsfientlighet och drogmissbruk i  kommunens skolor.
Resultatet bygger på intervjuer av tre anställda i projektet samt en lärare. Därtill kommer fyra
observationer av projektgruppens arbete. Materialet har analyserats utifrån uppsatsens
frågeställningar och de teorier som arbetet vilar på. 

Resultatet visar att ett socialpedagogiskt förhållningssätt är användbart som redskap för att
motverka mobbning. Det förebyggande arbetet grundar sig på att man skapar ett öppet och
tillåtande klimat i klasserna. Genom att se den som är utsatt som ett handlande subjekt, ger man
denne möjlighet att bryta invanda mönster och maktpositioner. Förutsättningen för en förändring
är att både den som blir utsatt och övriga involverade blir medvetna om de destruktiva processer
som pågår mellan individerna i gruppen. I syfte att generera ny användbar kunskap inom området
ger författarna även ett exempel på en socialpedagogisk metod som de anser är möjlig att förankra
både i uppsatsens resultat och teori.

Sökord: Mobbning, förebyggande, offer, socialpedagogik.

Abstract 
The essay has three purposes: to describe a preventive work against bullying, to make bullying
understandable and thereby identify the persons who turns out to be in the danger zone of
bullying, and generate new knowledge on the subject from social pedagogical theories. The
essay deals with following questions at issue: What is bullying? What is a victim? How can
violation and power be related to bullying and how can you support a person who runs the risk
of being exposed to bullying? The authors start out from the principle of social pedagogy. 

A base of the investigation is a three year long municipality project with the purpose to work
preventive against bullying, xenophobia and drug abuse in the schools of the municipality. The
result is based upon the interviews of three employees of the project and one schoolteacher.
Above that there are four observations made of the work done by the projectgroup. The
material has been analysed from the questions at issue of the essay and the theories that the
work is based on. 

The result shows that the principle of a social pedagogy is useful as a tool to prevent bullying.
The preventive work is based upon a creative, open and permitting climate in the school
classes. By seeing the victim as an acting subject he’s been given the opportunity to break
ingrained patterns and power positions. The postulation of change is that the victim and the
others who are involved are aware of the destructive processes, which are going on between the
individuals of the group. With a view to generate new useful knowledge in the subject, the
authors’ also give an example of a social pedagogical method, which they consider possible to
establish in the results and theories of the essay.

Keywords: Bullying, preventive, victim, social pedagogy
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 Förord

Under arbetet med denna C-uppsats har mycket av det vi studerat under hela utbildningen lagt
sig på plats i vårt medvetande. Vi har båda två fått en känsla av att utbildningens teoretiska
utgångspunkter har blivit verklighetsnära och möjliga att se i ett praktiskt användbart
perspektiv. Därmed blir det tydligt hur den pedagogiska grundsynen i utbildningsplanen för
det socialpedagogiska programmet på HTU (Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 1999) har
påverkat våra studier och framförallt arbetet med uppsatsen. Denna bygger på att teoribaserad
kunskap och praktisk kunskap integreras genom diskussion och reflektion. Vi kan se hur våra
syften med uppsatsen följer socialpedagogiska programmets modell för inlärning:

SE - FÖRSTÅ - HANDLA  =  ANVÄNDBAR KUNSKAP

� Vi har utifrån våra tolkningar av de intervjuer och observationer vi gjort haft som syfte att
beskriva hur det förebyggande arbetet mot mobbning i praktiken kan se ut. 

� Därefter har vi genom att tillföra teoretisk kunskap och reflektera över denna haft som
syfte att förstå vad mobbning är och hur vi kan identifiera människor som riskerar att bli
utsatta för mobbning. 

� Slutligen har vi diskuterat och gett förslag på hur de teoretiska kunskaperna kan bli
användbara i det förebyggande arbetet mot mobbning. Vårt syfte har varit att tillföra
kunskap som ger möjligheter till handling.

Vi har fått möjligheten att följa och intervjua de anställda i ett kommunalt projekt mot
mobbning samt en lärare. De har alla varit mycket tillmötesgående. Vi har fått lov att ta del av
de erfarenheter och kunskaper som de fått som yrkesverksamma men även som
privatpersoner. Detta har varit mycket värdefullt för oss. Genom att vi har fått möjlighet att
reflektera över hur mobbning kan förebyggas i den praktiska verkligheten har de teoretiska
kunskaperna integrerats med praktiken. Vi är dock medvetna om det avstånd som föreligger
mellan att se på en verksamhet som studenter och att verka i den. Ibland är det dock en fördel
att betrakta på avstånd. Här har vi i återkopplingarna med projektgruppen fått positiv
bekräftelse. De har uttryckt hur vårt arbete även har varit värdefullt för dem. En del av det
som vi observerat är saker som de aldrig har möjlighet att upptäcka när de befinner sig mitt i
arbetet. På så sätt har vårt arbete med denna uppsats fungerat som en ömsesidig läroprocess
mellan oss som studenter och projektgruppen. Men avståndet innebär också att vi aldrig
riktigt kan sätta oss in i de svårigheter som projektgruppen möter. Det handlar inte bara om att
bemöta och ta hänsyn till både elever och lärare utan att även följa de politiska påtryckningar
och ekonomiska ramar som ligger bakom projektet. 

Vi vill avslutningsvis framföra ett stort tack till alla som deltagit i studien samt till vår
handledare som givit oss värdefullt stöd och hjälp med upplägget och genomförandet av
studien. 

Erika och Anna
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1. Inledning

Mobbning är något som idag intensivt diskuteras i media och runt om på våra svenska skolor.
Debatten om mobbning har fått ny fart då våldet i skolorna har ökat. Det finns en föresats och
tro om att våld och svåra konflikter ska kunna lösas genom att aktivt arbeta förebyggande mot
mobbning. Många gånger försöker man dock lösa problemet genom akuta åtgärder som att
flytta på mobbare eller den som mobbas. 

Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter (kortversion) står i artikel 2 att ingen får
diskrimineras. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. I skollagen 2 §
betonas vikten av att man i skolans verksamhet aktivt ska arbeta mot mobbning. Det är
därmed en viktig och grundläggande del av skolans uppgift. 

2 §....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). 

Läroplanen (Lpo 94, 1998) bygger på skollagen och beskriver skolans mål och hur man ska
arbeta i skolan för att uppnå målen. Där framgår de grundläggande värden och det uppdrag
som skolan har. Enligt dessa ska den enskilde eleven få möjlighet att hitta sin egen
individualitet och på det sättet få vara delaktig i samhället. Samtidigt ska skolan verka för att
stärka förmågan till insikt och inlevelse för andra människor. Mobbning ska inte få
förekomma. 

Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.
(Lpo 94, 1998, sid 5)

Enligt Läroplanen är rektorn särskilt ansvarig för upprättandet av handlingsprogram som
avser att förebygga och motverka mobbning samt att genomföra och utvärdera dessa. Skolan
har också till uppgift att samarbeta med hemmen för att stödja familjerna i deras ansvar för
barnens fostran samt att ge barnen möjlighet att utvecklas och därigenom få känna sig nöjda
med sitt arbete i skolan.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94, 1998, sid 9)
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2. Bakgrund

Intresset av att studera hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning har funnits hos oss
under en längre tid. Denna uppsats bygger till viss del på de resonemang som Anna förde i sin
B-uppsats (2001). Hon fokuserade där det praktiska arbetet i skolan mot målet att utveckla
social kompetens hos elever på ett skoldaghem. I media har det diskuterats kring den
mobbades aktiva deltagande i mobbningen. En del anser att den som utsätts för mobbning har
sig själv att skylla medan andra menar att offret aldrig kan bära skulden. Det var bland annat
detta som väckte vårt intresse för att studera det s k offret i mobbningssituationen. Efter att ha
gått igenom en del av den mängd litteratur och forskning som finns på området vidgades vårt
synfält och vi funderade över vilka teorier som används som grund för det aktivt
förebyggande arbetet mot mobbning.

I samband med våra studier på socialpedagogiska programmet har vi läst litteratur som har
skildrat problematiken omkring gruppens psykologi och mönster. Detta har väckt intressanta
frågor omkring mobbning, som vi har sett som en stimulerande uppgift att arbeta vidare med.
Mobbning kan studeras från flera olika perspektiv och infallsvinklar. Vi ser en möjlighet,
utifrån våra specifika kunskaper och erfarenheter, att vi ska kunna tränga djupare in i den
komplexitet som finns omkring företeelsen. Socialpedagogiken bedömer vi som ett mycket
användbart redskap i arbetet med de problem som uppstår i samband med mobbning.
Socialpedagogiskt arbetssätt innebär att man stödjer och hjälper utsatta människor på ett
sådant sätt att de får möjligheter att förändra och förbättra sin situation. Enligt Freire (1987)
sker detta genom att göra individen medveten och ge denne möjlighet att kunna föra en kritisk
dialog om sin situation. Därmed kan individen handla och förändra. 

Vårt kunskapsintresse har varit att studera hur man kan finna nya vägar när det gäller
lösningar på problemen runt mobbning. Vi har utgått från att mobbning försiggår i mer eller
mindre omfattning i alla grupper där mänskliga relationer finns. Larsson (2000) anser att
gruppfostran är en naturlig del i grupprocessen men som även kan övergå i gruppförtryck.
Därmed anser vi att man inte kan skuldbelägga enskilda individer som ingår i
mobbningssituationen, vare sig de är mobbare, den som mobbas eller lärare. Mobbningen
måste istället ses som en helhet utifrån de som är direkt eller indirekt delaktiga och relationer
dem emellan. Vi har valt att fokusera på den som mobbas men är medvetna om att mobbare
och andra inblandades problematik är minst lika viktig att studera. Björk (1995) anser att
begreppet mobbningsoffer bör användas restriktivt. Att bli betraktad som ett offer begränsar
handlingsutrymmet för individen. Enligt vår mening finns det en risk med att använda
begreppet eftersom individen då lätt kan se sig själv som ett offer och därigenom agera utifrån
en självuppfyllande profetia. 

Vi har utgått från två vedertagna definitioner av begreppet mobbning:

Det är mobbning, när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för
negativa handlingar från en eller flera individer (Olweus, 1986 sid 8).

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller
uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp
vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion (Pikas, 1989 sid 42).

Vi har velat undersöka hur man praktiskt kan arbeta mot mobbning utifrån befintliga aktuella
teorier. Framförallt har vårt intresse riktats mot att förstå hur man kan stärka personer som
befinner sig i riskzonen för att bli mobbade
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Vi har valt att studera det förebyggande arbetet med elever i mellanstadieåldern eftersom vi
anser att barn i denna ålder har nått en utvecklingsnivå som möjliggör kreativa diskussioner,
där känslor och intryck kan medvetandegöras. 

Rödstam (1990) utgår från utvecklingspsykologiska aspekter när hon beskriver hur förebilder
i omgivningen omkring barnet blir alltmer viktiga vid 7-12 års ålder. Kamrater och lärare kan
nu till skillnad från tidigare utgöra konkurrens till föräldrarna. Denna utveckling är dock
viktig för barnets identitetsskapande. Det är också först i denna ålder som barnet börjar att
kunna tänka mer abstrakt och mindre situationsbundet. Fortfarande behöver dock barn i denna
ålder i hög grad handla för att kunna förstå men de brukar kunna handla mer medvetet än
tidigare. Förmågan till logiskt tänkande växer och barnet kan därmed tränga bakom den
direkta verkligheten. Det blir lättare att skilja på fantasi och verklighet vilket möjliggör att
intellektet kan användas mer medvetet som ett verktyg i samspelet med omvärlden. Tankarna
i 7-12 års åldern brukar handla mycket om beroende - oberoende, ensamhet - relationer,
liksom moralfrågor om rätt – orätt. Moraluppfattningen utvecklas under denna tid från att ha
varit konventionell till sin natur till att bli mer rationell och förnuftsmässig. Barnet upptäcker
att regler och normer både kan ifrågasättas och förändras. Frågor som handlar om demokrati,
jämlikhet och solidaritet bearbetar barn i denna ålder främst i anslutning till sina konkreta
upplevelser och erfarenheter. De utgår från här och nu. 

Enligt vår mening bör emellertid ett förebyggande arbete mot mobbning starta redan i
förskolan d v s från ca 1½ - 3 års ålder men då på en annan nivå och i en annorlunda form.
Även hos de mycket små barnen finns ett samspel och en kommunikation som är påverkbar
(Brodin & Hylander, 1997). Det krävs dock att barnen känner tillit och har en nära relation till
dem som ska utföra det förebyggande arbetet. Det kan handla om att rent praktiskt tydliggöra
konfliktlösningar och gränser i det dagliga arbetet med barngruppen.
 
Utgångspunkten i vår studie har varit en mindre svensk kommun där man under hösten 2001
startade upp ett 3-årigt projekt med syfte att arbeta förebyggande mot mobbning,
främlingsfientlighet och drogmissbruk i skolorna. Projektet drivs i samverkan mellan
socialnämnden och barn- och skolnämnden. I denna kommun utgår skolans verksamhet från
en särskild Barn- och Skolplan som Kommunfullmäktige efter förslag från Barn- och
Skolnämnden beslutat om. Planen ska ses som en syntes av de statliga och kommunala
styrdokumenten. Där framgår bland annat värdegrund och etik samt föräldrars roll som
prioriterade målområden. För att arbeta mot målet som berör värdegrund och etik ska de olika
enheterna bland annat arbeta för att utveckla barnens sociala kompetens samt förebygga och
motverka våld, mobbning, främlingsfientlighet och rasism. Målet att få föräldrar att känna sig
delaktiga i sina barns utveckling i skolan ska enligt planen uppnås genom att exempelvis
skapa forum där föräldrars synpunkter kan fångas upp och tas till vara. 



9

3. Syfte och frågeställningar

Vi hade från början två syften med studien.

� Att beskriva hur de anställda i projektet praktiskt arbetar förebyggande mot mobbning och
då med fokus mot att stärka personer som befinner sig i riskzonen för att bli utsatta för
mobbning.

� Att generera ny kunskap inom området om hur man kan tona ner och ersätta begreppet
”offer” utifrån teorier som innehåller socialpedagogiska perspektiv.

Våra frågor var följande:

� Vad är ett offer?
� Hur kan vi identifiera en mobbningssituation? 
� Hur kan vi identifiera personer som befinner sig i riskzonen för att bli utsatta för

mobbning? 
� Hur kan man ge hjälp till självhjälp utan att kränka den utsatte? 
� Hur kan den hjälpen se ut?

Efter att ha bearbetat litteraturen utifrån våra frågeställningar valde vi efter samråd med vår
handledare att lyfta upp två av våra frågor som ett utökat syfte. För att kunna beskriva hur
projektgruppen arbetar samt generera ny kunskap inom området kom frågorna om hur vi kan
förstå mobbning att bli centrala. Vår kunskapsökande process gick således igenom den
pedagogiska modellen se, förstå, handla (HTU, 1999). Därmed justerade vi de två
frågeställningarna, som handlade om att identifiera mobbningssituationen och personer som
befinner sig i riskzonen för att bli utsatta, till att istället bli ett gemensamt syfte. Vi såg det
också väsentligt att förutom att beskriva hur läraren såg på projektgruppens arbete, även
framföra hennes eget sätt att förebygga mobbning och på så sätt nå utökad kunskap kring
ämnet. Därmed fick även läraren ingå i syftet att beskriva det förebyggande arbetet mot
mobbning. Dessa justeringar innebar att våra frågeställningar också förändrades. I vår
litteraturbearbetning såg vi begreppen kränkning och makt som centrala för att förstå
mobbning. 

Våra syften med studien blev därmed:

� Att beskriva hur de anställda i projektet samt hur en lärare praktiskt arbetar förebyggande
mot mobbning. 

� Att förstå vad mobbning är samt hur vi kan identifiera personer som befinner sig i
riskzonen för att bli utsatta för mobbning. 

� Att generera ny kunskap inom området om hur man kan tona ner och ersätta begreppet
”offer” utifrån teorier som innehåller socialpedagogiska perspektiv.



10

Frågeställningar:

� Vad är mobbning?
� Vad är ett offer?
� Hur kan vi relatera begreppen kränkning och makt till mobbning?
� Hur ger man stöd till den som riskerar att bli utsatt för mobbning?

Vi tror att studiens resultat kan vara användbart för socialpedagoger och andra
yrkesverksamma i arbetet med människor som befinner sig i utsatta situationer. Ett
socialpedagogiskt förhållningssätt kräver att man ser individen som ett handlande subjekt med
möjligheter till att själv förändra sin situation. Kan ett första steg mot detta vara att lyfta bort
offerbegreppet i det sociala arbetet ?
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4. Teori

4.1 Teoretiska utgångspunkter för att förstå mobbning

Vi anser att synen på mobbning som företeelse och hur den ska bekämpas är beroende av
definitionen av begreppet mobbning. Därför vill vi i detta kapitel klargöra vårt teoretiska
ställningstagande och beskriva centrala begrepp i samband med mobbning såsom kränkning
och makt. I vårt syfte fokuserar vi den utsatte i mobbningssituationen. Detta medför att vi vill
tydliggöra hur synen på och definitionen av ett ”offer” kan påverka förhållningssättet i det
förebyggande arbetet. Eftersom vi utgår från ett socialpedagogiskt synsätt har vi här också
valt att kortfattat beskriva dess grundläggande teorier och hur ett socialpedagogiskt
förhållningssätt kan användas som ett metodiskt redskap i skolan. Avslutningsvis lyfter vi
empowerment som ett möjligt socialpedagogiskt arbetssätt att förebygga mobbning. 

Ett interaktionistiskt perspektiv

Vi har valt att titta på mobbning ur ett interaktionistiskt perspektiv vilket vi ser som en
naturlig utgångspunkt för ett socialpedagogiskt förebyggande arbete mot mobbning. Det
centrala blir de processer som sker i mötet mellan människor. Social interaktion är enligt
Trost & Levin (1996) att samtala men inte bara med munnen utan även med vårt kroppsspråk.
Vi interagerar även genom att vara passiva d v s att inte göra eller säga något när andra
förväntar sig en reaktion. Man kan även interagera med sig själv genom att tänka, medvetet
eller omedvetet. Det är detta som skiljer interaktion från kommunikation. När man
kommunicerar måste interaktionerna vara gemensamma eller delade. För interaktion krävs ett
socialt objekt men det behöver inte vara en människa utan kan vara ett yttre eller inre stimulus
som startar vår interaktion. Hur vi interagerar är beroende av vår definition av situationen.
Hur vi definierar situationen är inte bara beroende av den person eller det sociala objekt vi
interagerar med, det sker även utifrån vår sinnesstämning och vårt hälsotillstånd. 

Ett interaktionistiskt perspektiv innebär att man inte egenskapsförklarar en människa utan
man utgår från beteendet. Med detta menas att man inte tolkar en människa utifrån att hon är
på ett visst sätt utan efter det hon gör. Det är lätt att egenskapsförklara både sig själv och
andra för att det skänker trygghet, men då glömmer vi att allting är föränderligt, ingenting är
statiskt. I vårt samspel med andra hittar vi vår identitet. Hur vi socialiseras, d v s utvecklar
vårt sociala beteende, är beroende av hur vi blir bemötta och hur vi själva möter andra
människor (a.a).

Systemteori och gruppen

När vi tittar på gruppers och enskilda individers inbördes relationer utgår vi från ett
systemteoretiskt synsätt. Enligt Burenius & Karlsson (1984) ingår människor i olika
grupperingar med bestämda avsikter. En person kan exempelvis på samma gång tillhöra en
familj, en skolklass och en samhällsklass. Systemen finns för att fylla en funktion men
människans val av system är begränsad beroende av omgivande faktorer. Det är viktigt att
bära med sig kunskapen om att systemet alltid finns kring en individ även om man inte möter
alla personer i systemet. Alla som ingår i systemet påverkas av varandra vilket innebär att en
förändring hos en individ innebär en förändring även för de övriga individerna inom systemet.
Systemen blir också påverkade av varandra eftersom människan överför intryck och
erfarenheter från ett system till ett annat. 
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Kränkning i det sociala samspelet

I Björks (1995) forskning framgår att mobbning utgör en serie kränkningar, där varje
kränkning är en sorts inkompetensförklaring. Därmed blir kränkningen en central komponent
i mobbningssituationen. Enligt vår mening kan en kränkning, hur den levereras och hur den
blir mottagen vara avgörande om det ska leda vidare till mobbning. 

Persson (2000) menar att förmågan till samspel är en del av den sociala kompetensen som de
flesta har fått i mycket unga år. Därför är den mycket naturlig och vi reflekterar inte så ofta
över den. Persson refererar till Goffmans teorier om hur sociala ritualer skapas och
upprätthåller den sociala ordningen. När ”den andre” beträder den enskildes privata
territorium är det upp till denne att påtala var gränsen går för kränkning samt bekräfta ”den
andres” förklaringar och ursäkter till kränkningen. På detta sätt fyller kränkningar en funktion
i samspelet mellan människor. Men Persson pekar på att formerna för socialt samspel och
kommunikation är under snabb förändring eftersom vårt samhälle ständigt förändras.
Förmågan att kunna samspela med andra är inte endast individuell utan har också att göra med
förutsättningarna för samspel. I ett starkt differentierat samhälle där etniska konflikter,
mobbing eller rasism förekommer kan inte den sociala kompetensen tas för given. Persson
betonar också vikten av att kunna fungera i grupp. Individen kan genom gruppens stöd och
skydd växa men hon kan också bli mindre genom till exempel integritetskränkning. Det är
därför viktigt för individen att lära sig hantera det tryck som gruppen utsätter henne för. 

Makt som förtryck eller som möjlighet till förändring

Fors (1994) framhåller att plågaren (som är hennes benämning på mobbaren) i
mobbningssituationen har mer makt än den mobbade. Det är också en av de komponenter vid
sidan av kontroll och negativa handlingar som utgör skillnaden mellan slagsmål och
barnmobbning. Mellan den som utsätter och den som blir utsatt för mobbning förligger ett
ojämlikt maktförhållande. 

Men makt behöver inte alltid innebära förtryck. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991)
framhåller att det finns en skillnad mellan att ha makt och att utöva maktmissbruk. Att inneha
makt ger möjlighet att påverka och kunna ta sig ur en problemfylld situation. Till skillnad från
maktmissbruk som handlar om övergrepp och utnyttjande. Ofta behandlas makt som något att
skämmas för medan det centrala är hur den används. Starrin (i Brusén & Hydén, 2000) menar
att makt handlar om att var herre över sig själv och kunna känna att man kan påverka sitt liv. 

Enligt Sandvin m fl. (1998) är makt ingen negativ egenskap i sig utan följer av att ha vissa
positioner. Om man definierar makt som en möjlighet att förverkliga sina intressen så kan
någon som har makt i en viss situation bistå med att stärka någon som inte har makt.
Författarna utgår från de maktförhållanden som råder mellan personal och brukare inom
omsorgen vilket vi här väljer att omsätta till skolans värld. Det kan exempelvis handla om en
lärare som stöttar en elev. Men det finns enligt författarna också situationer som förutsätter
maktutövning. Det kan handla om att stoppa någon som gör illa sig själv eller andra (a.a). 

