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Sammanfattning 

 
Det skrivs en hel del i tidningarna om barn som är utsatta för mobbning. Ca 50 000 

elever har någon gång känt sig mobbade i skolan, men bara 500 anmälningar har kommit 
in till BEO ( barn och elevombudet). I denna studie vill vi synliggöra några lärares syn på 
mobbning, samt se hur de arbetar förebyggande för att motverka mobbning. Vi vill även ta 
del av elevers uppfattning om mobbning, delar de samma uppfattning som de vuxna? På 
de skolor där vi har gjort denna studie arbetar man framför allt med två olika modeller för 
att motverka mobbning. Dessa två modeller, som är Friends och Farstamodellen, har vi en 
grundlig beskrivning av. I vår studie använde vi oss av en enkät tagen från Björndell 
(1997). Vi modifierade den för att passa vårt syfte bättre med hjälp av några 
lärarintervjuer, som sedan skulle ligga till grund för vår elevenkät. Vi gjorde en kvalitativ 
elevenkät. Lärarna definierade mobbning som att utsätta någon för trakasserier eller 
nedsättande ord, där man bedömer det fysiska utseendet eller vad man har för klädsel på 
sig. Lärarna säger även att man måste lyssna på barnen när de kommer och säger att de 
blir mobbade, men att man även måste skilja på om det är enskilda händelser eller 
återkommande. Elevernas svar delade vi in i olika kategorier så som fysisk, social, verbal 
mobbning. Det mest positiva vi kan se i resultatet är att en stor majoritet av barnen har 
stor tilltro till sin lärare och dess kompetens att kunna stoppa mobbning. Elevernas tilltro 
till att lärarna på respektive skolor skulle kunna hjälpa till att stoppa mobbning om det 
skulle förekomma, är alltså väldigt stark.   
 

Nyckelord: mobbning, friends, farstamodellen, likabehandlingsplan, Olweus,  Pikas, 
Ljungström  
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1 Inledning 
 
Idag ska Stina börja skolan. Hon ska börja i årskurs 3. Hon är orolig. Magen knyter sig 

här hon tänker på att Anna, Kajsa och Lisa också kommer att vara där. Dom retar Stina. 
Dom tycker att hon är ful, tjock och klär sig konstigt. Stina ser precis likadan ut som de 
andra tjejerna. Hon har ingen riktig kompis, så hon är oftast ensam på rasterna. Ett år 
kvar, sen kan hon äntligen byta skola och slippa tjejerna. Denna berättelse är en påhittad 
historia, men så här kan det se ut i för många barn i skolans värld. 
 
Många elever går idag till skolan med en stor knut i magen. De oroar sig för vad som 

kommer hända dem denna dag. Kommer de att bli välkomnade, hälsade på, kommer 
någon att kalla dem glåpord, kommer de bli sedda? Detta är för många barn en vardag i 
skolan. Detta påverkar deras prestationer i skolan. Även elever i klassen påverkas då man 
oftast har ett oroligt arbetsklimat i klassen. 
 
I Aftonbladet skrev man om Skolverkets undersökning om mobbning. Resultatet var 

väldigt nedslående. 50 000 barn anger att de känt sig mobbade den senaste månaden, men 
endast 500 anmälningar har gjorts. Det har handlat om verbal misshandel, fysiskt våld via 
slag och knuffar samt elaka kommentarer på internet och utfrysning. Aftonbladet tar även 
upp att BEO (barn och elevombudet) har i år krävt skadestånd utav 30 skolor, samt 
kritiserat 150 skolor  
(webb - Referens 1). 
 
Skolan är idag en arena för mobbning dit barn tvingas gå varje dag. Visst förekommer 

mobbning på andra ställen också, t ex inom föreningar och på arbetsplatser, men dessa är 
frivilliga. Skolplikten tvingar den utsatte att träffa sina plågoandar varje dag. Sedan 2006 
ska varje skola ha en likabehandlingsplan som skall fungera som ett verktyg i arbetet mot 
mobbning och det finns också en skollag som skall skydda eleverna mot all kränkande 
behandling som t ex mobbning.  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få synliggöra några lärares syn på mobbning, samt hur de 
arbetar förebyggande för att motverka mobbning. Vi vill även få fördjupade kunskaper om 
läget/situationen i skolan av idag, genom att även få ta del av elevernas uppfattning om 
mobbning. Är det samma uppfattning som skolans vuxna har?  
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Våra frågeställningar är: 
1. Hur definierar lärarna mobbing och anser de att det förkommer på skolan? 
2.  Hur arbetar man med mobbing, förebyggande och åtgärder enligt lärarna? 
3. Hur exemplifierar eleverna mobbning? 
4. I vilken utsträckning har eleverna tilltro till att elever eller vuxna kan stoppa 



 

 

mobbning? 
 
 

2 Litteraturgenomgång 
Vi kommer att inleda med en genomgång av vad tidigare forskning har kommit fram till 
inom området mobbning. Vi kommer också att gå igenom vad lagen anser vara mobbning, 
samt se vad skollagen skriver angående skolans ansvar att se till att alla elever har en trygg 
tillvaro i skolan.  
 
 

2.1 Bakgrund 
Under denna punkt kommer vi att dela med oss av den litteratur vi har läst samt redogöra 
för vad skollagen säger och olika forskares definitioner av vad mobbning är. Vilka typer av 
mobbning finns det?  Vad säger lagen? Vi kommer även att presentera två olika modeller 
för hur man kan jobba mot mobbning.  
 
Dan Olweus är psykolog och professor i personlighetspsykologi vid universitetet i Bergen, 
Norge. Olweus är en pionjär inom forskningen om mobbning. 
 
Anatol Pikas är docent i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet. Han 
har utarbetat en metod mot skolmobbning, GBM, Gemensamt Bekymmer Metoden (webb 
– referens 9). Den består i korta drag av att man inleder med enskilda samtal med 
mobbare, sedan mobboffret. Därefter tillsammans i gruppsamtal och efterföljande 
uppföljning.  
 
Karl Ljungström är lärare. I mitten av 1980-talet utvecklade han en modell för akut 
behandling av mobbning som kallas Farstamodellen.   
 
2.2 Definitioner 
I den litteratur som vi har tagit del av har vi stött på några av föregångarna inom 
mobbningsforskning och tagit del av deras definitioner av mobbning. Här nedan har vi 
tagit med de definitioner vi anser vara relevanta och intressanta för vår studie, samt att vi 
även har med barnombudsmannens och organisationen Friends definitioner. Anledningen 
till att vi tar med Olweus är att han är en av de första som gjorde omfattande studier om 
mobbning. Dessa gjordes redan på 70-talet. Även Pikas har gjort omfattande studier om 
mobbning och utvecklat en metod som kallas för Gemensamt bekymmer metoden (GBM). 
 
Då många skolor arbetar efter Karl Ljungströms Farstamodell eller tillsammans med 
Friends, tycker vi att även deras definitioner bör finnas med. 
 
Olweus (1999) beskriver att mobbning är när en eller flera personer vid flera upprepade 
tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon 
som har svårt att försvara sig. Olweus hävdar att det oftast är en ojämn maktbalans mellan 
mobbare och mobboffer. Björk (1999) skriver att  den som mobbar har oftast makt över 
den som blir mobbad.  
 
Pikas i Björk ( 1999) skriver i sin definition att mobbning är medvetna, icke-legitima 
fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen, som riktas mot en 



 

 

enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i 
interaktion.  
 