Beroende av hur vi ser på och använder oss av makten kan den innebära förtryck eller vara en
möjlighet till förändring. Makten kan också ses som en naturlig del i relationer mellan
människor där den inte är bunden till individen utan varierar beroende av kontext.
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Att nå frihet och handlingsutrymme

Björk (1995) utgår från Crozier/Friedberg (1980) och deras strategianalytiska approach i sin
forskning som berör mobbningens dynamik och rationalitet. Björk vill nå en förståelse av hur
mobbningsrelationen gestaltar sig och vad som gör att den lever kvar. Crozier/Friedberg (i
Björk, 1995) menar att en organisation är vad individerna gör den till, samtidigt som
individerna också påverkas av organisationen. Organisation och individuellt beteende studeras
som en helhet. Teorin grundar sig på att människan är aktör, ständigt aktiv, drivande och
dynamisk. Det finns i varje situation en möjlighet att välja, hur liten denna frihet än är.
Individen tar tillvara de möjligheter till handling som den sociala interaktionen erbjuder.
Mobbning ses då som ett adekvat beteende som är baserat på frihet i hopp om att vinna ökat
handlingsutrymme. Avgörande för individen är hennes möjligheter till förbättring och
förmåga att utnyttja de egna resurserna. 

I strategianalysen ses maktbegreppet som en naturlig relationsegenskap i varje enskild relation
som är kopplad till situationen, inte till individen, och är därmed inte överförbar till en annan
relation eller situation. Även handlingsutrymmet är beroende av situationen. I mötet sker
förhandlingar mellan parterna. Om den ena parten saknar resurser (inga fler fördelar har att
erbjuda) så övergår relationen till att bli en ojämlik maktrelation. Att ha många sociala
kontakter och att kunna röra sig mellan dessa är en tillgång för individen. Vidare ses
konflikter inte som någon störning i organisationen utan helt enkelt som ett måste för
organisationens överlevnad. Björk (1995) framhåller i sin forskning det delade ansvaret vilket
innebär att ingendera parten i en mobbningssituation är helt maktlös eller utan ansvar.
Forskaren menar att mobbning är en serie av kränkningar och inkompetensförklaringar. I detta
ligger att kunna regler som styr det s k spel som sker mellan individer. Vinsten med spelet är
att skapa ett ökat handlingsutrymme eftersom detta motsvarar en maktökning. Källan till makt
ligger i de rumsliga och sociala frizoner där osäkerheten kan utvidgas, som exempel i
skolmiljön kan nämnas skolmatsalen, omklädningsrum och korridorer. Det som utmärker en
mobbare är att denna har förmågan att utnyttja osäkerheten i situationer till egen fördel,
situationskompetens, vilket den mobbade ofta har svårigheter med (a.a).
 
Att fly friheten

Kan mobbning vara en konsekvens av att människans strävan efter frihet i vissa fall tar
destruktiva vägar? Genom individuationsprocessen skriver Fromm (1993) söker vi frihet och
oberoende vilket leder till att jaget blir starkare. Men friheten kan också leda till att
ensamheten och isoleringen ökar och därmed vanmakt och ängslan. Lösningen kan antingen
vara spontan gemenskap med människor och natur i arbete och kärlek, eller så flyr man
friheten genom flyktmekanismer som kan utryckas i en auktoritär eller destruktiv hållning
eller som likformighet: 

� Auktoritär hållning innebär att ge upp sin egen självständighet och gå upp i något annat
för att uppnå den styrka som individen själv saknar. Antingen underkasta sig eller härska. 

� Destruktiv hållning innebär att undfly känslan av egen maktlöshet i förhållande till
världen utanför genom att förstöra denna. Att hellre krossa världen än krossas av den. Den
destruktiva hållningen kan även riktas mot det egna jaget. 

� Automatisk likformighet uppstår när individen blir som alla andra och så som de väntar att
han/hon ska vara. 
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I den första punkten anser vi att man kan se den utsatte eller den/de som mobbar. Det handlar
om att antingen mobba eller bli mobbad. Den destruktiva hållningen kan innebära att söka
konflikter och själv starta negativa processer istället för att överrumplas av dem. I rädslan för
att bli ensam och kanske utfryst finns även alternativet att vara som alla andra förväntar sig att
man ska vara. Förväntningar från andra kan medföra att individen antar en offer- eller
mobbarroll. Men det finns även förväntningar på understödjare för mobbningen samt för
åskådare. 

4.2 Människosyn

Vår syn på människan bygger på den dialektiska teorin. Maltén (1981) hänvisar till den tyske
filosofen Friedrich Hegels (1770-1831) syn på hur tänkandet utvecklas när han beskriver
dialektiken. Den dialektiska processen innebär att motsättningar driver fram utvecklingen. En
tes övergår i en antites som leder fram till en syntes. Enligt Magnér & Magnér (1977) ses
människan i den dialektiska teorin som till viss del fri och självbestämmande. Friheten
begränsas dock av människans biologiska uppbyggnad samt hennes omgivande materiella
villkor. Människans självbestämmande blir möjlig genom hennes förmåga till medvetenhet
om de förhållanden som råder i det omgivande samhället och hur de kan påverkas och
förändras. Vår utgångspunkt blir således att den mobbade är ett handlande subjekt som
interagerar med sin omgivning och har möjlighet att påverka men även att bli påverkad av sin
omgivning. 

Offer

Björk (1995) menar att genom benämningen ”offer” blir den utsatte fråntagen sitt ansvar och
därigenom kränkt som människa. Det blir i detta sammanhang enligt vår mening viktigt att
klargöra vad begreppet offer står för. Hur definierar vi ordet offer och hur ser förklaringarna
ut? Den som blir utsatt för mobbning benämns utav b l a Olweus (1986) som mobboffer. För
att avgränsa mobbning från andra konflikter bör det enligt Olweus vara en obalans i
styrkeförhållandet mellan den som mobbar och mobboffret. Forskaren framhåller också att
den utsatte i de flesta fall inte har så lätt att försvara sig och ofta är ”lite hjälplös inför den
eller dem som angriper” (Olweus, 1986, sid 9). Även Höistad (1994) använder sig av
begreppet mobboffer och menar att de ofta är osäkra personer med en svag jaguppfattning. De
kan också ha en benägenhet att reagera överdrivet på sådant som enligt författaren kan vara en
jargong som förekommer i de flesta klasser. Höistad beskriver också att barn som är fysiskt
starka löper mindre risk att bli mobbade och har lättare för att bli populära.

Om vi utgår från ovanstående definitioner av begreppet så kan vi urskilja att offret är en
människa som i sin personlighet kan vara fysiskt svag och hjälplös, kan ha svag
självuppfattning och en benägenhet att överreagera. Pikas (1989) ifrågasätter dock om offren
haft sitt ängsliga och maktlösa personlighetsdrag från början eller om det är något som kan ha
skapats när de blivit angripna av andra orsaker. Han framhåller att man som människan blir
ängslig av att bli slagen. Vidare pekar Fors (1994) på vikten av att inte låta offret bära skulden
för mobbningen. I hennes studie framkom att barn och vuxna ofta ser något hos den mobbade
som orsak till mobbningen och att åtgärderna i första hand då blir inriktade på att förändra
något hos offret, t e x banta eller sköta hygienen. Fors vill istället att fokus ska riktas mot
plågaren som enligt forskaren behöver bli medveten om sitt ansvar i mobbningen. Björk
(1995) går enligt vår mening ett steg längre i sin studie genom att se den utsatte som subjekt,
en människa som genom att bli medveten om sin situation ges möjlighet att bryta förtrycket.
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Freire (1987) skriver om de förtrycktas pedagogik som en medvetandegörande process som
har som mål att nå friheten för de förtryckta gentemot förtryckarna. För att nå detta mål krävs
det att man blir medveten om förtrycket så att man kritiskt kan granska orsakerna och
därigenom ändra det genom handling. Att vara utsatt för mobbning handlar enligt Björk om
att ha en bristande situationskompetens d v s att ha svårigheter med att ta sig igenom en
kritisk situation. Mobbningen blir således inte bunden till individen som person utan till en
viss situation och kontext. Forskaren anser dock att ett nytt sätt att agera i olika situationer kan
läras in och att man därigenom kan förbättra situationskompetensen hos den mobbade.

Synen på offer formar vårt förhållningssätt

Lindquist (i Aronsson & Berglind, red, 1990) beskriver två olika grundföreställningar som
blir tydliga då sociala problem ska definieras och dess orsaker och konsekvenser ska
analyseras i samband med bedömningar av klienters situation. Författaren beskriver hur
klienten enligt den ena grundföreställningen kan ses som ett offer för exempelvis en
personlighet som förvärvats under tidig barndom eller för samhälleliga krafter. Enligt den
andra grundföreställningen ses klienten som ansvarig för sina handlingar och själv kapabel att
göra val. Författaren menar också att dessa grundföreställningar i sin tur kan relateras till två
olika förhållningssätt mellan vilka socialarbetarna balanserar i sitt praktiska arbete. Det
handlar om att nå jämvikt mellan å ena sidan omvårdnad, omhändertagande samt omsorg och
å andra sidan att sätta gränser och återföra ansvar samt ställa krav. Vidare beskriver
författaren hur de olika synsätten påverkar handlingsfriheten. Offermodellen kan begränsa
handlingsutrymmet genom att man inte ser individen som kapabel att själv bidra till att
förändra sin situation. Författaren påpekar att det s k offertänkandet ofta är kopplat till den
psykodynamiska orienteringen medan den s k ansvarsmodellen hänger ihop med en
systemteoretisk.

Genom att lyfta bort offerbegreppet i mobbningssituationen anser vi att de båda
grundföreställningarna kan existera sida vid sida och ge kraft åt det förhållningssätt som både
verkar stödjande och samtidigt inte lyfter bort ansvaret och därmed möjligheten till en
förändring. Den mobbade måste få känna solidariskt stöd från sin omgivning och få mötas av
människor som lyssnar och försöker förstå. Men att bara lyssna och sedan helt lyfta ansvaret
ifrån den utsatte innebär att samtidigt kränka. Den utsatte tar då på sig en förväntad offerroll
som bidrar till att individen istället för att bli stärkt resignerar. Likväl som alla andra
involverade i mobbningen måste den utsatte få bli medveten om spelet om makt som finns
överallt där det finns grupper av människor. Israel (i Aronsson & Berglind, red,1990) skriver
att vi inte behöver förklaringar på vad som är ”orsak till” att vi utför handlingar. Vi kan
istället koncentrera oss på de skäl en aktör ger för sina handlingar. Vilka målsättningar har
våra handlingar, vad vill vi uppnå, vad vill vi undgå? Detta innebär att som i vårt fall
mobbningen sätts inom en interaktionistisk och systemteoretisk ram. Vårt intresse riktas mot
vad som sker mellan den som är utsatt och dennes fysiska och sociala omgivning istället för
mot det som sker inom henne. 

4.3 Socialpedagogik

Samhället i dag präglas av ständiga förändringar, vilket medför att individen får svårigheter
med att hitta en fast punkt i tillvaron. Madsen (1993) menar att socialpedagogiken fungerar
som en integrationshandling för människor som av olika anledning står utanför den
samhälleliga gemenskapen. Berggren & Hermansson (1994) skriver att socialpedagogik kan 
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ses som en slags mellanform mellan pedagogik och socialt arbete. Målsättningen är att ge
utsatta människor en möjlighet att lära sig handskas med sina resurser och därmed leva ett 
relativt konfliktfritt liv, trots sina svårigheter. Genom att socialpedagogen skapar en
”pedagogisk ram” som utgår från den egna kunskapen och förutsättningarna hos både
samhället och individerna möjliggör man en kontinuerlig samspelsprocess där mötet mellan
människor i sin tur kan ge förutsättningar för social inlärning. För att åskådliggöra detta
vänder vi oss till författare som Buber (1990), Freire (1987), Boal (1980), Magnér och
Magnér (1977) som genom sina teorier och metoder vill påvisa en starka tro på människan
och hennes förmåga att själv förfoga över kraften till sin egen utveckling.

Skillnaden mellan det sociala och det mellanmänskliga

Buber (1990) skiljer mellan det sociala och det mellanmänskliga. Allt som sker mellan
människor är det sociala till skillnad mot det mellanmänskliga som bygger på det äkta
samtalet. Detta är enligt vår mening ett viktigt redskap i det socialpedagogiska arbetet. I det
äkta samtalet förutsätts det att parterna i mötet ser den andre och verkligen riktar sig till denne
och att man beaktar och accepterar varandras olikheter. Det mellanmänskliga samtalet kan
inte äga rum om någon av parterna vill påtvinga den andre något av sitt eget eller sig själv,
eller om parterna låter sitt liv bestämmas utifrån hur de vill göra sken av att vara.
Problematiken i det mellanmänskliga är skillnaden mellan det som är och det som synes vara.
I de sociala kontakterna smyger sig ”falska roller” in som kommer av att man bekymrar sig
om vilket intryck man gör på andra. Dessa skenbilder kan etableras eftersom Buber menar att
människor har ett tvångsmässigt beroende av varandra, det krävs mod att inte ta till flykten i
form av förväntade roller. Detta kan jämföras med tidigare resonemang från Fromm (1993). 

Genom det mellanmänskliga utvecklar människan både sin förståelse för andra och sin
självkännedom. Hon får möjlighet att söka och finna sin identitet. Det mellanmänskliga
varken kränker eller utesluter någon, det ger istället möjlighet att känna sig delaktig och
accepterad (Buber,1990). Från ett samhällsperspektiv kan dialogen mellan människor även
bidra till att förändra individernas situation. Dialogen kan då bli som ett redskap för att
möjliggöra den förändring som krävs i en mobbningssituation.

Pedagogik för förtryckta

Även Freire (1987) ser dialogen som en förutsättning för hans teori om de förtrycktas
pedagogik. Dialogen kan inte existera utan ödmjukhet och en stark tro på människan.
Dialogens väsen är ordet, vilket innehåller två dimensioner; reflektion och handling. Man kan
inte förändra genom enbart diskussion, man måste även handla. Likaså kan ingen förändring
ske genom enbart aktivism, den omöjliggör dialogen, handling kräver även reflektion. Genom
den äkta dialogen utvecklar människan en kritisk medvetenhet vilket innebär att hon blir varse
det förtyck hon lever under och inser de sociala, politiska och ekonomiska faktorer som
förtrycket grundar sig i. Först då kan människan förändra sin situation och bryta förtrycket.
Men för att man ska kunna föra en kamp mot förtryckarna så måste man se att människorna
och situationen inte är statisk, utan en verklighet som kan förändras. 

Freire menar att ”de förtrycka lider av klyvningen i sitt inre”, d v s de står alltid i valet mellan
att tala eller hålla tyst, åskådare eller medspelare, följa föreskrifter eller ha egna val. Detta kan
jämföras med Bubers teori där skenbilder och roller kan utgöra hinder för det ”äkta samtalet”
vilket enligt Freire utgör ett dilemma för undervisningen av de förtrycka. Ernst Lange (i
Freire, 1987) har tolkat Freires tankevärld och pekar b l a på tystnadens kultur. Han menar att
förtryckarna har genom kulturell handling tagit ifrån de förtryckta sitt språk, deras kulturella 
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identitet, medvetande och deras hopp. Detta har skett framför allt inom skolväsendet där man
medvetet har arbetat bort folkets/elevens språk och ersatt det med förtryckarnas/lärarens
”konstspråk”. Tystnadens folk har därför svårigheter med att resa sig. 

I dagens skola är det många elever som anser att de får anpassa sig efter skolans krav och
därmed känner att de har små möjligheter att påverka sin skolsituation. Freire menar att man
inte kan forma de förtrycktas pedagogik för de förtryckta utan det måste ske med de förtryckta
vilket förutsätter att eleverna känner att de är delaktiga och har en reell möjlighet att påverka.
Detta är en viktig aspekt att ha med när man ska gå ut på skolorna och arbeta förebyggande.
Istället för att utgå från att veta mest och att i ett ”gott” syfte ”ta över” låta eleverna lita på sin
egen förmåga att hitta lösningar på problemen.

Socialpedagogiska metoder och förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot
mobbning 

Den frigörande teatern – ett sätt att bryta förtrycket
Den frigörande teatern är enligt Boal (1977) en teaterform för förtryckta. Temat för teatern
bestäms av den grupp som agerar eller av åskådarna och ska vara taget ur deras verklighet.
Det ska vara något som faktiskt kan hända. Teatern bygger på att göra åskådaren till subjekt
och därmed till att aktivt vara med och förändra handlingen. Meningen är att kunna förbereda
sig inför framtiden. Genom att vara aktiva blir deltagarna stimulerade till att förändra sin
situation även i verkligheten. Man tar och ger ifrån varandra, samtidigt som man lär sig nya
saker lär man också ut till de andra. Boal menar att dialogen är central i den frigörande
teatern. Förutsättningen för dialogen är minst två deltagare som ser varandra som subjekt. De
naturliga avbrott som sker dem emellan när den ene talar och den andre lyssnar, gör att man
kan se den ene som skådespelare och den andre som åskådare. Dessa roller byter man
sinsemellan för att man ska få en balans i dialogen och inte se åskådarrollen som något
förnedrande. Men om dialogen förändras till att bli en monolog d v s att den ena parten talar
konstant och den andre blir enbart inriktad på att lyssna så övergår relationen i ett subjekt –
objekt förhållande, ett förtryck som har en auktoritär prägel. Detta tycker han speglar de
förhållanden som individen lever under i dagens samhälle. Han skriver att ”ett auktoritärt,
förtryckande samhälle räknar med den förtryckte förtryckaren för att kunna gripa makten och
behålla den” (Boal, 1977, s 15). Förtrycket uppstår som en kedjereaktion men det kan enligt
Boal vara svårt att få individer att alltid var objekt och bara ta emot eftersom de fortfarande
har impulser till att vilja hålla dialogen levande. Det är detta som man försöker nå genom den
frigörande teatern. Den upproriska känslan och önskan om att vilja förändra sin passiva och
ensidiga relation till omgivningen. För att kunna komma åt förtryckets strukturer måste man
vända på kedjan och ifrågasätta den som utövar förtrycket. 

Björn och Helena Magnér (1977) har utarbetat en socioanalysmetod som syftar till att ge
ungdomar en chans att komma ur den tomhet, okunnighet, förvirring och resignation som de
ofta upplever i dagens samhälle. Istället vill de omvandla detta till kamp för förändring, vilket
kräver att man får tillbaka och kan bevara självkänslan. Författarna utgår från det tidigare
nämnda förtrycket som samhället utsätter individen för. De menar att förtrycket är omedvetet
för individen. Denne har inte har någon kunskap om hur det har uppstått eller vilka
konsekvenser det får för honom. Därför vill man ge ungdomarna ett verktyg att kunna förklara
verkligheten och sammanhanget de lever i och därigenom ge dem mål och mening i tillvaron.
Vi redogör för metoden i slutet av uppsatsens resultatdel.

Magnér och Magner anser att reflektion och handling är nödvändiga för att individen ska
kunna skaffa sig kunskap om sin verklighet och därmed kunna förändra. Reflektion är 
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förmågan att ha ett logiskt och abstrakt tänkande som i sin tur genererar alternativa
handlingsvägar. Detta är en förutsättning för att individen ska kunna inta ett kritiskt och
ifrågasättande tänkande. Annars blir det så att individen accepterar situationen som den är och
inte skapar sig några bilder om hur den skulle kunna förändras. När individen ser alternativa
handlingar i sin föreställningsvärld så utgör dessa mål och avsikt med handlingen. Författarna
menar att ur det enkla och det konkreta kan man vidareutvecklas till det mer komplicerade
och avlägsna. Vilket också kan jämföras med Freire (1987) som menar att man kan utgå från
generativa ord, d v s ord som innehåller möjligheter att utveckla ett antal teman som i sin tur
kan leda till handling. Utgår man från den verklighet och den problematik som man själv
lever i så kan man, efter att man blivit medveten om denna, utvidga sitt perspektiv till att se
det i ett större sammanhang vilket möjliggör handling. I en mobbningssituation krävs därför
att de personer som direkt eller indirekt är inblandade blir medvetna om sin roll och de
omständigheter som har utlöst mobbningen. Därmed kan man få kunskap och en tro om att
man aktivt kan motverka mobbning. 

Empowerment 
Vi anser att empowerment som metod och förhållningssätt kan användas i det förebyggande
arbetet mot mobbning i skolan. Freires (1987) tankar om medvetandegörande och kritisk
dialog är grundläggande för empowerment som ideologi. Förtryckta människor ska bli
medvetna om sitt förtryck och går samman för att försöka bryta det. Målet med empowerment
är att öka individers, gruppers eller samhällets makt så att de kan förebygga eller förändra sin
situation (Slettebo, 2000).

Starrin (i Brusén & Hysén, red, 2000) menar att huvudkomponenterna i empowerment-
begreppet är känslan av att ha kontroll över det egna livet d v s att vara herre över sig själv
och sin situation, tron på den egna förmågan att nå uppställda mål samt samarbete och
deltagande. Starrin citerar även Coleridge definition av kännetecknande drag hos empowered
och ej empowered individ. En person som är empowered är enligt Coleridge (1993, sid 52):

...öppen för förändringar, påstridig, handlingsinriktad, självansvarig, självstyrd, använder
känslor, lär sig av misstag, konfronterar, lever i nuet, tänker i relativa termer har hög
självkänsla.

Att ej vara empowered är enligt författaren motsatsen till ovanstående citat (a.a).
Empowermentbegreppet står också för lika värde. Den professionella kunskapen är inte bättre
eller sämre än någon annan kunskap, den är endast en av flera former av kunskap (Slettebo,
2000). Förhållningssättet i empowerment har sin motsats i paternalism, enligt Starrin (i
Brusén & Hydén, 2000). Ett paternalistiskt förhållningssätt innebär att den professionelle ses
som en expert och intar ett trädtoppsperspektiv. Att arbeta med empowerment innebär istället
att ha ett gräsrotsperspektiv som bygger på altruism, gemenskap och demokrati. Enligt
Slettebo (2000) bygger empowerment som metod på partnerskap och samarbete. Det innebär
att ha ett subjekt till subjekt förhållande till individen som bygger på tillit. Lärande bör ske
genom gruppens egna reflektioner över den egna situationen. Det är även viktigt med
inflytande, d v s att individerna själva har rätt att definiera sina problem och bestämma vilken
slags hjälp de behöver. Detta är en demokratisk rättighet som bidrar till att människan får
identitet och status. Att arbeta med empowerment innebär också att analysera hur de generella
maktstrukturerna påverkar gruppens situation och vilka möjligheter de har till att få ökad makt
och inflytande. Att därefter mobilisera resurser d v s hjälpa gruppen att få tillgång till de
mänskliga och materiella resurser som de behöver för att kunna utvecklas (a.a).
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I samband med empowerment skriver Ronnby (1995) om skillnaden mellan en grupp i sig och
en grupp för sig som kan relateras till elevernas situation i skolan. Om man tittar på hur
klassindelningar i skolan genomförs så inser man ganska snart att klassen ses som en grupp i
sig, d v s ett visst antal elever i samma rum som läraren tar ansvar för. Tendensen är också att
klassen inte ska ses som något varaktigt eftersom de delas, splittras och sammanförs för att
passa skolans utformning och resurser. Därför hinner eleverna inte lära känna varandra
tillräckligt för att man ska uppnå den trygghet som krävs för att man ska kunna se klassen som
en grupp för sig. Förutsättningarna är kontinuitet och att man ger eleverna en möjlighet till att
skapa sig gemensamma intressen och mål att arbeta mot. Starrin (i Forsberg & Starrin,
red,1997) menar att genom medvetenheten om egna intressen och kompetenser i förhållande
till rådande objektiva villkor kan eleverna visa solidaritet mot klasskamrater med liknande
intresse och därmed uppleva sig som en grupp för sig. Detta kan då gälla både stor som små
frågor, t ex att samla in pengar till en klassresa eller uttrycka sitt missnöje över
skolsituationen. Det kan t o m vara svårt att planera och samla ihop pengar till en klassresa i
dagens skola eftersom man inte vet om gruppen kommer att bestå längre än ett läsår. 
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5. Metod

5. 1 Litteratursökning

Via internet fick vi hänvisningar till litteratur som kunde kopplas till vårt intresseområde. När
vi sökte kunskap om den utsattes situation kom vi i kontakt med Björks avhandling
Mobbning, ett spel om makt (1995). Backman (1998) menar att syftet med
litteraturgranskningen är att skaffa sig en överblick och bakgrund av tidigare skrivet material.
I denna litteraturgenomgång fann vi b l a Medveten människa av Magnér och Magnér (1977)
vars socioanalysmetod vi senare använde i vår resultatdel i syfte att lyfta fram
socialpedagogiken ur ett praktiskt användbart perspektiv. Efter genomgång av litteratur inom
området kunde vi även precisera våra syften och frågeställningar.

5.2 Urval

När vi diskuterade hur vi bäst skulle få svar på våra frågeställningar funderade vi på om det
inte skulle vara värdefullt att få intervjua personer som själva varit mobbade. Att undersöka
deras syn vad gäller det förebyggande arbetet och dess utformning skulle i och för sig vara
intressant, men enbart därigenom skulle vi inte kunna få svar på våra frågor. Därtill kommer
de etiska problem som uppstår då man intervjuar personer om svåra upplevelser. Att berätta
om tidigare erfarenheter av mobbning kan väcka upp obehaglig minnen. Enligt vår mening
krävs det då att intervjuaren lyckas etablera en god kontakt med intervjupersonen vilket
förutsätter att man har gott om tid. Efter viss avvägning bestämde vi oss för att inte göra det
eftersom vi ville studera hur man kan förebygga mobbning ur ett personalperspektiv vilket
gjorde att intervjuer med mobbade inte var nödvändigt för denna studie. 

I samband med fältstudier i december 2000 hörde vi talas om att det fanns planer på att starta
ett projekt med syfte att motverka mobbning, våld och rasism. Detta startade upp under hösten
2001 och tre personer anställdes för att driva verksamheten. 2,2 tjänst delades upp i en heltid
och två deltider (70% och 50%). Projektet beräknas omsätta en miljon kr/år och pågå under 
3 år. I projektplanen framgår att man som metod ska använda sig av diskussioner,
värderingsövningar och rollspel. På detta sätt vill man stärka barnens självförtroende och
självkänsla för att våga stå emot grupptryck och grundlägga en vetskap om att man duger som
man är. Utifrån den information vi fick via internet om projektet kände vi att här skulle vi
kunna få svar på våra frågeställningar.

5.3 Hur gick vi till väga?

Vi kontaktade projektgruppen via telefon för att komma överens om en tid för ett möte i slutet
på februari. Vid första träffen med gruppen blev vi mycket väl mottagna. De bjöd oss på kaffe
och vi pratade om det aktuella projektet och om vår planerade studie om mobbning. De tre var
mycket tillmötesgående och det rådde en trevlig och avslappnad stämning. Redan vid första
träffen frågade vi om det var möjligt för oss att följa med och observera deras arbete i
klasserna samt om de kunde tänka sig att deltaga i enskilda intervjuer. Gruppen var positiva
till detta och såg vår studie som en möjlighet att utvärdera sitt arbete. Vi frågade om de även
kunde hjälpa oss att få kontakt med en lärare som varit eller är involverad i en
mobbningssituation. Även här var gruppen tillmötesgående och de trodde att det nog inte
skulle vara några problem att hitta en lärare som var intresserad. Innan vi skildes åt kom vi
överens om att höras av så fort vi fått vår forskningsdesign godkänd för att gå vidare i vårt
samarbete. 
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Efter handledning och ett godkännande av planen för studien av vår handledare tog vi kontakt
med projektgruppen via e-post där vi lämnade förslag på ett upplägg. Vi ville först följa med
dem i klasserna för att göra deltagande observationer vid tre tillfällen. Därefter ämnade vi
genomföra tematiserade djupintervjuer med var och en av dem. Avslutningsvis ville vi även
intervjua en lärare. På grund av en ilsken förkylning som angrep oss båda fick vi dock kasta
om ordningen på vår planering. Vi började med intervjuerna av de tre i projektgruppen och
därefter gjorde vi observationer av deras arbete i klasserna. Det var ingen nackdel att börja
med intervjuerna eftersom vi genom dessa fick en förförståelse om lektionernas utformning
och syfte. Därmed kunde vi lättare koncentrera oss på de interaktionsprocesser som pågick i
klassrummet mellan projektgruppen, eleverna samt läraren i klassen. När vi fick nya tider för
att utföra observationer blev det också lämpligare att göra fyra istället för tre observationer.
Under två dagar besökte vi tre skolor i kommunen. Både första och andra dagen genomförde
projektgruppen två likartade lektioner efter varandra i olika klasser vilket gjorde att vi kunde
jämföra hur samma lektion kunde variera i de olika klasserna. En av oss har tidigare arbetat på
en av skolornas fritidshem som fritidsledare. Detta kan till viss del ha påverkat de två
observationer som gjordes i de två 6:e klasserna eftersom hon för ca tre år sedan träffat och
arbetat med vissa av eleverna när de vistades på fritidshemmet. Kännedom om eleverna sedan
tidigare gjorde att det fanns vissa förutfattade föreställningar om reaktioner och beteenden
från dessa elever vilket delvis bekräftades men långt ifrån helt.

5.4 Ansats och metod

Eftersom vårt syfte med studien var att beskriva och förstå hur det förebyggande arbetet mot
mobbning ser ut i den valda kommunen och vad mobbning är, valde vi att anta en kvalitativ
metodisk ansats. Vårt kunskapsintresse var att nå en helhetlig förståelse för hur de som arbetar
i projektet kan hjälpa personer som är utsatta för mobbning. Det blev då viktigt att belysa de
projektanställdas bakgrund, inställning och attityder till vad mobbning är och hur de anser att
mobbning kan förebyggas. 

Intervjuer med projektgruppen

Kvalitativa djupintervjuer med utgångspunkt från vissa teman är enligt Halvorsen (1992)
användbart när man vill nå en djupare förståelse av en människas personlighet, beteende och
motiv. Genom att på ett mer informellt plan samtala med intervjupersonen utifrån några
temaområden får respondenten möjlighet att uttrycka och fördjupa sina åsikter mer fritt utan
att bli styrd av frågor i en viss ordningsföljd. Vi hade pratat en hel del innan om vikten av att
inte ge ledande följdfrågor utan försöka gå vidare på de intervjuades egna funderingar och
därmed ge dem chansen att följa sin egen tanketråd omkring temat. Att grundligt planera de
teman som ska beröras innebär enligt Repstad (1999) att man undviker att hamna i irrelevant
prat. I våra djupintervjuer med de anställda i projektgruppen lyfte vi fram, utifrån våra
problemställningar, följande temaområden (bil 1) 

� organisationen och urvalet
� intervjupersonernas utgångspunkt
� mobbningssituationen
� förebyggande arbete
� offerbegreppet
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Utifrån samtycke från deltagarna spelades intervjuerna in på band. Det här tror vi påverkade
både intervjuare och intervjuad. Generellt sett kan människor enligt vår mening känna ett visst
obehag när det som de sagts kommer på band eftersom det då blir mer påtagligt. I detta fallet
visste både vi och de intervjuade att det vi sa skulle skrivas ut i text, vilket gjorde att vi alla
ville formulera oss så väl vi kunde. Vi valde att sedan ordagrant citera från intervjuerna
eftersom vi tyckte att det gav vår resultatbeskrivning en mer verklighetsnära koppling.

Observationer

För att få en egen bild av hur arbetet i klasserna såg ut och därmed även lättare kunna förstå
vad intervjupersonerna hade förmedlat, valde vi att komplettera våra intervjuer med
observationer. Halvorsen (1992) menar att observationer ger möjlighet att se hur människor
handlar vilket kan skilja sig från hur de säger sig handla. Vi ville inverka så lite som möjligt
på lektionen och arbetet, därför valde vi att inte delta i gruppverksamheten. Vår utgångspunkt
var att observera de metoder de projektanställda använde sig av men även att titta på de
interaktionsmönster som skedde mellan de närvarande i klassrummet. (bil 2)

Läraren hade på förhand blivit tillfrågad av projektgruppen om vi fick närvara vid lektionerna. 

Det var viktigt, utifrån etiska skäl, att de som medverkade var väl medvetna om vår närvaro
och varför vi var där. Vi visste att lektionerna skulle beröra deltagarnas känslor och att det
kunde vara obehagligt om vi närvarade utan att klargöra våra avsikter. Genom den öppna
observationen kommer man, enligt Holme & Solvang (1991) ofta nära människors
grundläggande uppfattningar. Som forskare får man möjlighet att befinna sig i deras värld
men ändå inte vara en del av den.

Vi upplevde att både intervjuerna och observationerna var tröttande och att man efteråt hade
svårt att samla tankarna. Ehn och Klein (1994) skriver att deltagarobservationer gör att man är
på helspänn och ständigt undrande över sina relationer till andra. De menar att man befinner
sig i ett intensivt spänningstillstånd mellan att vara forskare (tänkare) och privatmänniska
(kännare). Samtidigt som man undersöker andras liv så begrundar man mer eller mindre
systematiskt sin egen existens. Vi kunde som observatörer känna igen oss i detta. Författarna
skriver också att forskarens intention att hålla en neutral hållning till det som observeras
omöjliggörs i och med att man inte kan beskriva verkligheten utan att påverka den. Men om
man är medveten om sin egen närvaros betydelse så kan man nå en djupare insikt i hur
kunskap kommer till. I samma stund som man gör anteckningar under observationen så är
dessa tolkade och analyserade tankar som övergår i ett skriftspråk. Detta var också något som
vi reflekterade över och funderade hur vi skulle gå vidare med. Allt som vi skrev ner från
observationerna hade först passerat våra egna tankar över det vi hade sett. För att ändå bredda
perspektiven något valde vi att båda föra anteckningar och att sedan renskriva dessa var för
sig. Efteråt träffades vi för att sammanställa det vi hade sett. 

Efter genomförda observationer tog vi en halvdag i anspråk för att ta del av projektgruppens
material och uppläggning kring b l a just de lektioner som vi närvarat vid.(bil 3 och 4 )
Därmed kunde vi jämföra projektgruppens syfte med våra iakttagelser. Detta använde vi oss
av i vår resultatbeskrivning för att tydliggöra syftet med de olika övningarna. 

Intervju med lärare

Genom att även intervjua en lärare som varit involverad i en mobbningssituation kunde vi
bredda vårt perspektiv. Vi såg en möjlighet att nå kunskap om hur någon som står nära
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mobbningssituationen anser att mobbning kan upptäckas och förebyggas, och då i första hand
gentemot den som mobbas. Eftersom läraren också hade ett samarbete med projektgruppen
blev det naturligt för oss att ta del av hennes erfarenheter och uppfattningar om projektet.
I djupintervjun som vi gjorde med läraren utgick vi från samma teman som i tidigare
intervjuer med den skillnaden att temat organisationen och urvalet ersattes med
projektgruppens verksamhet. (bil 5)

Vi insåg tidigt lärarens utsatthet i vår undersökning eftersom det var projektgruppen som
förmedlade kontakten mellan oss. Hennes intervju redovisas separat i resultatdelen vilket
medför att hennes enskilda ställningstaganden blir tydliga för projektgruppen som vet vem
hon är. Vi lyfte dessa etiska problem för läraren innan vi utförde intervjun för att försäkra oss
om att hon fortfarande tyckte att hon ville fullfölja samarbetet med oss. Vår avsikt var också
att läraren skulle närvara vid återkopplingen med projektgruppen. Hon hade dock inga
möjligheter att komma eftersom utvecklingssamtalen, i den egna klassen, tog all hennes tid i
anspråk. Vi kom därför överens om att vi skulle skicka vår resultatbeskrivning av hennes
intervju via e-post, så att hon kunde läsa igenom och återkomma för kommentarer och
korrigeringar. Eftersom vi endast intervjuat en lärare blir det också svårt att dra några
generella slutsatser utifrån ett lärarperspektiv. Enligt vår mening var intervjun ändå viktigt för
uppsatsen. Den gav oss ett bredare och närmare perspektiv på komplexiteten när det gäller
mobbning. 

Återkoppling

För att nå hög tillförlitligheten i vårt resultat och för att få bekräftat att vi hade uppfattat
projektgruppen korrekt genomförde vi två återkopplingar. Till den första träffen avsatte vi två
timmar då vi gick igenom våra tolkningar av intervjuerna och observationerna samt lyfte vissa
frågeställningar. Men vi upptäckte att tiden var knappt tilltagen vilket gjorde att vi bestämde
en ytterligare träff för att ställa några följdfrågor till gruppen. En andra återkoppling skedde
således en vecka efter den första, då vi hade bearbetat materialet ytterligare utifrån förra
mötets diskussioner och klargörande tillägg. Tyvärr kunde inte en ur projektgruppen, på grund
av personliga skäl, närvara vid detta tillfälle. Om och i vilken omfattning detta eventuellt
påverkade den andra återkopplingen är svårt att säga. 

Vi upplevde de två återkopplingstillfällena som mycket viktiga. I den första framkom det
feltolkningar från vår sida samt även vissa klargöranden. Detta blev också ett tillfälle för
projektgruppen att lyfta sina olika ställningstagande som vi hade sammanfört i texten. Vi
formulerade därefter om vissa delar av texten för att den skulle bli lite mer generell utifrån
deras gemensamma ställningstaganden. Projektgruppen tyckte att resultatredovisningen av
observationerna var extra intressant eftersom vi hade uppmärksammat händelser och saker
som de själva inte var medvetna om. De gav t ex följande kommentarer ”det här hade jag
ingen aning om …är vi så oflexibla…” Vid den andra återkopplingen började vi med att visa
vilka ändringar vi hade gjort sedan förra gången. Därefter gick vi vidare med några frågor
som vi ansåg väsentliga utifrån projektgruppens egna erfarenheter av det arbete de hittills har
genomfört och hur de ser på framtiden. Här lyfte projektgruppen tankar omkring flera av de
frågor som vi själva tyckt varit värda att lyfta i vår avslutande diskussionsdel. Vi kände att
våra och deras tankar omkring projektets utvecklingsmöjligheter överensstämde väl. 

Metodernas relevans och giltighet
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Med hjälp av våra metoder kunde vi få svar på våra frågor och koppla dem till vårt huvudsyfte
samt de teorier som vi utgick ifrån. Ytterligare intervjuer med elever, föräldrar och lärare
skulle dock ha kunnat ge en större giltighet vad gäller uppsatsen som helhet. Vi vet heller inte 
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i vilken omfattning vår närvaro i klassrummet har påverkat resultatet. Eleverna verkade inte ta
någon större notis om oss. Kanske risken är större att projektgruppen kände sig iakttagna och
därmed påverkades i sitt förhållningssätt. Detta är dock ingenting som påtalades vid våra
återkopplingar.

Vår bearbetning av materialet

Samtliga intervjuer tog vardera c a två timmar att genomföra och vi skrev sedan ut dem i sin
helhet. Därefter kategoriserade vi dem utifrån olika genomgående ämnen. Efter
resultatbeskrivningen av alla fyra intervjuerna gjorde vi en sammanställning av dessa utifrån
våra frågeställningar. Denna del kallar vi reflektioner och slutsatser av intervjuer. Även våra
anteckningar från observationerna tillsammans med egna reflektioner skrevs ut i direkt
anslutning till observationstillfällena. Observationerna redovisades sedan utifrån vad vi hade
sett, och därmed indirekt tolkat, i löpande text. Vi tydliggjorde våra egna kommentarer till det
vi hade sett genom att kursivera texten. Därefter lyfte vi fram några viktiga iakttagelser från
observationerna som vi tyckte var väsentliga utifrån våra egna tankar om hur man i framtiden
kan vidareutveckla projektets förebyggande arbete. Reflektioner och slutsatser av
observationer kan därmed ses som en grund till vår slutliga diskussion. Att analysera och
skriva ner resultatet tog mycket tid eftersom skrivandet tvingade oss att formulera det vi sett
och hört i begrepp och avgränsade kategorier. Ehn och Klein (1994) menar att under
skrivandet är man ensam med sin inre dialog och följden blir att man komprimerar och
förvanskar verkligheten när den omvandlas till text. I och med att vi valde att bearbeta
materialet utifrån kategorier så satte vi fokus på vissa fenomen som därmed lyftes ur sitt
sammanhang och blev tolkade ur vårt valda perspektiv. Därmed anser vi att återkopplingen
var mycket viktig för oss som skribenter.

Magnér och Magnérs (1977) metod tyckte vi var viktig att ha med för att den visar ett
praktiskt förfarande och därmed ger kunskap till handling. Vi hade emellertid svårigheter med
att se var i uppsatsen metoden bäst skulle placeras. Som bilaga, i diskussionen eller som vi
avslutningsvis kom fram till efter överläggningar med vår handledare, i resultatet. Där blev
den tydlig för läsaren samtidigt som den inte tog en alltför framträdande plats. Vi är medvetna
om att den textmässigt tar stort utrymme i resultatdelen men vi anser att dess innehåll är
viktigt för att läsaren ska få en helhet av metoden. 

I Björks (1995) avhandling fanns sökordet bullying, som i Modern svensk engelsk ordbok
(1980) översätts med översitteri. Vi tycker att detta ord stämmer bättre överens med vår syn
på mobbning än det engelska ordet mob som betyder pöbel där översättningen syftar till att se
mobbning som när en grupp människor attackerar och trakassera en individ. Detta förklarar
varför vi har använt ordet bullying i vårt engelska abstract. 

Allt arbete med uppsatsen genomförde vi tillsammans. Vi deltog båda vid observationer och
intervjuer. Redan i ett tidigt skede av vårt samarbete upptäckte vi att vi hade olika sätt att
bearbeta och ta till oss kunskap. Detta har medfört att Anna har tagit ett större ansvar när det
gäller nedtecknandet och Erika har läst mer ingående den litteratur som vi använder oss av.
Detta har i sin tur bidragit till intressanta, givande diskussioner och varit ett bra sätt att
komplettera varandra. Vissa delar i uppsatsen nedtecknade vi gemensamt vilket skedde på så
sätt att den ene började och den andre tog därefter vid. Detta har medfört att språket ibland
kan vara mindre enhetligt. Vi anser dock att detta ger liv åt texten och speglar det nära
samarbete vi haft under hela arbetet. Avslutningsvis har vi korrigerat och godkänt varandras
texter. Vi vill framhålla att vi båda står bakom hela arbetets innehåll.
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6. Resultat och analys

6.1 Intervjuer med projektgruppen

Projektet startade på socialnämndens initiativ och är godkänt av kommunledningen. Man ville
göra någonting förebyggande och var inspirerade av ett liknande projekt i Söderköping.
Socialtjänsten driver och ansvarar för projektet. Syftet är att arbeta förebyggande mot
drogmissbruk, främlingsfientlighet och mobbning. De projektanställda har ganska fria händer
att utforma verksamheten. När det gäller frågor och redogörelser för verksamheten så vänder
de sig till en ledningsgrupp bestående av politiker och tjänstemän.

Intervjupersonerna

Intervjupersonerna är alla fritidsledare i botten, därefter har de byggt vidare med olika
utbildningar såsom socionom, diakon och beteendevetare. Åldersfördelningen är mellan 33
och 39 år. De har erfarenheter från arbete med barn och ungdomar inom såväl kommunalt
arbete som ideella föreningar. Intresset för att arbeta med människor har alltid funnits med
sedan de var mycket unga och de har nästan sett det som en självklarhet att deras
yrkesverksamma liv skulle ha denna inriktning. Projektgruppen menar att de inte har några
egna erfarenheter av mobbning i samband med sin skolgång. Men de kan idag p g a sin
erfarenhet se tillbaka och identifiera situationer och relationer till klasskamrater som mycket
väl kan definieras som mobbning. 

…jag har inga egna erfarenheter av mobbning, antingen är det så att jag förtränger alltihop,
men jag kan inte…jag tror att jag gick i en väldigt glad klass. Fast nu när jag ser på det i
efterhand, när jag tittar på mina klasskamrater så är det alltså två stycken, en från min
högstadieklass och gymnasieklass som har tagit självmord…

…jag skulle aldrig sagt att jag var mobbad då och aldrig att jag mobbade någon heller, men att
det var ett hårt klimat alltså där man kände pressen på sig hela tiden, man fick inte göra fel,
efteråt fick man utstå väldigt mycket.

 
De intervjuade menar att man då inte talade om mobbning och framför allt inte hade några
handlingsplaner på skolorna omkring problemet. Samtidigt har de insett vikten av att kunna
tänka tillbaka på sin egen skolgång och relationer till omgivningen när de ska möta ungdomar
i samma ålder.

Mobbning

Definition och mönster
Projektgruppens definition av mobbning är när en eller flera personer utsätter någon för
kränkande behandling, och när det sker upprepade gånger. De tar också upp begreppet makt
som en viktig aspekt när det gäller mobbning och menar att denna missbrukas genom att man
använder sin position på ett negativt sätt. Det kan te x vara genom fysiskt våld eller att det
sker i det tysta genom att ignorerar personen. I intervjuerna framkommer att de mönster som
kan ses i samband med mobbning är att de inblandade oftast inte känner sig nöjda och trygga i
sin situation och att det finns en rädsla för att bli ensam och utanför.

Det handlar om att hitta en öm punkt och att få någon att känna sig utanför. 

De intervjuade framhåller att de kan märka att det sociala klimatet är sådant att eleverna har
vissa hållhakar på varandra. Detta kan visa sig genom att någon kanske inte vågar svara på en
fråga utan att titta på den som har en uttalad maktposition i klassen. Det vissa säger eller visar
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med mimspel, suckar eller himlande med ögonen har en stor betydelse i klassen medan andras
åsikter inte har någon som helst betydelse. Vissa personer i klassen kan ignoreras och
behandlas som luft. 

Roller
Rollerna i en mobbningssituation kan ibland vara svåra att identifiera. Det kan vara så att det
vid första anblicken inte går att se någon tydlig ledare. Men denne kan ganska så snart
avslöjas i klassrummet då de andra eleverna vänder sig mot en bestämd person när en fråga
ställs till eleverna. Denne kan mer eller mindre ha satt normer för hela klassen som i sin tur
förhindrar en slags fri åsiktsbildning.

Omkring en mobbare finns det alltid en grupp som är mer eller mindre aktiva och det är här
som makten ligger. Projektgruppen tror inte att någon mobbar ensam utan att det krävs stöd,
uppmuntran och support i mobbningen av den s k svansen eller påhängarna.
.  

…någon som bestämmer och några som verkligen ser upp till den som bestämmer och som inte
vågar ifrågasätta det den gör, påhejare…några som inte är påhejare men som står lite utanför
det här hovet… sen är det de som är utsatta på något sätt…

Projektgruppen menar att det är svårt att definiera varför någon blir utsatt för mobbning. De
menar ändå att det ofta är någonting hos personen som gör att denne får negativ
uppmärksamhet av omgivningen.