Friends definition lyder: ”Det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn 
maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. En viktig gemensam utgångspunkt 
är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar. Mobbning är inte 
engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en person.” (webb -
Referens.3)  
 
Barnombudsmannen föreslår följande definition av mobbning:  
”Utfrysning och andra upprepade och systematiska fysiska och/eller psykiska negativa 
handlingar som syftar till att bryta ned offret psykiskt eller på annat sätt försätta honom 
eller henne i en situation av underlägsenhet eller vanmakt.”  Frågan om en person är utsatt 
för mobbning måste utgå från offrets egen uppfattning av kränkning. (webb - Referens 4)   

 
Karl Ljungström (2006) förklarar att mobbning är när en elev blir trakasserad systematiskt 
av en eller flera elever under en viss tidsperiod. Denna period kan innebära några veckor, 
månader och kan ibland även sträcka sig till flera år. Författaren menar också att det är 
vanligast att mobbing sker inom den egna klassen och att enstaka trakasserier inte är 
mobbing.  
 

Det alla dessa olika definitioner har gemensamt är att mobbningen inte är en 
engångsföreteelse och att det finns olika typer av mobbning, så som psykisk eller fysisk 
mobbning. Men det finns även en tredje form enligt Barbara Coloroso (2004), den sociala 
mobbningen.  
 
 

2.2.1 Fysisk mobbning 
Fysisk mobbning är den som är mest synlig. Knuffar, slag, sparkar, nyp, rivas och ta tag i 
armar eller ben och vrida om. Att spottas ingår under denna kategori och även 
egendomsförstörelse. Barn som blir utsatta för dessa olika saker skyller ofta på något 
annat. Ett exempel är exempelvis att man ser att jackan är trasig, säger barnet ofta  att man 
har ramlat och jackan gick då sönder. Enligt Coloroso (2004) är det oftast barn som utför 
dessa typer av handlingar som själva har störst problem.  
 
 

2.2.2 Social och psykisk mobbning 
Coloroso (2004) skriver att denna typ av mobbning oftast är den svåraste att upptäcka då 
den består av att man systematiskt trycker ned barns självkänsla, genom att inte göra dem 
delaktiga i gemenskapen. Man sprider falska rykten, ignorerar, fryser ute eller isolerar 
någon. Dessa olika sätt identifieras inte självklart som mobbning, då de inte är lika 
uppenbara som exempelvis verbala tillmälen eller de fysiska tecken som blåmärken eller 
en trasig jacka.  
 
Att flytta sig när någon sätter sig vid bordet, vända ryggen till, kastar blickar, imiterar 
någon, är olika sätt att utföra psykisk mobbning. Att direkt visa med tystnad och blickar 
sitt ogillande av den andra personen. Denna typ av mobbning kallar både Ljungström 
(2006) och Olweus (1999) för indirekt mobbning 
 



 

 

2.2.3 Verbal mobbning   
Enligt Coloroso (2004) är den verbala mobbningen den vanligast förekommande. Totalt 
70% av den rapporterade mobbningen gäller verbal mobbning. Med hjälp av ord är det 
ganska lätt att mobba någon. Man kanske viskar något i förbigående. På rasterna ropar 
man glåpord, öknamn, utseende relaterade ord, rasistiska tillmälen, när ingen vuxen hör. 
Kan oftast avskrivas som vanligt gnabb utav de vuxna, så många vuxna gör inget åt detta. 
Ljungström (2006) och Olweus (1999) klassar både den verbala mobbningen och den 
fysiska mobbningen som en direkt form av mobbning. 
 
 

2.3 Styrdokument 
Skolornas verksamhet styrs utifrån olika dokument. Här nedan kommer vi att redogöra för 
hur de olika dokumenten beskriver skolornas uppdrag att hantera mobbning i skolan. Då 
dessa dokument styr allt inom skolans värld har vi endast tagit ut delar som behandlar 
mobbningsproblematiken.  
 
 

2.3.1 Skollagen 1985 
Kapitel 14 i skollagen är en lag som ska skydda elever från kränkningar , diskriminering 
och trakasserier i skolan. Mobbning har alltid förekommit i skolvärlden i olika former. 
Redan 1985 kunde man läsa i skollagen att ”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 … ”aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (webb - Referens.5). Lagen 
behandlar även vem som har huvud ansvaret för att lagen efterföljs. I fall det är en 
kommunal skola så är det kommunen. Det finns nu även ett tillägg som handlar om 
kränkande behandling av elever från lärare, kapitel 14a.  
 