…jag tror att det kan vara allt ifrån att mera påtagliga avvikande utseende, avvikande beteende,
att man så att säga står ut lite…men då nästan alltid i kombination med att man inte har någon,
att man inte försvarar sig.

Samtidigt så säger de också att det mycket väl kan vara så att det egentligen inte finns några
specifika orsaker som gör att man innan kan säga att just den här eleven riskerar att bli utsatt.

Antingen någon slags svaghet som finns där eller något påhittat som blivit förstärkt. På så sätt
hittar man saker som rättfärdigar att de blir utsatta också och det tror jag inte behöver ha
funnits där från början. Det känns som det förstärks när man bli utsatt.

Intervjupersonerna är inne på att det är någon inre styrka som gör att man inte blir mobbad, att
man säger ifrån när någon kränker. Den som skriker och ställer till med oreda för den som
mobbar blir ofta lämnad i fred och mobbaren söker upp någon annan som :

…är tyst och inte skvallrar …den som inte har vägarna eller medlen för att försvara sig.

Det kan också vara så att den som blir utsatt inte backar undan utan säger ifrån på ett sätt som
får andra att tycka att det är roligt att provocera.

…man gör något roligt när man blir mobbad, man skriker eller slår och det tycker alla är roligt,
det är roligt att få nån arg…

I intervjuerna framkom att den som mobbar är en rädd och frustrerad människa, som själv har
fått utstå förnedring och förtryck. Att utsätta andra för mobbning kan ses som en anledning att
själv slippa bli mobbad. En person som har lågt självförtroende och självkänsla kan på ett
omedvetet plan utsätta andra för trakasserier. Därigenom minskar man sin egen rädsla och
skaffar sig en maktposition för att klara sig. 

Mobbarrollen är ju en väldigt sargad människa, det är ju sällan någon, som de lyckliga och harmoniska
barnen som mobbar, utan det är ju dom som på något sätt blivit kränkta själva.
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Den som har makten i en klass benämner projektgruppen som kungen eller drottningen och
det är intressant att se vad dessa gör med sin makt. Det är inte alltid så att de använder sin
makt i direkt syfte att mobba, utan det kan ske genom ombud i form av tyst mobbning eller
med tonfall, rörelse eller viss överlägsenhet. 

Projektgruppen benämner de personer som står bakom och uppmuntrar mobbaren som
påhejare, medtjänare och medlöpare. 

...en svans som följer efter som är passiva men som ändå är delaktiga i mobbningen, att ge
support till mobbaren som den aktive ledaren.

 
Från den här gruppen behöver mobbaren ha stöd, anser projektgrupper, för att det
överhuvudtaget ska bli någon mobbning eftersom man inte mobbar ensam. De intervjuade
anser att det är här man kan göra en insats i och med att försvinner detta stöd för den som
mobbar så kommer denne att lägga av. Dessa personer upplever att de inte gör någonting. De
sist nämnda kan också tillhöra de s k åskådarna

Det är bland åskådarna som de intervjuade anser att man kan göra det största arbetet eftersom
de tycker att här ligger mycket kraft och makt. De är bland åskådarna som det avgörs om
mobbningen ska bli långvarig eller överhuvudtaget komma till stånd. Genom att de går
emellan, sätter stopp eller går och berätta för någon vuxen om vad som händer kan de få stopp
på utvecklingen mot en mobbningssituation.

Offer

Utifrån intervjuerna så kan vi märka att definitionen på offer är att ha förlorat något eller att
inte ha sin frihet. Det ska också ha skett utan att den drabbade har kunnat göra någonting åt
detta. Samtidigt så lyfter projektgruppen att denna definition innebär att ett offer blir menlöst
eller passivt och har stora svårigheter med att åtgärda sin situation. När vi så går vidare med
frågan om de ser den mobbade som ett offer, så blir svaret att de ur vissa aspekter kan göra
det.

...man ser nog den som offer… som inte har valt det här själv och faktiskt har blivit fråntagen
någonting.

…generellt så gör jag nog det eftersom jag tänker att på nåt sätt så ligger problemet mycket hos
mobbare och då ser jag den mobbade som ett offer.

… mobbningssituationen påverkar en så mycket att jag inte är fri…   man vågar inte fråga om
man får vara med.. då är man ju ett offer.

Men det framförs även andra perspektiv i intervjuerna som visar på att man inte alltid behöver
se den utsatte som passiv. Det kan vara personer som agerar utåt och därigenom får negativ
uppmärksamhet som i sin tur slår tillbaka på dem själva.

...de är inte passiva fast de fortfarande blir mobbade, därför kan man inte generellt säga alla
som blir mobbade är offer.

Det framkom i intervjun att offer också kan ses ur andra perspektiv. Dels när man blir utsatt
för något och inte kan försvara sig eller när man gör sig själv till offer på något sätt. Som
exempel gavs att om man blir utsatt för ett övergrepp så är man ett offer i och med att man
inte har kapacitet för att förhindra att det sker. Däremot så kan man också göra sig själv till
offer genom att inte ta tag i omständigheterna och göra något åt dem. 
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...dålig självkänsla  eller vad det nu kan vara så låter man saker hända med en och tycker syn
om sig själv fast man skulle kunna ta tag i situationen.

Kränkning

Projektgruppen menar att en kränkning sker när man blir nedvärderad som person. När någon
försöker göra en annan människa illa antingen fysiskt eller psykiskt. En kränkning behöver
inte vara medveten eftersom människor har olika uppfattningar om när man blir kränkt. Det
kan också vara så att man som barn inte uppfattat handlingen som en kränkning utan först när
man har vuxit upp och tittar tillbaka på sin barndom. 

Det finns personer som inte uppfattar sig själva som kränkta och som vuxna först då insett att
de blivit kränkta.

När de talar om kränkningar så är man återigen tillbaka till maktpositioner och att man
trampar över på någon annans revir. 

Alla människor blir ibland kränkta… det sätter ju inte lika djupa spår i oss.

Sker det ofta från olika håll så påverkar det ens bild av sig själv och kan därigenom eventuellt
ses som mobbning. Alla människor kan berätta om när de har blivit kränkta men däremot är
det inte alla som kan berätta om tillfällen när de varit mobbade. Lärarens maktposition kan
innebära att många elever kan uppleva sig väldigt kränkta exempelvis när denne inte lyssnar
eller tar eleven på allvar vilket också är en form av kränkning. 

Stöd till den utsatte

För att stärka individer till att inte bli mobbade bör ett öppet klimat i skolan eftersträvas där
man lyssnar på varandra. För att kunna hjälpa eller ge stöd till en mobbad bör man förändra
det som i grunden har lett fram till mobbningen. Det kan t ex vara maktförhållandena i
klassen. Tills denna förändring har skett så behövs det information till föräldrar och
skolpersonal (som står den mobbade närmast), och därigenom göra dem medvetna om elevens
utsatthet. Det viktigaste, enligt de intervjuade, är kanske att ta den utsattes upplevelse av
mobbningen på allvar, att påpeka att jag ser vad som händer och det här ska stoppas. Man kan
också sätta in generella åtgärder som inte riktar sig mot någon speciell person, genom att t ex
fråga alla elever om det finns ställen där de inte känner sig trygga. Upptäcker projektgruppen
någon som blir mobbad på en skola så menar de att de inte kan ge denne eleven något enskilt
stöd. De försöker istället tillsammans med barnet hitta någon annan vuxen som står denne
närmare i systemet. Det är viktigt att skolan markerar tydligt att så här gör man inte och visar
den mobbade att den har rätten på sin sida och att denne inte förtjänar att bli utsatt av andra
elever.

Att den utsatte ska behöva byta skola måste enligt projektgruppen vara ett av de sista
lösningsalternativen. Det kan ändå ibland vara nödvändigt i de fall som inte går att lösa bra
och tillräckligt snabbt på den skola där den utsatte går.

...man har mått dåligt på den första skolan att lösa sina problem, att man inte kan se några
direkta utsikter att man ska klara av det med en gång…då kan det vara ett mindre dåligt
alternativ.
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Förebyggande arbete

I intervjuerna framgår att projektgruppen vill arbeta för att medvetandegöra känslor, attityder
och värderingar hos eleverna. Exempelvis pratar de med eleverna om vänskap och att den
ibland kan vara svår och om att känna sig ensam. Det är viktigt att kunna identifiera hur man
känner och kunna uttrycka detta. Empati, att kunna känna in känslor hos någon annan, blir ett
led i att arbeta med känslor. 

...det utgår från den utsattas upplevelsebeskrivning av vad som hänt och sedan gäller det att få
mobbaren att förstå att det han gör påverkar andra så starkt.

De vill även att eleverna ska bli medvetna om de roll- och maktspel som pågår i gruppen för
att därigenom kunna minska ett visst beteende. Detta kan ske genom drama och rollspel.
Eleverna får till exempel spela upp ett drama som handlar om mobbning för att på så sätt
avslöja de roller som finns och därmed göra dem tydliga. Genom att låta eleverna spela en
annan roll än den de är vana vid ges de också möjlighet att bryta ett invant beteende.
Projektgruppen berättar också att de använder sig av forumspel där eleverna får gå in och
stötta den som är utsatt men också ge denne repliker. Detta kan ge tips om vad man kan säga i
vissa utsatta situationer. Då framgår även hur viktiga de så kallade medtjänarna är, de som
inte mobbar själva men som ändå står bakom den som mobbar genom att inte ingripa. I
forumteatern blir det tydligt att det du säger spelar roll och att man som medtjänare har ett
ansvar. 

- Brukar det komma något bra? (intervjuaren)
Ja både bra och dåliga saker, men visst kommer det en del, men då blir det, det kommer från
dem som har ett väldigt tryggt och gott självförtroende, jag menar, bland dem scener då de
sitter i forum, matsalen och så kommer då någon som frågar om är det ledigt här och det står en
tom stol och någon som säger innan någon annan hinner och svara; -va tror ru eller? och så går
hon därifrån. Men då föreslår flera att hon säger; - jag ser ju att det är ledigt jag sätter mig här.
Men det krävs ju fruktansvärt mycket för att kunna säga det och det hjälper ju inte bara att få
de förslagen sådär man måste ju också ha modet att våga säga de sakerna, så att de hänger ihop
lite med en själv på något sätt, våga tro att ja, jag är rätt okej så där.

Det viktiga förebyggande arbetet handlar enligt projektgruppen om att förändra
maktförhållanden, utjämna skillnader och förända det som i grunden leder fram till mobbning. 

De intervjuade pekar på betydelsen av att förändra klimatet och stärka grupperna så att
behovet av mobbning försvinner. Även bland de vuxna i skolan behöver man arbeta med
klimatet för att få en trygg miljö där det råder en god stämning vilket även gör det lättare att
upptäcka mobbning. 

…man kan naturligtvis stoppa mobbning med kontrollmetoder, rastvakter, att aldrig lämna
elever ensamma, göra det här väldigt, liksom kontrollskola där vuxna ska vara ögonen. Men
det allra bästa sättet är att man behöver ha så lite övervakning på eleverna, att man litar på
eleverna så att man gör, att man inte avstår från att mobba varandra på grund av att man
riskerar att åka fast på det sättet, man ska avstå för att man inte känner ett behov av det. 

Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är de elever som projektgruppen möter. Dels
ligger information om klassen från lärare och kuratorer till grund för hur projektgruppen
arbetar men även de upplysningar som eleverna i klassen själva ger är viktiga för att de ska
kunna anpassa sig till elevernas nivå och behov. 

Jag menar att är det en klass där det är uppenbart så att man har mycket verbala kränkningar
eller problem med kommunikationen, där måste man ju dels se till att de här kränkningarna inte
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fortgår när vi jobbar, på ett sätt. Det jag skulle säga var att ofta är det redan något som läraren
jobbar med i en klass, där man kämpar hela tiden för att få arbetsro det upphör ju inte när vi
kommer dit utan där vi får hjälpas åt.

Föräldrar spelar enligt intervjupersonerna också en stor roll för att möjliggöra ett gott klimat i
klassen. De intervjuade anser att det är viktigt att skolan ger föräldrar till elever i skolan
utrymme för ett starkare engagemang. 

...men att föräldrarna ska vara, att uppmuntra föräldrarna i ett förebyggande sammanhang
aktivt...
...att uppmuntra föräldrarna att inte alltid tro på sina barn, jag menar att när dom säger att allt
har varit bra i skolan och jag har kompisar och sådär. Att inte alltid, att ställa de där extra
frågorna...

Samtidigt framhåller de att skolan idag blivit mycket mer öppen för föräldrars medverkan än
den var när de projektanställda själva var barn (på 70-talet). Här vill de även betona att
samhället ser annorlunda ut idag än för 30 år sedan. Föräldrar yrkesarbetar vilket försvårar
engagemanget. 

6.2 Intervju med lärare

Genom projektgruppen fick vi kontakt med en lärare, vars klass ingår i projektet, för en
intervju. Klassens samarbete med projektgruppen startade i mitten av höstterminen 2001 då
det enligt läraren var mycket rörigt i klassen med utagerande elever och mobbning. Strax
innan projektgruppen började arbeta med klassen anställdes en assistent som arbetade fram till
jullovet speciellt mot en elev som hade svårt med koncentrationen. Lärarlaget på skolan var
överens om att projektgruppen skulle arbeta mot just denna klass eftersom de var i behov av
insatser.

Intervjupersonen

Den intervjuade läraren är en kvinna som är 30 år. Hon är utbildad grundskolelärare i årskurs
1-7 med inriktning mot SV/SO men är även behörig att undervisa i musik. Hon har efter
utbildningens slut arbetat som lärare i 6 år. Intresset för att arbeta med människor har hon fått
med sig genom sin familj och den fostran hon fått under sin uppväxt. Som barn hade hon ett
gott självförtroende och var drivande, framåt och verbal. Hon har ingen egen erfarenhet av att
vara utsatt för mobbning men hon berättar om en pojke som gick i hennes klass från 1-3:e
klass. Han var väldigt fysisk och slogs mycket. De övriga i klassen blev väldigt trötta på
honom och de slutade med att han fick flytta över till parallellklassen. 

Vi upplevde nog inte då som att vi stötte ut honom utan det var mer att de andra tyckte att han
kan vara med oss istället sådär.

Mobbning

Definition och mönster
Läraren vill skilja mobbning från vanliga konflikter som uppstår i alla grupper. Mobbning
förekommer när konflikter uppstår mer regelmässigt och när det är flera elever mot en och
samma person vid ett flertal tillfällen. Hon framhåller dock den dolda mobbningen som
allvarligast och svårast att komma åt. Det kan handla om beteenden som barnen kanske inte
själva är medvetna om och som inte syns om man inte letar efter dem. Det blir roller och
beteenden som barnen tar till sig och som kan påverka självförtroendet hos den utsatte



32

negativt. Det kan handla om att en elev blir utsatt för nedvärderande kommentarer. Läraren
ger oss följande exempel från en elev i hennes klass:

...inte tror jag särskilt medvetet så men det hade blivit så att hon hade fått rollen som den som
liksom... det var aldrig någon som hejjade på henne i olika lekar och spel på rasterna. Tvärtom
när hon liksom stod i centrum så sa de; - men sluta, bli färdig någon gång då, men nu ändrar du
ju reglerna igen, flytta på dig då så att de andra får vara med. Den här jargongen liksom. 

Enligt läraren kan det vara viktigt som vuxen att iaktta och inte påverka i första skedet medan
man försöker se om det är ett mönster. Det vill säga om det är något som upprepas och som
behöver göras något åt. Att vara vaksam och känslig men inte överdriva och förstora saker
som inte finns för då kan en elev bli tilldelad en roll som den kanske inte har. 

Roller
Läraren kan i mobbningssituationen urskilja roller hos de olika parterna. Den drivande kraften
är ledaren. Därtill finns alla medlöpare som genom att de inte tar ställning mot mobbningen
faktiskt är för den. Detta är enligt läraren mycket viktigt att medvetandegöra hos eleverna.
Hon framhåller att de som mobbar många gånger kan vara barn som är osäkra och rädda men
samtidigt menar hon att det kan vara barn som ser ut att vara trygga men som ändå hamnat i
den rollen. De barn som blir utsatta för mobbning har enligt läraren ofta problem i kontakten
med andra barn. 

Tyvärr är väl det ofta så att barnen har... ja ibland kan man ju säga att det kan bli vem som helst
men min erfarenhet är att ofta är det barn som på något sätt har lite svårt med den sociala biten.
Som skiljer sig från mängden. Som liksom drar på sig andras ogillande på ett eller annat sätt.
...det kan vara väldigt retliga personer. Det finns en del barn som liksom inte behärskar det här
med gränser, integritet och så, är alldeles som plåster eller vad man ska säga. 

Offer

Läraren menar att ett offer är någon som blir oskyldigt utsatt för en kränkning eller blir
åsidosatt och inte kan påverka det själv. Någon som hamnar i situationer där den råkar illa ut.
När vi frågade om hon ser den mobbade som ett offer fick vi svaret att hon ser det på två sätt.
I en mobbningssituation har det gått så långt att den utsatte inte kan påverka sin situation och
därmed måste man se denne som ett offer och att det är mobbarna som man måste ta tag i.
Hon anser samtidigt att de som är mobbade har ett beteende som drar till sig andras ogillande
och irritation och att man behöver jobba med dem på något sätt. De behöver hjälp med att
ändra sitt beteende för att få nya och goda relationer till andra. 

Men när man har rett upp den själva akuta eller vad man ska säga väldigt tydliga situationen då
tycker jag ofta att man... Alltså man kan få bort mobbningsbeteendet och man kan få ett barn
som inte är utsatt så, men samtidigt kan man ofta få tycker jag ett barn som blir väldigt ensamt.
Därför att dess enda relationer med andra har varit att vara mobbningsoffret. Då måste man
hjälpa dem och kanske fundera över sitt beteende vad det är som gör att de inte har normala
relationer med andra barn. Där ofta är det ju saker som de själva gör som retar andra eller som
gör dem liksom svåra att ha med helt enkelt.

Samtidigt vill den intervjuade framhålla att hon skulle önska att alla människor kunde få bli
accepterade som de är. 

Kränkning

Om något uppfattas som kränkande är enligt läraren till stor del beroende av mottagaren. Hon
menar att en elev som är populär i klassen och som har ett gott självförtroende inte lika lätt
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blir kränkt som en som är mobbad eller utanför. Eleverna har även med sig det klimat som
råder i hemmet när det gäller att ge och ta emot kommentarer från varandra. Hon relaterar
också till sin egen skolgång och familj. Hur en ganska tuff men hjärtlig familjejargong har
påverkat hennes eget sätt att vara på. 

Det kan jag också känna när man tänker tillbaka på sin egen skolgång, jag har säkert kränkt
andra genom mina kommentarer därför att jag kan själv ta sådana kommentarer.

Men så är det ju i skolan också, de kommer från olika typer av klimat och det som gör någon
väldigt ledsen är för någon annan vaddå liksom det är väl inget med det. Men det är ju också
något som man måste prata om och göra dem medvetna om. Att inte alla kan ta, att man har
ansvar. 

Enligt läraren kan hon, när hon väl lärt känna eleverna, se vad som sårar dem. Hon anser att
det blir ganska tydligt även om de försöker dölja det. 

Stöd till den utsatte

Den mobbade bör enligt läraren få samtala med någon vuxen som verkligen lyssnar utan att
förklara och kommentera. Att den utsatte får möjlighet att uttrycka hur den känner och
upplever situationen och att den vuxne verkligen försöker ta till sig det. Läraren framhåller
också hur viktigt det är att sträva mot ett öppet klimat i klassen där det ges möjligheter att
prata, diskutera och metvetandegöra det som sker. För att nå ett klimat där eleverna kan känna
sig trygga i gruppen krävs det tid att vara tillsammans och lära känna varandra. I dagens skola
är det vanligt med många olika grupperingar vilket enligt läraren innebär att man förbiser det
som är viktigt för att nå en trygg grupp. 

...det som är pedagogiskt bra är kanske inte alltid psykologiskt bra eller så socialt det bästa.

De öppna diskussionerna ger möjligheter att medvetandegöra hur viktigt det är att ställa upp
för varandra när någon får problem. Att alla har ett ansvar. Även om man inte är den som
mobbar så är det viktigt att visa att man tar ställning emot. Läraren ger ett exempel på hur hon
tillsammans med sin klass genomfört vad hon kallar en schyssthetscup. En elev i hennes klass
blev mobbad på bussen av andra elever på skolan. Problemet lyftes i klassen och de kom
överens om att agera för att hjälpa sin klasskompis. Efter elevernas agerande blev det bättre
på bussen. 

... kamratstödjarna då berättade att på bussen hem så är de väldigt taskiga då fortfarande där det
inte fanns någon personal som såg dem. Då kom vi på det här med schyssthetscup. Det var
många i klassen som åkte med hans buss så då släppte jag ut dem tidigare då några
eftermiddagar så att de hamnade först i busskön. Så skulle de gå in och sätta sig så att han satt
liksom mitt i gruppen för det var andra barn som satte sig bakom och slog i sätet, sjöng sånger
och liksom sa fula namn och sådär. Så att de liksom slog en ring runt omkring så att de inte
kom så nära, de andra då va. Också att de lovade varandra att inte falla in i det här då bara för
att de här stora tuffa killarna höll på med det. Inte direkt gå emot det men visa att man inte
tyckte att det var något roligt eller så och hänga på. Så det gjorde de några gånger då. Jag tror
att för han som var mobbad, bara det att vi pratade om det så i klassen att de liksom gemensamt
sa att det här, nu satsar vi på det här, vi ställer upp, de ska inte få göra så mot våran
klasskompis, det här snacket så, bara det tror jag lyfte honom jättemycket.   

När mobbningssituationen väl är under kontroll och de som mobbar samt de som finns runt
omkring har blivit medvetna om vad det är de egentligen gör och att det inte är ett önskvärt
beteende så menar läraren att mobbningsproblemet ändå inte riktigt är löst. Eleven som har
blivit mobbad måste också bli medveten om sitt beteende. 
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...att lära det barnet hur man faktiskt beter sig i en social situation. Hur man får kompisar och
behåller kompisar. För många gånger kan de inte det.

Förebyggande arbete

Att nå trygghet i gruppen
Kontinuitet, stabilitet och arbetsro är enligt läraren nyckelord för att nå trygghet i gruppen.
Tyvärr är det så att de stökiga grupperna är de som oftast får byta lärare vilket innebär att de
aldrig hinner utveckla den grundläggande tryggheten. 

Jag tror att det handlar om det här med osäkerhet i gruppen. Att man inte är trygg med varandra
och hittar sin plats. När man dessutom lever i en ganska otrygg värld och där det är mycket
förändringar hela tiden.

För att kunna arbeta utifrån läroplanen anser läraren att man först och främst måste ha en
grupp som fungerar och att man som lärare måste tro på det man gör för att överhuvudtaget få
med sig gruppen. Detta är en erfarenhet som hon fått under sin tid som lärare. 

Ett öppet klimat
Tryggheten i gruppen skapas genom ett öppet klimat i klassen. Det handlar om att eleverna
ska få möjlighet att resonera öppet om det som sker och att inte lägga locket på när problem
dyker upp. 

När de vant sig vid det klimatet då pratar de mer. De berättar ju och då blir det ju inte att man
är skvallerbytta, tjallar eller så utan så umgås vi i våran klass liksom.

Men allt sådant här är också beroende av att man har en grupp under en längre tid för det är
något som man måste träna dem i och som de måste vänja sig vid. 

Metoder för att utveckla trygghet i gruppen
Läraren ger oss flera exempel på hur hon arbetar eller har arbetat för att ge utrymme för
barnens diskussioner. I den klassen hon har idag har de tre bestämda punkter som alltid tas
upp vid de regelbundna klassråden för diskussion. Dessa är rasterna, matsalen och bussen. På
skolan har eleverna även fått välja två kamratstödjare från varje klass. Utgångspunken har
varit att eleverna ska välja två ur klassen som de känner att de litar på, som är bra kompisar
och som kan ge stöd till någon som behöver hjälp. Kamratstödjarna på skolan har en egen
grupp där de träffas varannan vecka. De får utbildning i att vara bra kompisar och i att kunna
se när oschysst beteende förekommer, deras uppgift är att upptäcka mobbning. Klassen har
också haft veckans hemliga kompis. Alla elever får då någon i hemlighet att vara extra snäll
mot i en vecka. När veckan är slut får alla i klassen gissa vem de trott varit deras hemliga
kompis. Enligt läraren är detta ett bra sätt för barnen att dels lära sig att vara trevlig mot andra
men också att kunna lägga märke till när andra är trevliga och inte bara ta det för givet.  

I tidigare klasser har hon även jobbat med kompissamtal. Detta innebär att klassen sätter sig i
en ring varje fredag och går igenom tre basfrågor. Den första frågan lyder: Har du under
veckan behandlat någon på ett sådant sätt att du vill be om ursäkt för det? Barnen får då
möjlighet att förklara och be om ursäkt till den berörde. Den andra frågan lyder: Har du sett
någon som du tycker har betett sig på ett sådant sätt att den borde be om ursäkt? Detta gäller
då sådant som inte kommit fram genom den första frågan. Eleverna får då beskriva situationen
men inte nämna några namn. Därefter kan de berörda eleverna be om ursäkt om de känner sig
träffade. Den tredje frågan lyder: Är det någon som har känt sig illa behandlad och inte fått
upprättelse för det? Även här får eleven beskriva situationen men inte nämna några namn.
Genom att gå igenom dessa frågor kan de flesta konflikter komma upp till ytan menar läraren.
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Något som läraren kallar för positiva egenskaper är en bra metod för att ge eleverna möjlighet
att lära sig se och uttrycka positiva saker om och till varandra. Alla elever får anonymt skriva
något positivt om alla de andra i klassen på separata lappar som läraren sedan lägger i kuvert
till var och en. Dessa får barnen sedan med sig hem som en liten present. 

Projektgruppens arbete

Läraren tycker att samarbetet med projektgruppen framförallt har givit henne mer tid att
reflektera och kunna observera gruppsykologiska processer i klassen. Det kan handla om hur
barnen samspelar med varandra och projektgruppen. Hon är alltid med i klassrummet men
försöker ligga lite lågt för att hennes närvaro inte ska påverka eleverna negativt så att de inte
vågar säga vad de tycker och känner. Läraren menar att barnen kanske anpassar det som de
uttrycker efter vad de vet att ”fröken” vill att de ska säga. Projektgruppen kommer ”utifrån”
och därmed hoppas hon att det kan bidra till en öppnare diskussion.

Att få sitta då i ett hörn och bara ägna sig åt det och få bekräftelse på kanske det man har anat.
Det har varit jätteintressant för mig. Sen att få höra hur de tänker. Då när det kommer några lite
mera utifrån som inte har några bindningar till dem som inte är de som vaktar dem på rasterna
och i matsalen.  

Hon uttrycker dock att det ibland kan vara svårt att vara helt tyst. Exempelvis beskriver hon
en situation då hon hade ett mycket bra exempel från sin egen skoltid. Hon valde då att delge
detta och kände att det bidrog till att komplettera det som projektgruppen pratade om på ett
bra sätt. Att eleverna fick höra att fröken också gjort fel kanske också gjorde att de lyssnade
lite bättre. Läraren tror också att hennes närvaro gör barnen trygga under projektgruppens
lektioner.

Jag tror att när... (projektgruppen) kommer så är det full fokus på dem. De lyssnar på dem och
gör som de säger. Samtidigt så tror jag att de tycker att det är skönt att jag är kvar liksom. Om
det är något som blir osäkert runtomkring så kan de fråga då. 

Samarbetet har gett klassen mycket bra saker att fundera över. Hon anser även att det är bra
att kunna återknyta till det projektgruppen sagt och vad som har diskuterats på deras lektioner.
Eftersom det krävs tid att komma in i en grupp och även för att barnen ska se de utomstående
som viktiga personer, tycker läraren att det hade varit bra om projektet hade skett lite mer
intensivt under en kortare period. Samtidigt framhåller hon att även det långsiktiga arbetet är
bra inte minst för att barnen följs även in på högstadiet då de också byter skola. Där kan
projektgruppen bli en trygghet som de har med sig från mellanstadiet.

...egentligen skulle man vilja ha både och, en intensiv kortare period och samtidigt skulle man
vilja ha det här liksom lite mer utdragna under en längre period som följer en klass. 

Ibland känner läraren som att två veckor är lite för långt emellan projektgruppens besök för att
kunna följa upp på ett bra sätt. Hon funderar då över om inte lärarna själva kunde få
utbildning och utföra det förebyggande arbetet i sina klasser.

På ett sätt kan jag känna så här att man skulle satsa på att ge lärarna den typen av utbildning
och tiden för att göra sådana saker i sin egen klass. För att man känner dem ändå på ett helt
annat sätt...  (Projektgruppen) pratar utifrån ett mera allmänt generellt perspektiv medan jag
kanske kan se att precis, när det gäller konflikthantering så är det just precis den här grejen som
den här gruppen behöver jobba med. 
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Läraren ser projektet som ett rent förebyggande arbete mot b l a mobbning. Projektgruppen
kom dock in i klassen under en period då det fanns problem med flera elever vilket gav henne
tid att tänka och ta ett steg tillbaka. Hon kunde få möjlighet att observera eleverna och se vad
som händer när de t e x tappar koncentrationen. 

6.3 Reflektioner och slutsatser av intervjuer

Att identifiera mobbning

I vårt resultat framgår hur svårt det kan vara att upptäcka mobbning när man är del i en grupp.
De intervjuade berättade hur de som barn inte uppfattade att det förekom någon mobbning i
den egna skolklassen men hur de som vuxna, nu i efterhand, ändå kan se att det kanske fanns
sådana tendenser. Mobbning är något som är svårt att upptäcka, speciellt den tysta
mobbningen som kan ske i form av uteslutning ur gemenskapen. För att kunna identifiera en
mobbningssituation anser vi att man måste försöka förstå vad mobbning är och varför den
uppkommer. 
 
Vad är mobbning och hur kan vi förstå den?

De intervjuade definierar mobbning som när en eller flera individer utsätter någon för en
kränkande behandling vid upprepade tillfällen. Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld,
nedvärderande kommentarer eller att individen ignoreras. De nämner också missbruket av
makt som en del i mobbningen. Vi kan se att de intervjuades resonemang till stor del stämmer
överens med Olweus (1986) och Pikas (1989) definitioner som vi presenterat i uppsatsens
bakgrundsavsnitt. Men de intervjuade framhåller också begreppen kränkning och makt som
två viktiga aspekter vilka vi har valt att koncentrera oss på. Dessa begrepp är också centrala i
den forskning som gjorts av Fors (1994) och Björk(1995). I resultatet framgår att kränkningar
handlar om att nedvärdera en annan person fysiskt eller psykiskt men att en kränkning inte
behöver vara medveten. 

Makt liksom en kränkande handling kan människor både ge och ta emot av varandra.
Begreppen är således en del av den naturliga sociala interaktionen mellan människor. En
kränkning kan enligt Goffman (i Persson, 2000) ses som något normalt som sker i
interaktionen mellan människor. Vi kan dock av resultatet se att det vid mobbning föreligger
en skillnad eftersom kränkningar då sker upprepat och bildar ett mönster. Mobbning handlar
enligt vår mening om störningar eller hinder i interaktionen där definitionen av situationen
blir det centrala. Vi definierar situationen utifrån den person vi interagerar med men också
beroende av hur vi mår och vår sinnesstämning. En handling blir till en kränkning först när
mottagaren uppfattat handlingen som kränkande. För att det inte ska leda vidare till mobbning
måste den som känner sig kränkt tydligt kunna visa detta och den som ”gått över gränsen”
måste ha förmågan att be om ursäkt. De ursäkter och förklaringar som uppkommer måste
också godtas. I resultatet framgår även att det klimat som råder i hemmet har betydelse för hur
vi ser på vad en kränkning är. I en del familjer finns en jargong där man kliver över varandras
revir på ett hjärtligt sätt. Detta kan missförstås och uppfattas som en kränkning av någon som
kommer från en familj där man är lite försiktigare i sitt sätt att tala till och möta varandra.
Dessa skillnader bör enligt läraren medvetandegöras hos eleverna.
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Att någon har mer makt än någon annan i en grupp behöver inte innebära något negativt i sig.
Det hela handlar om hur makten används. Makten kan användas till att förtrycka men också
till att bryta ett förtryck. I intervjuerna framkommer att stödet till den utsatte i en
mobbningssituation kan handla om att förändra maktförhållandena i klassen. Vi vill peka på
att detta är möjligt genom att i vår teoridel lyfta begreppet empowerment. Makt kan överföras,
det är möjligt att ge makt åt någon som saknar den. Detta innebär inte att man förlorar den
egna makten. Det förebyggande arbetet bör enligt vår mening ta sin utgångspunkt i de goda
maktförhållanden som finns i gruppen. Som exempel kan vi i resultatet se hur skolan arbetar
med kamratstödjare. Dessa utvalda elever måste ha förmågan att använda sin makt på rätt sätt.

Mobbning uppkommer som vi tidigare nämnt när de naturliga processer som finns i vårt
sociala samspel med andra människor rubbas på något sätt. Om en individ inte känner sig
trygg eller bär på en osäkerhet i gruppen blir det problem i interaktionen med andra. I sina
bekymmer om att göra rätt intryck på varandra använder sig parterna av ”falska roller”. Det
blir då omöjligt att nå det som Buber (1990) kallar mellanmänsklighet och ett äkta samtal. Det
förebyggande arbetet kan därför även handla om att utveckla en trygghet i gruppen där ett gott
klimat kan råda vilket också har framkommit i intervjuerna. 

Vem riskerar att bli utsatt för mobbning och varför?

För att kunna arbeta förebyggande med de som riskerar att bli utsatta för mobbning måste
man enligt vår mening försöka förstå vem som blir utsatt och varför. Det kan dock vara svårt
att definiera vem som blir utsatt eftersom det samtidigt kan medverka till att skuldbelägga den
mobbade. I vårt resultat finner vi olika sätt att definiera ett offer och att synen på vad ett offer
är påverkar hur den som är utsatt blir bemött. I intervjuerna framkommer att den som blir
mobbad ofta har någon personlig egenskap som medför negativ uppmärksamhet från
omgivningen. Det kan vara ett avvikande utseende eller beteende. Den mobbade har någon
slags svaghet eller brist på ”inre styrka” samt saknar medlen att försvara sig. Läraren
framhåller att de som är utsatta för mobbning ofta har problem i det sociala samspelet med
andra barn. De kan ha svårt att känna av integritetsgränser. 

Samtliga intervjuade säger, dock efter ett visst övervägande, att den mobbade är ett offer. Men
det framkommer också hur begreppet offer kan ses på olika sätt och att man därför inte
generellt kan säga att alla som är mobbade är ett offer. Att vara ett offer innebär att förlora sin
frihet eller bli oskyldigt utsatt för en kränkning utan att kunna göra någonting åt det. Den
utsatte kan även göra sig själv till offer genom att inte ta tag i omständigheterna och agera.
Offret ses i detta avseendet som en passiv person som har svårt att förändra sin situation.
Samtidigt blir det genom resultatet tydligt att den som blir mobbad i vissa fall själv kan ha en
aktiv roll exempelvis genom ett beteende som bidrar till andras irritation. 

Att ett offer kan ses både som passivt och aktivt och genom sitt agerande eller ickeagerande
även bära skuld till det som sker, blir också tydligt i litteraturen. Både Olweus (1986) och
Höistad (1994) beskriver den som blir mobbad utifrån personliga egenskaper såsom fysisk
eller psykisk svaghet, osäkerhet eller benägenhet att överreagera. Fors (1994) vill däremot
undvika att skuldbelägga den som är utsatt genom att istället fokusera den som mobbar. Vi
anser liksom Björk (1995) att det är vikigt att verkligen se och möta den som är utsatt som ett
subjekt för att kunna ge individen en möjlighet att vara med och bryta mobbningsförloppet.
Den som är utsatt har liksom de övriga som är involverade i mobbningssituationen ett ansvar
men framförallt en möjlighet att med rätt stöd kunna påverka förloppet. Om man förbiser den
mobbades ansvar blir denne betraktad som ett objekt och handlingsutrymmet för individen
begränsas. Fokus måste läggas på de samspelsprocesser som sker mellan den som är utsatt för
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mobbning och alla som direkt eller indirekt är involverade i det ”spel” som enligt Björk alltid
förekommer mellan individer i en speciell kontext och situation. Den som är utsatt för
mobbning behöver stöd och hjälp med att utveckla sin situationskompetens. Det handlar om
att bli medveten om de spelregler som finns i det sociala samspelet mellan människor men
också den egna förmågan att utnyttja sina resurser så att de leder till ett ökat
handlingsutrymme. Därmed blir det mindre väsentligt att försöka förändra de personliga
egenskaperna hos den som är utsatt utan att istället hitta ett sätt att anpassa dessa till de olika
situationer och människor som individen möter. 

Vi tror att alla människor kan bli mobbade oavsett utseende eller beteende. Att bli utsatt för
mobbning är helt beroende av de situationer som vi hamnar i och de människor vi möter samt
vår förmåga att använda vår situationskompetens. Alla hamnar då och då i utsatta situationer
där man antingen flyr från friheten att välja eller klarar av att ta till vara de möjligheter som
den sociala interaktionen erbjuder, nå frihet och därmed möjlighet att handla. Mobbning
uppstår då individen gång på gång utsätts för förtryck som denne inte kan hantera. Förtrycket
binder den utsatte vilket leder till att individen istället för att handla flyr friheten genom att
anta den förväntade rollen som offer.

Läraren framhåller som en slags utopi, en önskan om att alla människor kunde få bli
accepterade som de är. Strävan efter full förståelse är enligt vår mening viktig. Här råder dock
ett dialektiskt förhållande. Samtidigt som vi strävan mot att alla människor ska accepteras och
få vara som de är, så måste alla människor också nå en viss anpassning mot omgivningens
förväntningar. Vi är begränsade i våra val. Det är enligt Magnér och Magnér (1977) det
dialektiska förhållandet mellan människans fria val och hennes del i det omgivande samhället
som leder till hennes utveckling.

Hur kan man genom det förebyggande arbetet ge stöd till den utsatte?

Ur vårt resultat kan vi utläsa att de intervjuade framförallt anser att ett förebyggande arbete
mot mobbning måste handla om att arbeta med hela gruppen. Det kan vara svårt som
utomstående att komma in och försöka arbeta med enskilda individer. Projektgruppen har inte
någon nära relation till eleverna i klasserna. Deras arbete kan ändå bidra till att läraren får mer
tid att studera roller och mönster i gruppen och att hon därefter kan arbeta mer strukturerat
med den specifika gruppen och dess individer. 

De generella insatserna handlar mycket om att arbeta med klimatet i klassen så att
anledningen till mobbningen försvinner. Att sträva mot en trygghet i gruppen där eleverna kan
lyssna på varandra, våga diskutera och lära känna varandra. Då kan de bli medvetna om sitt
eget beteende och de processer som sker mellan dem som individer. I diskussionerna kan de
medvetandegöra känslor, attityder och värderingar. Projektgruppen menar att man kan arbeta
med att förändra maktförhållanden i klassen genom drama och rollspel. Läraren ger exempel
på hur man kan arbeta med kompissamtal för att nå ett öppnare klimat i klassen. 

När de intervjuade beskriver de olika rollerna i en mobbningssituation betonar de vikten av att
jobba med att medvetandegöra de personer som finns runt den som blir utsatt om deras del i
förloppet. Framförallt med de som fungerar som åskådare eller medtjänare. Mobbaren
behöver medtjänarnas stöd för att kunna mobba, man mobbar inte ensam. Därför är det i
åskådar/medtjänargruppen som projektgruppen anser att de kan göra det största arbetet. Där
ligger mycket kraft och makt. Den som är utsatt behöver först och främst bli tagen på allvar
och även få möjlighet att samtala med någon vuxen som verkligen lyssnar. Det är också
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viktigt att informera berörd skolpersonal och föräldrar om den mobbade elevens utsatthet. Ett
sista alternativ kan vara att ge den som blivit mobbad möjlighet att byta skola.

Vi vill förutom de förebyggande arbetet med hela gruppen poängtera vikten av att verkligen
våga se och möta de individer som är involverade. Alla måste få möjlighet att bli medvetna
om sin del i de destruktiva processer som pågår, även de som riskerar att bli utsatta. Vi menar
att begreppet offer begränsar handlingsutrymmet för den enskilde. Med detta begrepp följer
nämligen ett förhållningssätt där den som ska hjälpa inte ser den utsatte som kapabel att själv
vara med och förändra sin situation (Lindquist i Aronsson & Berglind, red. 1990). Vi tror att
det lätt blir att man förbiser den utsatte i rädsla för att skuldbelägga denne.

Alla elever i en klass utgör också ett system där man påverkar och påverkas av varandra
(Burenius & Karlsson, 1984). När en elev förändras sker det även förändringar med övriga
elever i klassen. Eftersom alla även ingår i andra system som exempelvis sin familj så för
eleverna med sig upplevelser och erfarenheter mellan skolan och familjen. Det blir därför
viktigt med ett nära samarbete mellan de system som eleverna befinner sig i. Om man ska
åstadkomma ett öppet klimat i klassen måste de olikheter som eleverna bär med sig från sina
familjer få komma upp till ytan. Läraren beskriver hur jargongen i hennes egen familj kan
påverka hennes sätt att möta andra. Eleverna bör enligt vår mening bli medvetna om hur deras
sätt, som kan vara naturligt i hemmet, faktiskt kan verka kränkande för andra. 

Genom ett socialpedagogiskt förhållningssätt ser vi att det är möjligt att förebygga mobbning i
gruppen och i det arbetet samtidigt stärka individerna. Vi kommer att i slutet av detta kapitel
referera till en metod som enligt vår mening utgår från ett socialpedagogiskt tänkande. För att
närmare kunna göra jämförelser mellan projektgruppens arbete och denna vill vi dock först
redogöra för de observationer vi gjort av projektgruppens arbete i klasserna.

6.4 Observationer

Projektgruppens arbetssätt och metoder tydliggörs i följande fyra observationer. Hur
projektgruppen blir bemötta av elever och lärare samt hur deras sätt att arbeta når fram
varierar vid de olika observationerna. Det blir således viktigt att förutom metoderna även
beskriva elevernas respons på dem utifrån lektionernas syften. Längden på lektionstillfällena
har varit c a 50 min. De två första observationerna är genomförda i en blandad 3-4:e klass
(observation nr 1) och en 4:e klass (observation nr 2) på två olika skolor. Dessa två lektioner
har behandlat konflikthantering och projektgruppen har utgått från samma planering i de båda
klasserna. Den tredje och fjärde observationen behandlar temat grupptryck och har
genomförts på samma sätt i två olika 6:e klasser vid en och samma skola. 

En lärare och en elevassistent närvarar vid samtliga observationer förutom vid observation nr
1 där klassen inte har någon extra resurs. Lektionerna leds alltid av två ur projektgruppen där
samma par försöker möta samma klasser så långt det är möjligt. Vid de fyra tillfällen som vi
fick följa var det samma personer ur projektgruppen som höll i samtliga lektioner, en kvinna
och en man. För att göra vår beskrivning så tydlig som möjligt benämner vi kvinnan K och
mannen M. Observationerna har sammanförts två och två efter det tema de behandlar. Vi har
valt att lyfta in våra egna kommentarer till observationerna i form av kursiverad text.
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Konflikthantering

Den första observationen görs på en liten, äldre men renoverad skola belägen på landsorten.
Den ligger inte i något direkt bostadsområde och flera barn kommer till skolan med buss eller
blir skjutsade av föräldrar i bil. Klassrummet är litet med stora fönster och inger en hemtrevlig
varm känsla. 11 pojkar och 11 flickor är placerade runt 7 bord och i rummet finns även en
soffa. Läraren säger hej när vi kommer och lämnar plats för projektgruppen. Vi som
observatörer placerar oss vid ett bord med två stolar längst bak i klassrummet. 

Observation nr 2 sker i en stor skola belägen centralt i kommunen. Lektionen hålls i en bild
och musiksal som är ganska stor. Stolar står uppställda på rad och längst fram finns utrymme
för uppträden. Projektgruppen överväger om de ska möblera om stolarna men bestämmer sig
för att låta dem stå kvar på rad. 20 elever närvarar under lektionen. Vi placerar oss även här
längst bak i lokalen. Vid båda observationerna blir vi presenterade för eleverna som
studerande vid högskolan och som gäster som ska vara med och lyssna på lektionen. Barnen
verkar inte bry sig speciellt mycket om vår närvaro. 

Syfte
Projektgruppen utgår från en planering som de själva utformat för följande syfte: ”Att ge en
metod för hur man löser en konflikt. Hur man istället för att fokusera på vem som har fel,
söker lösningar som är bra för alla. Att se att konflikter är olika ur de inblandades
perspektiv.”(bil 3)

Dramatisering av en konfliktsituation
K och M inleder lektionen med att dramatisera en konfliktsituation som skulle kunna vara
verklig. K frågar efter papperet till planeringen för denna lektion. M säger då att K skulle haft
med sig detta. De båda börjar gräla och konflikten trappas upp men bryts sedan av att K säger
”så här kan det ju vara ibland, men nu var inte detta på riktigt, vi har faktiskt det där papperet
med oss”. När K och M grälar ser eleverna mycket fundersamma ut. De tittar osäkert på
varandra och på läraren. En del fnissar. Därefter skriver projektgruppen upp ordet konflikt på
tavlan och frågar barnen vad en konflikt kan vara. I observation nr 1 beskriver eleverna
världskonflikter, mellan USA och Afghanistan och mellan palestinier och israeliter. I
observation nr 2 börjar barnen prata om egna vardagliga konflikter i omgivningen bland
kamrater och i familjen. K och M tydliggör att det finns stora och små konflikter. Inledningen
ger barnen en naturlig och verklighetstrogen bild av vad en konflikt kan vara. Här ser vi att
det även finns möjligheter att lyfta de konflikter som är verkliga för just denna klass. Detta
kan man sedan kan använda och gå vidare med.

Rollspel med dockor
Sedan talar M och K om för eleverna att idag ska lektionen handla om hur man löser
konflikter. De tar fram varsin pojk-barbiedocka som de kallar Tomas och Erik. De spelar med
hjälp av dockorna upp en fotbollssituation där Tomas fäller Erik när han ska skjuta mål. Erik
blir arg och sparkar Tomas på benet. De blir båda arga och skyller på varandra. De flesta av
barnen ser ut att lyssna uppmärksammat. Under observation nr 1 är flera barn i rörelse under
de första 10 minuterna av lektionen. Flera barn plockar fram smörgåsar ur väskan och två
hämtar vatten. Läraren står längst bak i klassrummet, lyssnar men lämnar över till M och K att
hålla i lektionen. Även i observation nr 2 är det viss rörelse bland eleverna men de blir då
tillrättavisade av sin lärare att sitta stilla. 
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Konfliktlösningsmodell
M och K skriver upp fyra frågor på tavlan: Vad har hänt? Vad känner du? Vad vill du ska
hända? Blir lösningen bra för alla? Därefter blir barnen indelade i grupper med ca 4-5 elever.
Ovanstående frågor delas ut på papper till grupperna. En del grupper får utgå från Tomas
perspektiv och några från Eriks. Barnen får diskutera och komma fram till ett gemensamt svar
för varje fråga. Vid den första observationen sker indelningen i stort sett efter de grupper som
barnen redan sitter i. Här går läraren runt och stöttar eleverna i grupparbetet. I observation nr
2 sitter barnen på rad och M delar in dem genom att räkna 1-4 varpå grupperna får gå till
varsitt hörn av klassrummet. Här blir det protester från en del barn som inte vill eller vill vara
i en viss grupp. Läraren ställer sig upp och ryter åt eleverna: ”Nu har vi pratat om att förstå
varandra...och så sitter ni och tjurar att jag vill inte vara i den här gruppen. Sätt er ner!!!”.
Därefter sätter sig läraren i den grupp som är mest stökig och där protesterna för att vara
tillsammans varit störst. 

M och K går igenom svaren med barnen i helklass. I observation nr 1 frågar de eleverna om
hur man löser konflikter i verkligheten. Barnen tar upp ett problem som de haft med att
komma överens om regler kring ett bollspel som de utövar på rasterna. En flicka börjar berätta
men det är svårt att höra vad hon säger. M säger då: ”Vet ni varför det inte hörs? för ni grejar
med något på bänkarna hela tiden.” Läraren inlägger: ”Det har ni väl aldrig hört förut? Kan
alla sitta precis still?” Därefter pratar de lite om bollspelet men det är svårt att förstå vad
barnen menar. Projektgruppen lyssnar på barnen men går sedan vidare i sin planering. Vid
observation nr 2 frågar projektgruppen om barnen känner till några världskonflikter. Även här
nämner då barnen USA och Afghanistan samt Israels konflikter. Barnen får här möjlighet att
koppla begreppet konflikt till sin verklighet. De får emellertid inte så mycket respons på detta
eftersom projektgruppen inte är insatt i hur problemen runt bollspelet sett ut. Här kan enligt
vår mening läraren fylla en viktig funktion.

Sagoberättelse
M läser sagan om Askungen på ett nytt sätt. Sagan utgår från en av styvsystrarnas perspektiv
och det blir synd om henne istället för om Askungen. Barnen sitter tysta och ser ut att lyssna
uppmärksamt vid observation 1. När sagan är slut reagerar flera elever och säger att det är fel
saga. Efter sagan framhåller K vad eleverna bör ta med sig från denna lektionen, att i en
konfliktsituation försöka tänka på hur den andra tänkte. I observation 2 går en pojke ut under
sagan och blir då ifrågasatt av läraren. ”Vart ska du gå”. Pojken svarar ”till toan”. ”Då ber vi
om det, det vet du väl” säger läraren. En pojke förflyttar sig till en annan stol. Under resten av
sagan är barnen tysta och flera ser ut att lyssna uppmärksamt. Det verkar som om sagan om
Askungen fångar barnen, men har de förstått innebörden? Vi får upplevelsen av att de kanske
inte förstått meningen med att framställa sagan ur ett annat perspektiv. 

Kompisringen
Avslutningsvis samlas alla i en ring och håller varandra om axlarna. Vid båda observationerna
är förutom eleverna och projektgruppen även läraren och i den andra observationen också
elevassistenten med. Det märks att barnen gjort detta tidigare, det råder ingen tveksamhet om
vad som ska ske. De läser högt tillsammans en ramsa. ”Jag är vacker, jag är bra och mot andra
ska jag va, som jag vill att andra ska va mot mej, nu slutar vi hej, hej!”  Så här avslutas alla
projektgruppens lektioner i samtliga klasser. När alla står i ringen i observation nr 2 och ska
läsa ramsan säger läraren att eleverna ska berätta vem de har haft som hemlig kompis denna
vecka. Alla elever får varje vecka någon i klassen att vara extra mycket kompis med. Eleverna
får i tur och ordning gissa vem som varit deras hemliga kompis. När barnen inte kan gissa
vem det varit och den hemliga kompisen avslöjas säger läraren att eleven får anstränga sig lite
bättre nästa gång för att det ska märkas vem han/hon är hemlig kompis med. Efter en stund
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avbryter K och vill istället att de barn som har upplevt att de har haft en bra hemlig kompis
ska berätta det. Några av barnen börjar berätta och har också gissat rätt. K går in på ett bra
sätt och bryter en negativ spiral. Att kunna se det som varit bra med veckans kompis istället
för att fokusera på att eleverna inte har varit en tillräckligt bra hemlig kompis. 
Efter detta säger alla ramsan och lektionen är slut. I observation nr 1 går K och läraren till
lärarrummet för att diskutera lektionen medan M stannar kvar och läser ur en bok för barnen.
Läraren i observation nr 2 växlar som hastigast några ord med projektgruppen, frågar om de
ses om två veckor igen, medan barnen är på väg ut. 

Grupptryck

Skolan för observation nr 3 och 4 är belägen i ett litet samhälle utanför centrum. Klassrummet
i observation nr 3 känns trångt med många elever (26 st), fördragna gardiner och mycket på
väggarna. I observation nr 4 känns klassrummet något större trots att de är fler elever (28 st).
Vi placerar oss i båda fallen så diskret som möjligt vid ena sidan av klassrummen. Vid
observation nr 3 närvarar även en journalist från lokaltidningen som ska skriva om projektet.
Eleverna tar mer notis om journalisten, som också fotograferar barnen, än om oss.
Journalisten blir presenterad för eleverna och projektgruppen framhåller att det är kul när
andra intresserar sig för det som de gör eftersom det skiljer sig lite från det man brukar göra i
skolan. Även vid observation nr 4 verkar vår närvaro inte påverka eleverna nämnvärt. Vi blir i
båda fallen presenterade för eleverna som studerande till socialpedagoger och att vi gör ett
arbete om mobbning. 

Syfte
Syftet med denna lektion är enligt den planering som projektgruppen gjort: ”Att synliggöra
grupptryck och hjälpa eleverna att stå emot det man inte vill.” (bil 4)

Inledning
Projektgruppen inleder med att fråga eleverna om de kommer ihåg vad de pratade om förra
gången. Eleverna svarar genast ”alkohol” och ”grupptryck”. Vid observation nr 3 frågar M
om eleverna vet vad grupptryck är för något. En elev svarar: ”När de andra kompisarna gör
något så vill man inte känna sig mesig och gör därför samma sak.” En annan elev svarar: ”Vill
vara som andra, vill inte vara olik.” M går sedan vidare med att fråga vilka elever som haft
mössa på sig idag till skolan. Det visar sig att ingen av tjejerna haft det. M frågar om de är
påverkade av grupptryck. Detta följs av tystnad. Det är tydligt att eleverna förstått budskapet
från förra lektionen. Kanske kunde man spinna vidare och be eleverna ge exempel på sådant
som kompisarna gör som man inte vågar göra annorlunda. Idag är det modernt och häftigt
att bära mössa till skillnad från när M och K själva var i denna ålder. Vad skapar grupptryck
hos barn och ungdomar idag och i den här klassen?

I observation nr 4 börjar projektgruppen med att säga att idag ska eleverna få vara aktiva.
Detta följs av att en elev utbrister: ”Aktiv, det är roligt!” vilket inte kommenteras. Eleven är
positiv till att få deltaga, detta är viktigt att uppmärksamma och bekräfta, du tycker det ska bli
roligt! 

Hit men inte längre
Eleverna får ställa sig på två rader med ansiktet mot varandra och observera vem som står
mitt emot dem. M och K visar hur de har tänkt att göra en övning som handlar om att sätta
stopp. Ena raden av elever ska tänka på en punkt på golvet mellan sig och den andra eleven.
Det handlar sedan om att få eleven mitt emot att stanna vid denna punkt enbart genom att
använda sig av ögonen. Övningen genomförs och går bra förutom att en elev i observation 
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nr 3 har missuppfattat vem som ska markera stopp. Under denna övning fotograferar
journalisten vilket medför lite fniss och förlägenhet hos eleverna. Detta kan också bero på att
det i flera fall slumpat sig så att killar och tjejer står mitt emot varandra vilket gör en del lite
generade. I observation nr 4 går läraren ut från klassrummet och återkommer när den andra
raden av eleverna får markera stopp. Efter övningen frågar K och M vid båda observationerna
hur det gick, om det var svårt och hur eleverna såg att de skulle stanna. Svaren blir bland
annat; ”blinkning” och ”ögonbrynen”. 

Nästa övning går till på samma sätt men nu ska eleverna stoppa genom att använda rösten och
kroppen. I observation nr 4 är det en elev som nästan med en gång skriker ”stopp!” vilket får
de andra att stanna till. Flera ropar sedan relativt högt ”halt”, ”still”, ”fan still”. När de sedan
blir tillfrågade hur denna övningen var till skillnad mot när man bara fick använda ögonen
svarar en elev; ”tråkigare”. Andra svarar; ”det var lättare att förstå när någon sa det högt” och
”det kändes lite argsint”. Vidare frågar K när det är man säger stopp. Två elever i observation
nr 4 svarar; ”vid en vägkorsning”, ”när tiden är slut”. K klargör vid båda observationerna att
när någon säger taskiga saker eller om man inte vill att någon annan rent fysiskt tar på en så är
det viktigt att säga stopp. Att det är viktigt att både lära sig lyssna på när andra säger stopp
och själv kunna säga stopp. Det vore intressant att veta varför eleven anser att övningen var
tråkigare. Var den tidigare övningen mer spännande? Genom en dialog kan man komma
längre i tankebanorna. Vi får under övningens gång uppfattningen att eleverna inte riktigt har
förstått meningen med övningen. Detta förtydligas dock på ett bra sätt av K när övningen
avslutats.

Säga nej-övning
Eleverna står kvar mitt emot varandra. Eleven på den ena sidan ska försöka övertala eleven
mitt emot att låna ut 20 kronor. Denne ska inte vilja låna ut några pengar och ska försöka stå
emot trycket. Eleverna uppmanas av projektgruppen att tänka på vad de använder sig av för
argument och efter övningen får eleverna berätta vilka argument de använt. I observation nr 3
är argumenten för att få låna pengar bland annat; ”köpa godis”, ”ringa hem”, ”spara till
klasskassan” samt ”det gäller liv eller död”. Argument för att inte låna ut några pengar var till
exempel; ”jag behöver dem själv”. Två pojkar lyckas dock att övertala två flickor genom att
knäböja och böna framför dem. Kanske blev situationen pinsam för flickorna vilket medförde
att de gav med sig. 

När projektgruppen förklarar hur denna övning ska gå till i observation nr 4 så får de frågan
av en pojke; ”får man muta”? Han får till svar att det kanske inte är ett så bra sätt. Pojkarna
pratar högt med varandra och M säger till dem gång på gång att vara tysta. Läraren och
assistenten är tysta men reser sig och sätter sig om vartannat för att se och höra. En elev
använder vid denna observation av argumentet ”jag hänger mig om jag inte får låna 20
kronor”. Eleverna är upplivade under övningen, flera är röda i ansiktet. Några lyckades låna
pengar. Som reflektion till pojken som frågade om man får använda sig av mutor börjar vi
fråga oss hur eleverna gör i verkligheten när de vill övertala någon? Var argumenten som de
använde verkliga eller var de ett sätt att göra sig lustig i situationen?

Tre mot en
Nästa steg i övningen är att eleverna grupperas in om fyra och där tre elever ska försöka
övertala den fjärde att följa med på disco på fritidsgården. Denne ska försöka säga nej. Vid
indelningen är det en flicka i observation nr 4 som utbrister ”nej, ni överger mig”! Vid båda
observationerna ser de elever som är den som ska övertalas lite generade och ängsliga ut. I
båda klasserna kommenterar eleverna också utgångspunkten för övningen eftersom de på
deras fritidsgård inte finns något disco. En elev säger; ”det blir svårt, det finns inget disco”.
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Detta kommenteras inte av projektgruppen. Vi tycker det verkar som om övningen når fram
genom att den ensamme blir generad och känner sig lite utsatt. Övningen medför att eleven
får möjlighet att  känna hur det är att vara ensam mot tre som är överens om att övertyga. En
nackdel är att övningen tar sin utgångspunkt i något som inte finns i den verklighet eleverna
lever i. Det finns inget disco på fritidsgården. Detta medför att situationen blir mindre
verklig. 

I observation nr 3 lyckas en grupp övertala en flicka som ser lite blyg och försiktig ut. En
pojke blir upptryckt mot tavlan. Efter frågar projektgruppen hur det kändes att vara tre och en
elev svarar; ”man kom på olika sätt att övertala”. När övningen görs på nytt får en frivillig
vara den som övertygas men denna gång handlar det om att de tre vill bjuda på en burk öl.
Argumenten för att den fjärde ska dricka öl var vid denna observation till exempel; ”den
smakar hallon”, ”det är lätt-öl”. Argumenten för att stå emot var bland annat; ”får inte för
mamma” och ”ni är ju dumma i huvet”.

Under denna övning blir det i observation nr 4 mycket rörigt och stökigt i klassrummet.
Eleverna börjar knuffa på varandra. Läraren säger till en elev genom att säga dennes namn. K
säger då att de nog skulle behöva en extra gymnastiklektion. En pojke svarar; ”nej, vi skulle
behöva ta det lugnt”. K och M är lågmälda men lyckas ändå få lugn och ordning efter
övningen. Exempel på argument för att följa med på disco var här ”annars mobbar vi dig” och
”vi slår in skallbenet på dig”. Svarsargumenten var bland annat; ”det är för dyrt” och ”jag vet
inte om jag får”. I en grupp går de tre hårt åt en pojke. När han efter övningen ska säga vad
han använt för argument säger han; ”de stör mig när jag ska peta naglarna” vilket får klassen
att skratta. Det känns inte som ett snällt skratt. Här får vi känslan av att det pågår någon form
av maktspel. Pojken vill göra sig lustig för att få vara en del av gruppen men lyckas inte utan
blir istället utsatt. Kanske kan det kan vara ett exempel på bristande situationskompetens?
Genom övningen blev pojken extra utsatt och verkligheten kryper sig nära. Det känns som om
detta skulle vara viktigt att följa upp.

När sedan övningen som handlar om att dricka öl genomförs blir gruppen ännu mer högljudd.
Eleverna övertalar varandra genom att släpa och putta. Argumenten för att drick öl var; ”alla
andra ska dricka”, ”är du en djävla tönt eller”, ” du är värsta tönten”, ”annars får du inte
komma med i gänget”. Motargumenten var bland annat; ”öl är ute”, ”öl- är du omogen eller”,
”jag ska åka till mormor och äta pannkakor”, ”jag har ont i huvet är allergisk”. 

Stå på linje
K lägger ut siffror på golvet från 1-6 på en rad. Eleverna ska ställa sig vid den siffra som
stämmer in på hur de själva låter sig påverkas av grupptrycket i olika frågor. 1=inget
grupptryck, 6=grupptrycket styr helt och hållet, man gör som kompisarna. Följande ämnen tas
upp; godis, kläder, musik, fritidsintressen, rökning, dricka alkohol. 

Vid observation nr 3 står alla elever på nr 1, det vill säga att de själva bestämmer och
påverkas inte av andra, fram till ämnet rökning. När det gäller rökning flyttar några flickor
fram till nr 3 efter att ha tittat på varandra. När det sedan gäller alkohol är det fler som flyttar
fram sina positioner och det blir mer spridning. Vid denna övning går läraren fram och ställer
sig vid projektgruppen. Därifrån ser man bättre hur eleverna placerar sig. Efter övningen får
eleverna sätta sig på golvet och K och M frågar hur de tyckte det var och varför det var så att
grupptrycket påverkar om man ska röka eller dricka. Tiden håller emellertid på att rinna ut
och det blir inte så mycket diskussion. K avslutar med att framhålla vad eleverna bör komma
ihåg från denna lektion: ”Man får säga nej när man vill och man ska respektera när andra
säger nej.” 
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Samma övning i observation nr 4 visar på lite mer variation. K och M tydliggör här att det är
viktigt att tänka själv först innan man placerar sig. När det handlar om godis ställer sig
samtliga på nr 1 utom en pojke som ställer sig på nr 6. Han säger sedan att han inte förstått
övningen. När det gäller klädval ställer sig eleverna i tre ganska så lika stora grupper på nr 1,
3 och 6. De modernt klädda eleverna ställer sig på nr 6. När projektgruppen frågar varför de
placerat sig som de gjort får de till svar på nr 1; ”jag tar på mig det jag vill ha”, nr 3; ”man
kan inte ha kortbyxor när alla andra har jeans”, nr 6; ”man kollar in vad andra har”. Vid
påståendet om att välja musik ställer sig alla elever på nr 1 utom två som menar; ”man kan ju
inte lyssna på Bä bä vita lamm”. Vid nästa påstående som gäller rökning ändrar
projektgruppen förutsättningarna för övningen något. Nu handlar det inte bara om eleverna
tror att de själva blir påverkade av grupptrycket utan om de tror att andra faller för
grupptrycket. Vi tror att om detta hade varit utgångspunkten från början hade förmodligen
placeringarna sett annorlunda ut. Det är lättare att placera sig utifrån hur man tror att de
flesta påverkas än att utgå från sig själv. 

Många elever placerar sig på nr 1 men det blir ändå ganska utspritt. En pojke ställer sig på en
bänk och uttrycker klart och tydligt: ”Jag skulle inte kunna börja röka för då är jag död med
en gång för jag har astma och då kvävs jag”. Vid det sista påståendet om alkohol står eleverna
utspritt på de flesta siffror. En elev som står på nr 1 säger; ”jag håller mig till cola” . På nr 6
uttrycker en elev; ”man påverkas av om man ser andra på stan dricka”. Detta väcker en
diskussion som handlar om i vilket avseende man åker in till stan för att dricka eller om man
dricker på orten. Någon elev hävdar då att man dricker inte på stan för då syns man. De pratar
också om att man inte dricker lika mycket hembränt i stan. Här är ett tema som går att spinna
vidare på. Vad vet eleverna om hembränd sprit? Elevernas verklighet finns där de bor och att
prata om att dricka sprit på stan blir för en del främmande.  Det råder en tuff stämning i
klassen och det känns som om de har mycket att bearbeta. Vi tycker inte heller att de tar
övningarna riktigt på allvar. Stå på linje-övningen var kanske något otydlig och svår för
eleverna. Det kan vara svårt att vara ärlig och stå emot grupptrycket även i hur man placerar
sig i övningen. Kanske kunde man medvetandegöra grupptrycket genom att till exempel ha
olika sorters godis eller olika sorts musik istället för siffrorna och sedan bett eleverna att
exempelvis  placera sig vid det godis de tycker bäst om. Då skulle man kunna åskådliggöra
hur grupptrycket påverkar dem i sina val och sedan diskutera varför. 

Kompisringen
Avslutningsvis samlas eleverna till kompisringen. I detta skede går läraren i observation nr 3
ut. Elevassistenten smyger ut och in ur klassrummet flera gånger under lektionen och deltar
inte heller i ringen. Efter ”hej, hej” kommer läraren in och uppmanar eleverna att ställa
tillbaka bänkarna. 

Vid observation nr 4 blir det lite stökigt innan ringen slås ihop. Det är inte lika naturligt som
det varit vid de andra observationerna. Här letar eleverna upp vilka de vill hålla om. Både
elevassistenten och läraren deltar. Man läser ramsan men spelar ut och skriker ”hej, hej!”
Läraren ger instruktioner till elevassistenten och följer sedan med projektgruppen ut för att
prata lite om lektionen. Hon beklagar sig över att det alltid är stimmigt i klassen och
svårigheterna med att göra sig hörd. Eleverna är enligt läraren mycket omogna. 
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6.5 Reflektioner och slutsatser av observationer

Att nå fram

I observationerna framgår hur viktigt samspelet mellan elever, projektgrupp och lärare är för
att nå lektionens syfte. Alla som finns i klassrummet (inklusive vi som observatörer) har
inverkan på möjligheten att nå fram till eleverna. Om vi först tittar på lektionerna som handlar
om konfliktlösning så få vi känslan av att inledningen gör intryck på och verkligen når
eleverna i båda grupperna. Genom en dramatisering som är verklighetsnära tydliggörs vad en
konflikt kan vara. Även rollspelet med dockorna fångar elevernas uppmärksamhet och ger
dem en bild av hur konflikter kan se olika ut beroende på vem som definierar den. När
projektgruppen lägger fram en konfliktlösningsmodell får eleverna möjlighet att komma med
förslag om hur konflikten med dockorna ska lösas. Eleverna får vara delaktiga men
situationen med dockorna är ändå inte en verklig konflikt för dem. När den första klassen
sedan lyfter sina problem runt bollspelet så finns inte tiden att gå vidare med detta. Här anser
vi att läraren har en funktion att fylla. Hon känner till barnens verkliga konflikter i skolan. Det
skulle med andra ord vara möjligt att använda konfliktlösningsmodellen på den verkliga
konflikten. Detta kan emellertid starta upp processer som kan vara svåra för projektgruppen
att hantera eftersom de inte känner eleverna så väl. I ett nära samarbete med läraren, som har
möjlighet att följa upp klassen, tror vi ändå att det är fullt möjligt. I observation nr 2 blir det
problem runt gruppindelningen. Även denna situation anser vi kan utgöra en verklig konflikt
att försöka lösa. Det medvetandegörande arbetet måste enligt Freire (1987) utgå från teman ur
elevernas verklighet och förutsätter att de också är delaktiga och har en verklig möjlighet att
påverka. 

Om vi går vidare och tittar på de observationer där lektionerna fokuserar grupptryck blir det
tydligt att eleverna förstår vad grupptryck är men att det är svårare för dem att förstå vilka
konsekvenser som det för med sig. Vad innebär det om man bryter mot grupptrycket? Hur
reagerar omgivningen? Här ser vi en möjlighet att lyfta det som verkligen innebär grupptryck
i just denna klass. Det blir då viktigt att samarbeta med läraren som känner till tendenserna i
klassen. Lärarens engagemang utgör också en trygghet för eleverna. För att klara att stå emot
grupptrycket är det nödvändigt att eleverna vet var de själva tycker och varför de tycker så.
Detta är något som kan väckas i diskussioner i gruppen men där förutsättningarna måste vara
ett öppet klimat. Det handlar enligt Buber (1990) om att se varandras olikheter och kunna
acceptera dem.

Läraren som hinder eller länk till att nå fram

Om projektgruppen når fram till eleverna eller inte är delvis beroende av lärarens
förhållningssätt. Eftersom de fyra lärarnas olika förhållningssätt ganska tydligt framgår i
observationerna har vi valt att jämföra dessa. I observation nr 1 har läraren ett tillbakahållet
förhållningssätt. Lyssnar och överlåter mestadels åt projektgruppen att hålla i lektionen. Vid
grupparbetet runt konfliktlösningsmodellen går läraren dock in och stöttar eleverna. Här ser vi
en god respons från eleverna och ett öppet klimat mellan dem och projektgruppen. Efter
lektionen sätter sig läraren och projektgruppen avsides för att samtala om hur eleverna
uppfattat lektionen men även om hur klassen har utvecklats genom samarbetet med
projektgruppen. Läraren i observation nr 2 tillrättavisar hela tiden sina elever för att de ska
sitta stilla och lyssna. Här får inte projektgruppen samma möjlighet att styra lektionen
eftersom läraren inte släpper kontrollen över eleverna. Detta medför enligt vår mening att
eleverna inte blir delaktiga på samma sätt. Läraren har ett auktoritärt förhållningssätt som
utgör ett hinder för den öppna kommunikationen där elevernas spontanitet kan få utrymme.
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I observation nr 3 lämnar läraren helt över till projektgruppen att leda lektionen och blir på
något sätt osynlig. När det är dags för kompisringen lämnar denne klassrummet och kommer
tillbaka när lektionen har avslutats. Här upplever vi att läraren ställer sig utanför gruppen, inte
alls deltar i lektionen och därmed inte fungerar som en länk mellan elever och projektgrupp.
Eleverna genomför övningarna som de blir instruerade, men även här blir lektionen mindre
spontan. Journalistens medverkan har säkert också betydelse vid detta tillfälle. Vi uppfattar
ingen dialog mellan läraren och projektgruppen efter lektionens slut. Läraren i observation nr
4 försöker enligt vår mening att träda tillbaka men verkar samtidigt lite nervös över hur det
ska gå. Det är en orolig klass och tillsammans med assistenten följer läraren noga det som
sker i klassrummet. De båda ställer sig upp med jämna mellanrum för att se eleverna bättre.
Avslutningsvis deltar både lärare och assistent i kompisringen vilket känns bra. De kunde
emellertid enligt vår mening vara ännu mer delaktiga för att fungera som en länk mellan
elever och projektgrupp. Läraren följer efter lektionens slut med projektgruppen utanför
klassrummet för ett kort samtal om hur lektionen fungerat. Detta ser vi som positivt för en god
samverkan mellan projektgruppen och läraren.

6.6 Återkoppling med projektgruppen

Vi mötte projektgruppen vid två tillfällen efter genomförda intervjuer och observationer för
att få feed-back på vår resultatbeskrivning. Vid det första tillfället fick vi några kommentarer
och klargöranden som bidrog till att vi genomförde vissa justeringar i materialet. Vid det
andra tillfället gick vi vidare utifrån tre frågeställningar som handlade om hur de anställda ser
på hur projektet hittills har gått och hur de ser på framtiden. 

Hur upplever ni att ert arbete har fungerat och hur har det blivit mottaget?

Projektgruppen har fått påtalat att lektionerna blir tunga eftersom de tar upp svåra saker;
konflikter, grupptryck, att vara arg, ledsen eller glad osv. De intervjuade upplever att det är
lättare att fånga ”glada” situationer i 4:e klass än vad det är hos dem som går i 6:e klass. Det
är svårare att få respons av de äldre eleverna, man får titta lite mer på hur engagerade de är
och inte inrikta sig så mycket på vad de ”inte” säger utan vad de visar. För att kunna få lite
”gladare” lektioner så har de funderat på om de eventuellt skulle introducera övningar som
innehåller musik för att därmed lätta upp stämningen 

De intervjuade lyfter svårigheten med att man inte vet vad som händer efter att man lämnat
klassen, speciellt i de klasser som projektgruppen uppfattar som lite tillknäppta. Det kan vara
så att någon som utövar makt i klassen använder det mot andra elever  p g a att de deltagit
aktivt i projektgruppens övningar. Om eleverna får ”pikningar” om att dom som deltar är
barnsliga eller löjliga resulterar det i att projektgruppen får betydligt svårare att nå fram med
sitt budskap. 

Det finns även vissa tvivel om att det man gör inte ska fungera och att de inte lyckas i alla
klasserna. Orsaken till att man inte når fram kan bero på projektgruppen men det sker även
andra saker som man inte kan påverka utifrån den form och de resurser man arbetar med.
Hinder hos elever kan vara att man har med sig ett förflutet som blockerar det känslomässiga
engagemang som man behöver ha i de övningar projektgruppen använder sig av. Lärarens
intresse och engagemang speglar av sig på det arbete man försöker genomföra. Det skiljer sig
ganska mycket mellan lärarna vad gäller intresse, vilket kan bero på att en del själva har valt
och verkligen velat delta medan andra mer har blivit pressade till att medverka.
Projektgruppen önskar att lärarna ska använda sig av de frågor man haft uppe på sina
lektioner lite mer kontinuerligt i sitt dagliga arbete med eleverna, vilket kräver engagerade
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lärare. Samtidigt vet de också under vilka dåliga förutsättningar lärarna arbetar, t ex stora
grupper och små lokaler och svårigheter med att få gehör för sina önskemål. Det är ekonomin
och små resurser som är det övergripande problemet i skolan. De pekar också på vikten av att
föräldrarna vet vad gruppen arbetar med ute i klasserna, de tycker att de träffar föräldrar
alldeles för lite och skulle gärna ha en mer öppen dialog mot hemmet. Idag möter de
föräldrarna enbart vid föräldramöten och vid de lektionstillfällen i klasserna då föräldrar har
kontaktdag i skolan. 

Är det något ni vill förändra inför nästa läsår?

Projektgruppen ser inga större förändringar inför nästa läsår mer än att de kommer att följa
med de 6:e klasser de har i dag upp i högstadiet. Det skiljer sig lite när det gäller att gå in i
högre årskurser som kommer att göra att man behöver titta över och eventuellt anpassa sina
lektioner utifrån dessa nya förutsättningar. 

Vad vill ni att projektet ska leda fram till?

När projekttiden är slut önskar de att resultatet ska visa att de har en funktion att fylla och som
därför är något som alla elever ska få ta del av. Om verksamheten permanentades i
kommunen så skulle de kunna fungera mer handledande gentemot lärarna, utifrån de
erfarenheter och material de har fått under projektåren. Genom att få lärarna att ta en större
del av arbetet så skulle man kunna nå betydligt fler elever. 

6.6 En metod att utveckla det goda klimatet i gruppen.

Efter att ha summerat och analyserat vår uppsats så fann vi att flera faktorer pekade på att
socioanalysmetoden i Medveten människa (Magnér & Magnér, 1977) skulle kunna användas
i det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Det återkommande temat i vår uppsats
teori och resultat är det goda och öppna klimatet som en grund för det förebyggande arbetet.
Kännetecknen är att man ska våga säga vad man tycker och tänker, ingen ska döma eller
tillrättavisa den andre. Tillsammans med andra ska man kunna vara den man är och känna att
man duger. Detta tas upp i teorin i samband med det mellanmänskliga, dialogen samt
pedagogik för förtryckta och återkommer sedan i resultatet av de intervjuades egna åsikter om
att uppnå en god grund för det förebyggande arbetet. I Magnér och Magnérs metod arbetar
man systematiskt med gruppen för att uppnå det tidigare nämnda klimatet eftersom det är
basen för det fortsatta arbetet. I det goda klimatet ska man kunna ge människor en chans att
utvecklas till fullvärdiga samhällsvarelser och därmed också kunna ta ansvar för varandra.
Metoden lägger också stor vikt vid att deltagarna ska komma till insikt om vilka fördomar och
förutfattade meningar man bär inom sig, vilket kan vara ett hinder för att kunna samspela med
andra. Detta kan jämföras med Freires skenbilder och Fromms flyktmekanismer. Resultatet
visade också att det lätt skapas roller och mönster i samband med mobbning som utgör hinder
för att kunna bryta utvecklingen. Det är därför viktigt att man försöker medvetandegöra och
identifiera känslor som dyker upp i samband med vissa teman. Vi kan också se att både teorin
och resultatet visar att man inte enbart kan prata om situationer som händer eftersom det inte
räcker för att få till stånd en förändring. Det är viktigt att man ser allting i ett större perspektiv
och att man integrerar tanken med aktivt handlande. Genom att använda sig av övningar som
kräver att man deltar fysiskt etablerar man den koppling mellan tanke och handling som krävs
för att man ska kunna bli medveten om vilka möjligheter man har att få till stånd en
förändring. Schyssthetscupen är ett exempel på att man i det dagliga livet kan få bevis på att
medvetna handlingar med avsikt att motverka mobbning faktiskt ger resultat. För att läsaren
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ska få möjlighet att själv bedöma och jämföra Magnér och Magnérs metod i förhållande till
resultatet av vår uppsats väljer vi att presentera denna i form av ett kortare referat.

Medveten människa som praktisk metod

Magnér och Magnér (1977) skriver att metodens användningsområde framför allt kan
användas i grund- och gymnasieskolan eftersom deras målsättning överensstämmer väl med
dess läroplan. Vi anser att metoden även utifrån utvecklingspsykologiska aspekter kan
introduceras bland barn i 7-12 års åldern. Rödstam (1990) beskriver hur barns förmåga till
logiskt tänkande växer och hur moraluppfattningen utvecklas men att det ändock är viktigt att
handla för att kunna förstå. 

Författarna har delat upp metodens praktiska verksamhet i tre delar: uppbyggnadsskedet,
aktiveringsskedet och fri- och medvetandegörande skedet. I varje skede återkommer en
fördiskussion, rollspel, verbalisering, efterdiskussion och slutdiskussion. Deltagarantalet bör
inte överstiga femton eftersom utrymmet i diskussionerna då blir för litet. Samtidigt påpekar
de att det ideala gruppantalet är 8-10 personer. Det är viktigt att man har en permanent grupp
eftersom varje skede i processen bygger på varandra. Metoden kräver ett regelbundet
användande, c:a 30 ggr under en ettårs period och c:a 3 timmar åt gången. Att träffas en gång
i veckan gör att man har lagom tid på sig mellan träffarna för att bearbeta det man haft uppe
gånger före. Under dessa förutsättningar menar man att resultatet ska bli fullständig och
varaktigt. Vid varje sammankomst behandlas ett visst tema som måste vara anpassat efter
intresset och engagemanget i gruppen. I början är det svårt att få deltagarna att diskutera och
många är rädda för att säga vad de tycker och framför allt att agera. Detta beror på den
konkurrens och prestationsångest som man faller offer för, man vill framstå som duktig och
klok. Därför blir det ofta så att individerna i gruppen försöker att bli så lika varandra som
möjligt och agera utifrån det sätt de tror att andra förväntar sig. Detta är ett tecken på
bristande trygghet i gruppen.

Uppbyggnadsskede
Gruppens sammansättning styr längden på uppbyggnadsskedet (ca 1-10 ggr) men med hänsyn
till att detta skede ligger till grund för det fortsatta arbetet bör man ta god tid på sig. Det är nu
som man ska vänja deltagarna vid metodens rutiner och skapa trygghet i gruppen.
Fördiskussionen har som målsättning att få de tysta att prata och de dominerande och
pratsamma att lyssna. Här gäller det att hitta konkreta och personliga frågor som engagerar
deltagarna. Det är viktigt att man inte för in diskussionen på allt för laddade teman så att
deltagarna känner sig tvungna att försvara sig. Ingen i gruppen får kritisera eller tillrättalägga
andras argument och ställningstagande eftersom man ska respektera och värdera varandras
åsikter. Genom att konsekvent visa vem man lyssnar på eller vända sig mot den som är tyst
markerar ledaren att allas åsikter är lika betydelsefulla. Härigenom skapar ledaren det klimat
som krävs för att det mellanmänskliga och den äkta dialogen ska kunna spela fritt och inte
hämmas.

Det är viktigt för metoden att man i uppbyggnadsskedet klargör ledarrollen och dess ställning
i förhållande till deltagarna. Denne ska organisera verksamheten och hålla i de fasta rutinerna
som att fördela roller, ställa diskussionsstimulerande frågor, skapa jämvikt i diskussionerna,
hjälpa de tysta att prata och de högljudda att lyssna. Det betyder att ledaren markerar sin roll
som auktoritet för den organisatoriska verksamheten vilket ger deltagarna en trygghet i den
yttre situationen. Däremot ska han inte agera som en auktoritet i diskussionen d v s inte ge
sken av att sitta inne med de rätta svaren på frågorna. Denna hållning är mycket viktig under
hela verksamheten men särskilt i uppbyggnadsskedet. 
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I rollspelet utgår man från de teman som tidigare har diskuterats. Det är viktigt att alla deltar i
spelet men att deltagarna själva får avgöra i vilken omfattning. Ingen får tvingas in i en roll
som denne inte vill spela. Det är ledarens sak att fördela rollerna så att inte detta lämnas åt
gruppen vilket kan göra att personer känner sig utanför. Just rollfördelningen kan påverka
gruppklimatet i stort eftersom det kan kännas obekvämt om man upplever att man har
svårigheter med att leva sig in i sin ”figur”. Detta bör en ledare kunna se och vara väl
förtrogen med, d v s vilka roller som var och en ska spela. I spelet vill man nå känslan och
upplevelsen av improvisationen vilket kan vara en svårighet eftersom deltagarna ofta är ovana
vid att prata om sina känslor. Att just sätta ord på känslorna kommer i den verbalisering som
alltid sker i mindre grupper. Svårigheten i detta moment är att man i början mer konstruerar
fram känslor som man tror sig borde ha känt. Det är svårt att identifiera, uttrycka och stå för
sina sanna känslor inför andra och sig själv. Men det är viktigt att man når de verkliga
känslorna eftersom dessa ”utgör grunden för alla de kommande förklaringar och bildar
utgångspunkten för funderingar och tankar som ska få deltagarna att se och förklara
verkligheten på ett nytt sätt” (Magnér & Magnér, 1977, sid 159).

Efterdiskussionen, som sker i helgrupp, ska riktas mot de rollfigurer som deltagarna gestaltade
i spelet och syfta till att klargöra motiven bakom deras beteende. Man vill få deltagarna att
diskutera och upptäcka att det finns orsaker till individers beteende. Därefter övergår man till
en slutdiskussion där man frångår rollfigurerna och istället fråga vad man anser att man själv
kan göra åt den problematik man arbetat med. I uppbyggnadsskedet kan det vara svårt för
deltagarna att bli medvetandegjorda om deras förhållande till samhället men redan nu lägger
man grunden för att kunna göra den kopplingen senare.

Aktiveringsskede
Att genomföra aktiveringsskedet kan variera från fem till femton gånger.
Uppbyggnadsskedets målsättning med att skapa trygghet behöver inte vara uppnått utan de
olika skederna kan mycket väl överlappa varandra. Det är nu man vill aktivera frigörelse- och
medvetandegörandeprocessen. Skillnaden i fördiskussionen ligger b l a i att ledaren nu är lite
mer kontroversiell och provokativ i sina frågor. Deltagarna ska nu motivera sina
ställningstagande. Alla påståenden som lyfts upp ska ifrågasättas och man ska försöka återföra
dessa till ett erfarenhetsmässigt plan. Det är ofta då som det uppdagas att det fattas tankeled i
den uppfattning man framför vilket ofta beror på att man egentligen har anammat en redan
färdig åsikt, d v s internaliserat en uppfattning. Därför blir denna tanke heller inte begriplig
för personen själv eftersom det saknas insikt och verklig kunskap i frågan. Det är viktigt att
detta inte sker under alltför påfrestande omständigheter utan att man försöker göra det med
värme, inlevelse och gärna humor eftersom upptäckten av att man har ohållbara uppfattningar
om saker kan var smärtsamt i sig. Det är nu som ledarens tilltro till deltagarna verkligen sätts
på prov eftersom denne inte får ifrågasätta eller förneka det som kommer fram. Ledaren måste
förlita sig på att deltagarna själva kan resonera sig fram till förklaringar och
orsakssammanhang. Rollspelen utgår från situationer formulerade från ledaren. Han utför
fortfarande grupp- och rollindelningar vilket kan överlåtas till deltagarna successivt mot slutet
av detta skede. Det är inte alltid som rollspelen blir lyckade men allt mer börjar deltagarna
återknyta egna erfarenheter och upplevelser i samband med spelen. Detta skapar ett bättre
utgångsmaterial för de kommande slutsatsdragandet. I verbaliseringen har deltagarna lättare
att nå fram till sina känslor och att delge sina känslomässiga erfarenheter till de andra
deltagarna.  Ledaren klargör sedan i efterdiskussionen att det är fritt att ta upp vad man vill.
Det är viktigt att de spontana tankemönstren kommer fram och att deltagarna eventuellt kan se
dessa ur ett större perspektiv. Ledaren kan också leda dem in i ett större sammanhang genom
att fråga om de kan se några samband som sträcker sig mellan olika system. Men det är ändå
viktigt att ledaren inte forcerar fram några förklaringar på samhällsnivå eftersom detta innebär
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att inte lita på deltagarnas egna förmåga att senare upptäcka just detta. Det är ändock så att
man nu använder slutdiskussionen till att koppla samman insikten om att personerna i spelet
är produkter av samhällsförhållanden och skapare av samhällssystem till deltagarna själva.
Detta gör ledaren genom att gå igenom följande punkter med gruppen utan avsikt att forcera
fram någon slutgiltig insikt: 

� Reflektera över vilka allmänt vedertagna uppfattningar som strider mot de förklaringar
och slutsatser deltagarna kommit fram till genom rollspel och efterdiskussion.

� Be deltagarna känna efter vilka av dessa uppfattningar de själva bär inom sig.
� Deltagarna ska utreda hur de genom sitt sätt att vara har påverkat mönster i samhället, t ex

könsrollsmönster.
� Få deltagarna att ifrågasätta hur de själva påverkar eller blir påverkade av samhället samt

det egna ansvaret för på vilket sätt detta görs.

Deltagarna ska kunna bli medvetandegjorda i egen takt. De två sista punkterna är inte lätta att
i detta skede ta till sig men har för avsikt att ge deltagarna en möjlighet att börja fråga sig om
de påverkar samhället, om deras handlingar på något sätt utövar inflytande på samhällets
utformning och om de verkligen har frihet att utföra förändringar. Detta leder i sin tur till
insikten om ansvaret för sina handlingar.

Fri- och medvetandegörande skede
Detta skede kan ta c:a 15-30 ggr i anspråk men det är inte ovanligt att det blir ännu fler
tillfällen. Det som karakteriserar övergången mellan detta skede och det tidigare är att
deltagarna i högre grad börjar tillämpa sina insikter om förhållandet mellan individ och
samhälle på sig själva och ser sig som samhällsvarelser. Ledarens roll är inte så viktig längre,
framför allt i de två inledande skedena, utan tas över mer och mer av deltagarna själva. Målet
har varit att deltagarna ska överta ansvaret i fördiskussionen för att lyfta fram intressanta
infallsvinklar på problem. Att motivera och ifrågasätta andra och sina egna uppfattningar för
att därmed upptäcka förutfattade meningar som egentligen inte har någon grund. Utifrån att de
nu har byggd upp en ganska god självkänsla så kan de ganska så öppet erkänna att de har
åsikter och uppfattningar som har sin grund i förutfattade meningar. Det medför också att de
inte försöker hålla fast vid dessa utan snarare ersätter dem med en mer erfarenhetsbaserad
verklighetssyn. Rollspelet kan ledaren överlåta successivt till deltagarna genom att föra en
gemensam diskussion om hur utformningen och utgångsdiskussionen ska se ut. Grupp och
rollfördelningar ger sig nu ofta av sig självt och man har lätt för att leva sig in i rollerna för att
därmed utforska och uppleva företeelser i samband med spelet. Verbaliseringen är lättare för
deltagarna eftersom klyvningen mellan känsla och intellekt har minskat och man kan uttrycka
och stå för sina känslor. Även efterdiskussionen flyter ganska så obehindrat och man kan se
det samhälleliga i det individuella. Eftersom deltagarna nu hunnit att diskutera och bearbeta
ett stort antal teman har de börjat få en klarare bild av samhället i stort. Slutdiskussionen har
en större betydelse nu än tidigare eftersom de nu har tillräckligt mycket kunskaper om
individens och samhällets relation till varandra samt tillräckligt stor trygghet inom sig själva
för att se sig som samhällsvarelser. De kan därmed märka att de är produkter av de
samhälleliga förhållanden som råder och kan se hur de har fungerat bevarande eller
förändrande på samhället. ”Genom upptäckten att de som samhällsvarelser ingår i ett
ömsesidigt beroende förhållande till samhället, upplever de nu sin egen betydelse och får
mening i sin tillvaro” (Magnér & Magnér, 1977, sid 173). 
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Ur detta menar författarna att trycket ökar på att handla för att åstadkomma en förändring. Det
är insikten om rådande missförhållande i samhället i kombination med ökad känsla av ansvar
och delaktighet som får individen att börja handla. När personen känner att den omsätter sin
medvetenhet i kamp och handling, släpper den inre pressen och man kan känna hoppfullhet
och mening i tillvaron. 
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7. Diskussion

7.1 Att tona ner offerbegreppet

Vi fokuserar i denna uppsats den som blir utsatt för mobbning och vilka hjälpinsatser som i
möjligaste mån kan mildra de omständigheter som utlöser mobbning. Det vi utgick ifrån var
att om vi vill ge den utsatte ett redskap för att ta sig ur sin situation kan denne inte ses som ett
offer. Vårt resultat visar att synen på den utsatte som ett offer begränsar dennes
handlingsutrymme. Istället måste den utsatte ses som en människa som är kapabel att ta sig ur
mobbningssituationen vilket naturligtvis måste ske i samarbete med övriga involverade och
med stöd och hjälp av vuxna i omgivningen. Det framkommer även att mobbning inte sker
mellan endast två elever. Att en individ blir utsatt för mobbning förutsätter att omgivningen
på ett eller annat sätt tolererar det destruktiva beteende som mobbaren utsätter denne för. När
det finns utrymme för detta beteende i en klass är det ett tecken på ett dåligt klimat i klassen
eller i hela skolan.

7.2 Metoder på socialpedagogisk grund

Under arbetets gång så har vi kommit fram till att socialpedagogiken är användbar i det
förebyggande arbetet mot mobbning. Metoderna som projektgruppen använder sig av har ofta
sitt ursprung i socialpedagogiska teorier som t ex Buber, Freire och Boal (se teoriavsnitt). De
använder sig av forumspel, drama och andra övningar som har som syfte att medvetandegöra
eleverna. Därmed kan eleverna identifiera sina egna känslor och relatera dem till den situation
de befinner sig i. Metoderna finns med i projektplanen och är enligt vår mening viktiga
redskap i ett socialpedagogiskt arbete. I våra observationer och intervjuer med projektgruppen
framkom att deras tankar och handlingar ofta kan kopplas till socialpedagogik. De menar b l a
att genom att bli medveten om de roll- och maktspel som sker i en klass kan man motverka
skeenden som är destruktiva. De vill skapa ett klimat som är tillåtande och öppet för att
eleverna ska kunna säga vad de tänker, ha diskussioner och kunna ta del av varandras åsikter.
De intervjuade framhåller hur viktigt det är att arbeta med de negativa maktpositionerna. Vi
vill även betona vikten av att det förebyggande arbetet tar sin utgångspunkt i de positiva
maktförhållandena. 

De intervjuade har enligt vår mening mycket bra och kreativa tankar som kan vara svåra att
sätta ord på. Detta kan enligt vår mening bero på att de enligt projektplanen ska utgå från
metoder som är förankrade i socialpedagogiska teorier. Vi upplever att de i vissa avseenden
saknar eller har sämre kunskap om metodernas bakomliggande teorier. Vi tror att en bredare
kunskap i vad socialpedagogik är kan medföra att arbetet utvecklas. Exempelvis anser vi att
begreppet medvetandegöra ibland framkommer i intervjuerna i betydelsen av att den vuxne
ska förmedla, övertyga eller lära ut något till barnet som denne ska ta emot, kommunikation
överförs från den vuxne till barnet. Att medvetandegöra blir genom de socialpedagogiska
teorierna istället en process som sker mellan individen och dennes omgivning. För att denna
process ska få möjlighet att utvecklas krävs reflektion och eftertanke. Handling måste enligt
Freire (1987) följas av reflektion för att individen ska kunna nå en kritisk medvetenhet om sin
situation och därmed få möjlighet att förändra den. Men det sker heller ingen förändring
genom enbart diskussion, man måste även handla. Reflektion är således en mycket viktig del i
den medvetandegörande processen och vi anser att det finns alldeles för lite utrymme för den i
projektgruppens arbete med eleverna idag. 
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För att lägga sig på rätt nivå i förhållande till elevernas behov har utgångspunkten för
projektets förebyggande arbetet varit samtal med elever, lärare och kuratorer. Magnér och
Magnér utgår från verklighetsnära och aktuella teman som finns i barnens omgivning för att
skapa engagemang och meningsfullhet med övningarna. Vi anser att detta sätt att arbeta är
något som projektgruppen kan anamma mer. Att hitta ämnen och teman i elevernas närmiljö
som gör att de känner att det är fruktbart att delta aktivt i verksamheten. Vi kan ur planeringen
för lektionen om konflikthantering (bil 3) utläsa att projektgruppen som en sista punkt, i mån
av tid, vill lyfta klassens verkliga konflikter. Detta var emellertid inget som det fanns tid för
vid våra observationer. Enligt vår mening är denna sista punkt den viktigaste och behöver
tillsammans med reflektion och diskussion få ta det största utrymmet. I samband med att
eleverna lyfter olika frågor så är det viktigt att som ledare vara oerhört lyhörd för det som
händer i klassrummet. Genom att vara öppen för spontana kommentarer visar ledaren eleverna
att denne faktiskt tar det de säger på allvar. Att eleverna är deltagande är en förutsättning för
att det projektgruppen vill framföra ska integreras med elevernas tidigare erfarenheter. För att
nå en god och öppen dialog är det därför mycket viktigt att bekräfta barnens vilja till samspel.
Den som leder arbetet måste ha förmågan att fånga situationen, förstå och tolka det eleverna
uttrycker i ord eller handling och därefter kunna använda sin auktoritet till att styra upp och
forma övningarna efter detta. För att utveckla ett sådant förhållningssätt krävs att varje lektion
bygger på teman som framkommit i tidigare diskussioner med eleverna. Dessa kan utgöra en
grund att stå på och att kunna återgå till när lektionen hamnar alltför långt ifrån det
ursprungliga temat. Projektgruppens planering av lektionerna är bra men risken finns, om den
får styra för mycket, att spontaniteten mellan projektgruppen och eleverna försvåras.
Samtidigt förstår vi att den väl strukturerade planeringen skapar en trygghet eftersom det i de
stora grupperna inte finns utrymme för att låta spontaniteten och alla elevers åsikter komma
fram. Detta medför att det finns en risk att eleverna uppfattar projektgruppens lektioner som
alltför lika en vanlig lektion med den skillnaden att man då pratar om känslor och socialt
samspel. Det råder då en ”tystnadens kultur” d v s att skolans normer och regler i stor
utsträckning även styr projektgruppens lektioner. Det är svårt att helt komma ifrån detta men
om man generellt i skolan försöker att skapa ett mer öppet och tillåtande klimat så kanske
man når betydligt fler elever.

7.3 Ge möjligheter till social inlärning

Berggren & Hermansson (1994) skriver att socialpedagogiken kan ge förutsättningar för
social inlärning vilket kan vara en integrationshandling för utsatta människor. Björk (1995)
pekar på behovet av att förbättra de mobbades möjligheter att ta sig igenom kritiska
situationer. Hon menar att den utsatte kan lära sig nya sätta att agera för att därmed öka sin
situationskompetens. Även i intervjuerna har det framkommit flera olika sätt för att öka
personernas handlingsutrymme. Genom forumspel har b l a projektgruppen spelat upp en
matsalsscen(s 29) där någon är utsatt när denne inte ges tillåtelse, av den s k ledaren, att slå
sig ner vid samma bord som de andra. Här ges deltagarna en möjlighet att ge den utsatte
repliker för att öka sitt handlingsutrymme. I spelet framgår andras ansvar att ta parti för den
som blir utsatt. Vad som än händer så har de en stor betydelse för hur det ska fortlöpa. Om de
andra runt bordet säger att det är klart att du får sitta här, så har det större värde än det nej som
ledaren lagt fram sedan tidigare. Läraren ger också ett exempel när hon beskriver den
schyssthetscup (s 32) som eleverna gjorde på bussen. Här visade eleverna påtagligt för de
inblandade att tillsammans är de starka och kan motverka att någon blir utsatt för mobbning.
Genom metoder som speglar aktuella händelser ges eleverna förutsättningar för att ändra det
de tycker är fel. Ett större handlingsutrymme skapas där den goda makten som finns i
samspelet mellan människor kan användas. Det är också viktigt att eleverna reflekterar över
vad deras handlingar får för konsekvenser. Reflektionen ger då möjlighet till social inlärning
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som i sin tur ger handlingsutrymme och frihet åt individen. Magnér och Magnérs (1977)
metod förutsätter att man inte ser övningarna som en engångsföreteelse utan som en
utvecklingsprocess fram mot målet. Det är viktigt att ge deltagarna tid att följa upp de tankar
och känslor som dyker upp för att senare kunna integrera dessa med tidigare erfarenheter och
komma fram till nya handlingsmönster. Projektgruppen arbetar inte enbart mot mobbning
utan har även främlingsfientlighet och droger som en del i det förebyggande arbetet. Dessa
delar kan tillgodoses genom att ingå som teman eller generativa ord för att därmed lyfta vad
eleverna tycker är intressant, svårt och engagerande i just dessa frågor.

7.4 Förutsättningar för ett gott socialpedagogiskt arbete

Om projektgruppen ska kunna arbeta med socialpedagogiken som redskap så måste
elevantalet minskas och lokaler anpassas. Med 20-28 elever i gruppen är det omöjligt att nå
och ge varje elev det utrymme som krävs för att denne ska känna att det är inspirerande att
vara med. I och med att projektgruppen arbetar med så stora grupper kan man inte skapa det
klimat och engagemang som förutsätts i de övningar de använder. Klasserna är som Ronnby
(1995) beskriver en grupp i sig, ett antal elever som sammanförts eller delats upp för att passa
in i skolans utformning och efter dess resurser. För att eleverna ska känna sig som en grupp
för sig måste de lära känna varandra väl och bli trygga med varandra vilket kräver kontinuitet
och att de får möjlighet att hitta gemensamma mål att sträva mot. 

I de stora grupperna kan ledaren heller inte se alla elever utan blir fokuserad på de som ”stör”
lektionen. Eftersom de alltid är två projektanställda ute i klasserna så finns det enligt vår
mening utrymme för att dela klassen i två delar. Problem blir då istället att finna lokaler där
lektionerna kan hållas. I samband med våra observationer såg vi att det på skolorna finns stora
problem med alltför trånga utrymmen. Detta är något som enligt vår mening måste åtgärdas.
Det går inte att bedriva övningar som kräver svängrum i ett halvt klassrum, vilket är det som
blir kvar när man har flyttat undan bänkarna mot väggarna. Även i våra intervjuer har detta
problem framkommit vid ett flertal tillfällen. Projektgruppen har b l a önskningar om lokaler
med en golvyta anpassad för övningarna, med möjlighet att dela av för att kunna arbeta i
mindre grupper. Samtidigt menar projektgruppen att det är lättare att arbeta med eleverna i
deras klassrum eftersom de känner sig trygga i sin invanda miljö. Detta tror vi också kan bero
på att man genom att vara i klassrummet får de ”gamla och invanda” regelsystemet med sig in
i sin lektion. Att använda sig av en egen lokal ser projektgruppen som en omöjlighet. Det
förutsätter att eleverna kan ta sig dit på egen hand eftersom det saknas resurser för att skjutsa
eleverna. 

Vid observationerna såg vi hur projektgruppen har en otrolig förmåga att anpassa sig efter de
tuffa förutsättningar som finns på skolorna. Trots ett stort antal elever och små lokaler kan de
fånga och hålla lektionerna relativt lugna och inte tappa kontrollen. Det kan vara svårare för
läraren att fullt ut förlita sig på projektgruppens avsikter och mening med lektionen. Detta kan
bero på att gruppen tar över lärarens arena och att denne då inte i samma utsträckning kan
påverka eleverna. Trots att projektgruppen menar att läraren själv får avgöra hur han/hon ska
förhålla sig så gav ändå läraren vi intervjuade exempel på en situation som hon inte var säker
på om hon skulle våga gå in i. Vi såg också hur en lärare utan att tänka sig för trampade över
projektgruppen och därmed förstörde möjligheten att utföra övningarna fullt ut. Övningarna
har en tendens att bli ganska så högljudda vilket beror på att de är utformade på ett sätt som
medför att eleverna genom sitt agerande och deltagande höjer volymen. Detta stämmer kanske
inte överens med den hållning som läraren har under de andra lektionerna och kan därmed
utgöra en problematisk situation för denne.
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7.5 Lärarens engagemang 
 
Att läraren är mer delaktig än det vi såg i våra observationer är enligt vår mening en
förutsättning för att man ska lyckas. Oavsett om läraren är dominerande, osäker, ”osynlig”,
ointresserad eller avvaktande så påverkar denne klassen både positivt och negativt när det
gäller elevernas mottaglighet av projektgruppens lektioner. Genom att avsätta tid både före
och efter lektionen ges enligt vår mening läraren och projektgruppen tid att anpassa lektionens
upplägg efter de behov som just den här klassen har. Läraren får då möjlighet att bli
införstådd med syftet i övningarna och kan på så sätt delta naturligt. Samtidigt kan läraren
delge projektgruppen information om de processer som finns i klassen vilket de behöver ha en
tydlig uppfattning om. Om detta samspel inte fungerar är risken stor att de båda parterna
motverkar varandra genom att de helt enkelt missförstår situationer som uppstår under
lektionen. Eleverna behöver enligt vår mening har rast både före och efter projektgruppens
lektioner för att bearbeta intryck och ”rensa hjärnan”. Denna tid kan då användas till
samarbetssamtal mellan projektgruppen och läraren. 

Om vi utgår från Magnér och Magnérs (1977) metod anser vi att läraren kan fungera som en
av ledarna. Denne känner eleverna bäst och kan även kontinuerligt följa upp arbetet efter varje
lektion. Genom lärarens vetskap om åtminstone några av de system som eleverna ingår i
känner denne också bättre till elevernas situation. Även elevassistenterna kan enligt vår
mening agera som ledare vilket möjliggör ännu mindre grupper. De bör i detta sammanhang
inte enbart fokusera på en elev med problem utan kan ingå mer som en naturlig del i klassen.
När klassen delas in i mindre grupper blir detta även till gagn för den eller de elever som är
beviljad assistent. På detta sätt kan de tre anställda i projektgruppen var och en ha ansvaret
och kontakten för olika klasser och på så sätt nå ut till fler. Att fungera som ledare i metoden
kräver emellertid god insikt i metodens teori och praktik. Här anser vi att projektgruppen har
en viktig funktion att fylla. Genom att vara väl förtrogen med metoden så kan de fungera både
som handledare och instruktörer av metodens praktik gentemot lärare och assistenter. I vårt
resultat framgår hur både läraren och projektgruppen har liknande funderingar över hur det
framtida samarbetet kan förväntas se ut. Detta sätt att arbeta och därmed nå ut till fler elever
anser vi följer läroplanens (Lpo 94, 1998) intentioner om att den enskilde eleven ska få hitta
sin individualitet och få bli delaktig i samhället samt att skolan ska verka för att stärka
förmågan till insikt och inlevelse för andra människor.

7.6 Att se sig själv och andra som viktiga delar i ett samhälle

Genom vårt arbete med denna uppsats har vi blivit medvetna om hur avgörande vår syn på
kunskap, människan och hennes del i samhället är för att de grundläggande orsakerna till
mobbning ska kunna motverkas. Att se alla barn som lika mycket värda och med samma
rättigheter (FN:s konvention om barnens rättigheter, art 2) samt att se det aktiva arbetet mot
mobbning som en del av skolans grundläggande uppgift (Skollagen, 2 §) är en förutsättning
för att motverka mobbning. När denna människosyn och kunskapssyn integreras hos oss följs
detta av ett förhållningssätt som gynnar ett mobbningsfritt klimat. Insikten om att vi alla är
potentiella mobboffer kan medverka till att vi istället för att fly, genom att exempelvis börja
mobba andra, har kraften att anamma en människosyn som ser alla individer som viktiga delar
av samhället. Samtidigt som vi alla, lärare, elever, föräldrar eller politiker tillhör olika grupper
eller system så ingår vi också i det större systemet samhället. Därmed blir det viktigt att utgå
från att nå det goda klimatet i den lilla gruppen som i sin tur genererar ett gott samhällsklimat.
Genom den viktiga dialogen och interaktionen mellan individer och system utvecklas
samhället. Det dialektiska förhållandet mellan att å ena sidan vara sig själv närmast och å
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andra sidan bry sig om andra kan genom en gemensam syn på människans lika värde utveckla
goda relationer mellan individerna och systemen. Därmed kan människan bygga upp sitt
självkänsla och självförtroende utan att behöva förtrycka andra. 
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Intervjumall projektgruppen

Inleder med att klargöra förutsättningarna för intervjun samt hur materialet kommer att
användas.
� Upplysa intervjupersonen om att deltagandet är frivilligt och att denne har möjlighet att

avbryta sin medverkan i vilket skede som helst.
� Fråga om det går bra att vi använder bandspelare.
� Informera om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. (bandet förstörs och

deras identitet kommer inte att röjas i forskningsrapporten).
� Rapporten är en offentlig handling, kommer att finnas tillgänglig på Internet.
� Alla intervju personer kommer att få ett exemplar av rapporten.
� Fråga om samtycke till att medverka.

Organisationen och urvalet

� På vems initiativ startade projektet?
� Vad är syftet?
� Vem är er uppdragsgivare?
� Hur pass styrda är ni ”ovanifrån”?
� Hur ska utvärderingen ske?
� På vilket sätt har urvalet av elever skett?
� Vilka lokaler använder ni er av på skolorna? Varför?

Intervjupersonens utgångspunkt
� Kön
� Ålder 
� Utbildning
� Intresset för att arbeta med människor.
� Egen skolgång och egna erfarenheter av mobbning.
� Hur har intresset för mobbning väckts.

Mobbningssituationen
� Vad är mobbning för dig?
� Hur identifierar du en mobbningssituation? 
� Kan du urskilja ett visst mönster?
� Är det möjligt att identifiera de olika rollerna i mobbningsprocessen?
� Hur gör du det?
� Vad är specifikt för de olika rollerna?

Förebyggande arbete
� Hur arbetar du förebyggande mot mobbning? I grupp och enskilt.
� Vad är viktigt i det förebyggande arbetet?
� Vilket stöd anser du att den mobbade är i behov av? 
� Vad innebär en kränkning för dig? 

Offerbegreppet
� Vad är ett offer för dig?
� Anser du att den mobbade är ett offer?
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Observationsmall

Hur verkar klimatet i mötet med klassen?

Hur ser interaktionen ut mellan:

� Projektgruppen och elever?

� Projektgruppen och lärare?

� Elever och elever?

� Elever och lärare?

Vilka metoder använder sig projektgruppen av?

Hur mottags dessa av eleverna?

I vilket omfattning deltar eleverna?

Verkar de ta projektgruppen på allvar?

Kan vi som observatörer upptäcka rollspel i klassen?

Hur yttrar detta sig?

I vilken utsträckning verkade vår närvaro påverka skeendet i klassrummet?

Tilläggs information till observationen:

� Hur många gånger har projektgruppen mött klassen och läraren tidigare?

� Hur upplever projektgruppen klassen?

� Finns det faktorer omkring klassen som påverkar vår observation?

� Var det några i klassen som vi kände eller hade relationer till?

� Vilket samlat intryck fick vi av observationen?
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Årskurs 4  Lektion 8 Tema Konflikthantering

Syfte: Att ge en metod för hur man löser en konflikt. Hur man istället för att fokusera på vem
som har fel, söker lösningar som är bra för alla. Att se att konflikter är olika ur de
inblandades perspektiv

� Vi har en konflikt om ett saknat papper. ”Har du planeringen för den här lektionen…”
Visa redan här att vi ser olika på vad som har hänt!

� Introduktion. Barnen får definiera vad en konflikt är. Konflikter är när man tycker olika,
och att man därför blir arga på varann. Konflikter är inte bara när barn blir osams på
skolan eller hemma. Vuxna kan ha konflikter, Mamma och Pappa bråkar så de kanske inte
ens kan bo tillsammans längre. Grannar kan vara osams. Hela länder kan vara i konflikt
med varann, då kan det t.o.m. betyda att man dödar varann. Därför är det viktigt att vi
tränar på att lösa konflikter.

� Vi börjar med att spela Dramat om Erik och Tomas och fotbollsmatchen.

� Vi går igenom vår konfliktlösningsmodell tillsammans i klassen och skriver upp den på
tavlan.
- Vad har hänt? Vad bråkar ni om?
- Vad känner du?
- Vad vill du ska hända? Ge flera förslag. Välj en lösning.
- Blir lösningen bra för alla?

Vi spelar dramat en gång till

� Hur löser vi den här konflikten?
Vi delar klassen i grupper, som de sitter. Hälften av klassen får göra en lösning ur Eriks
perspektiv, och den andra gruppen ut Tomas perspektiv. Ta bort fokus om vem som
gjorde fel, utan istället titta framåt, vad kan de göra för att det här ska bli bra. Vi skriver
lösningarna på tavlan.

� Vi läser Askunge sagan ur Bellas perspektiv

Sedan hinner vi förmodligen inte mer.
� Hejdå ramsan ”Jag är vacker..”

� Vad bråkar ni om i den här klassen? Barnen får ge ett exempel på en konflikt som varit
nyss, eller en tänkbar konflikt i deras klass. Eventuellt spelar de eller vi upp konflikten
som ett drama. En i gruppen får gå in och ställa frågorna.
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Årskurs 6 Lektion 8 Tema Grupptryck

Syfte: Att synliggöra grupptryck och hjälpa elever att stå emot det man inte vill

Inledning:
Återkoppla till förra lektionen om alkohol
Grupptryck kan gälla så många olika saker. T.ex. att dricka alkohol fast jag inte vill, eller att
tycka illa om en person i klassen som det är mycket ”skitsnack” om.

Hit men inte längre
I den här övningen gäller det att träna på att sätta sina egna gränser.

Eleverna ställer upp sig på två rader med ansiktena mot varandra. Nu gäller det för den ena
raden att tänka på en punkt på golvet mellan mig och personen mitt emot mig. Uppgiften är
att få denna person att stanna på punkten utan att prata med varandra och bara använda
ögonen. Viktigt att gå mycket långsamt fram mot sin medspelare. Sedan byter man roller.

Nästa steg blir att samma personer bestämmer tyst för sig själva hur nära medspelaren får
komma. Sen markerar den som ska sätta sin gräns genom att på sitt allra tydligaste sätt
markera var gränsen går. Säg STOPP med hög och tydlig röst, visa med handen och hela
kroppen att ”detta är en absolut gräns!”

Fråga eleverna om hur de upplevde övningen. Hur var det att sätta sin gräns med ögonen
jämfört med att använda rösten och kroppen. Vad kan man lära sig av denna övning?

Säga Nej-övning
Två rader med par vända mot varandra. Nu är uppgiften för den ena att gå fram till sin
medspelare och  övertala honom/henne att låna ut 20 kronor, medspelaren vill inte detta och
ska försöka låta bli att ge med sig.

Nästa steg är att tillsammans med paret bredvid i grupp försöka övertala en av gruppens
medlemmar att följa med på ett disco. Den som är ensam vill inte följa med och ska försöka
stå emot trycket.

Sedan byter gruppen på fyra personer ämne. Nu ska man övertala den som är ensam att smaka
på öl, trots att han/hon inte vill.

Stå på linje
Eleverna ställer sig på en graderad linje 1-6. Vilken roll spelar grupptrycket? 1= ingen, 6=
styr helt och hållet. 

Avslutning
Frågar respektive grupp hur det gick för dem. Lyckades man övertala kompisen att låna ut den
där ”tjugan”? Hur var det att känna på grupptrycket? Lyckades man stå emot? Skulle det gå
på samma sätt om detta rörde sig om en verklig situation?
Elevernas tankar om lektionen och om grupptryck.

Kompisringen
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Intervjumall lärare

Inleder med att klargöra förutsättningarna för intervjuven samt hur materialet kommer att
användas.
� Upplysa intervjupersonen om att deltagandet är frivilligt och att denne har möjlighet att

avbryta sin medverkan i vilket skede som helst.
� Fråga om det går bra att vi använder bandspelare.
� Informera om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. (bandet förstörs och

deras identitet kommer inte att röjas i forskningsrapporten).
� Rapporten är en offentlig handling, kommer att finnas tillgänglig på Internet.
� Alla intervju personer kommer att få ett exemplar av rapporten.
� Fråga om samtycke till att medverka.

Intervjupersonens utgångspunkt
� Kön
� Ålder 
� Utbildning
� Intresset för att arbeta med människor.
� Egen skolgång och egna erfarenheter av mobbning.

Mobbningssituationen
� Vad är mobbning för dig?

Hur identifierar du en mobbningssituation? 
� Kan du urskilja ett visst mönster?
� Är det möjligt att identifiera de olika rollerna i mobbningsprocessen (d v s mobbare,

mobbad, medlöpare)?
� Hur gör du det?
� Vad är specifikt för de olika rollerna?

Förebyggande arbete
� Hur arbetar du förebyggande mot mobbning? I grupp och enskilt.
� Vad är viktigt i det förebyggande arbetet?
� Vilket stöd anser du att den mobbade är i behov av? 
� Vad innebär en kränkning för dig? 

Offerbegreppet
� Vad är ett offer för dig?
� Anser du att den mobbade är ett offer?

Projektgruppens verksamhet
� Vilken information har du fått när det gäller projektgruppens arbete mot mobbning?
� Vad är syftet?
� Vem är uppdragsgivare?
� Hur har urvalet skett? Hur kom det sig att din klass blev utvald?
� Vilka förväntar har du på samarbetet med projektgruppen?
� Har förväntningarna infriats? 
� Hur ser din samverkar ut med projektgruppen?
� Hur har samarbetet påverkat dig och din klass?
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