2.3.2 Läroplanen, Lpo 94 
Läroplanen utfärdas av regeringen och ska följas. Den beskriver verksamheternas 
värdegrund och vad de har för uppdrag. De beskriver även vilka mål och riktlinjer som 
gäller för arbetet. I läroplanen som utkom 1994 kan man läsa ”Ingen skall i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.” (webb -Referens.5)  

 

2.3.3 Likabehandlingsplan 
Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla skolor i hela Sverige ska ha en 
likabehandlingsplan. Högskolor och skolor måste varje år göra en likabehandlingsplan.  
Därefter ska högskolan eller skolan ställa upp utvärderingsbara mål. För varje mål ska 
högskolan eller skolan ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå dem  
(webb - Referens 6). 
Den ska alltid utgå från den egna skolans verkliga, lokala behov. Denna lag ska se till att ” 

främja barns och elevers lika rättigheter och aktivt arbeta för att förebygga diskriminering 
och kränkningar. Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig 
kränkt är den skyldig att agera. Alla skolor ska också ha en likabehandlingsplan som ska 



 

 

följas upp och utvärderas varje år.” (webb - Referens 7). Enligt skolverket är syftet med 
denna plan ”att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och 
förhindra trakasserier och annan kränkande behandling”. (skolverket, pdf 774, vad är det 
här? s.4) 
 

2.3.4 Lokala likabehandlingsplaner 
Då vi har varit ute på två olika skolor, tänkte vi under denna rubrik redogöra lite för hur de 
olika skolorna har utformat och arbetar efter sina likabehandlingsplaner.  
 
Skolan i Västmanland har en lokal handlingsplan. De jobbar förebyggande på olika sätt. 
Till exempel skickar de ut enkäter varje hösttermin till alla elever i skolan där man har 
trivselfrågor och andra miljöfrågor. Dessa sammanställer man och arbetar därefter med de 
brister som man fått reda på genom svar i enkäten. Antimobbningteamet träffas 
kontinuerligt och sammanställer rapporter och vidare utveckling för att motverka 
mobbning.  I skolans ordningsregler står det att om en elev inte kan lösa en konflikt själv 
skall man ta kontakt med antingen en vuxen man litar på, en kamratstödjare eller en 
lärare.  Om man någon gång känner sig illa behandlad som elev ska man också ta kontakt 
med en vuxen person som man litar på.  Vid varje läsårsstart väljer man ut två 
representanter från varje klass som blir valda till kamratstödjare.  Sedan träffas alla 
kamratstödjare några gånger per termin tillsammans med representanter från 
antimobbningsteamet och diskuterar. En gång per termin hålls även ett stormöte där 
kamratstödjare från flera skolor samlas. (www.vasteras.se) På grund av konfidentialitets- 
kravet mot skolan i fråga, anger vi bara kommunens hemsida som referens.  
 
Skolan i Södermanland har jobbat fram sin likabehandlingsplan efter de regler som gäller 
för arbetet med likabehandlingsplanen. Den tar upp definitioner av trakasserier och 
mobbning. De har även en vision för skolan som heter ” Växa under trygghet”., vilket 
innebär bland annat att man vill skapa en trygg och positiv arbetsmiljö för eleverna, skapa 
ett klimat där alla vågar bryta negativa tendenser. För att nå dessa mål vill man jobba med 
både förebyggande och akuta insatser på alla nivåer inom sin organisation.  Man jobbar 
med delaktighet på alla plan. Skolan har vuxen- och kamratstödjare som är utbildade via 
Friends och har regelbundna vidareutbildningar. De träffas varje vecka och går igenom 
händelser. Kamratstödjarna får även uppgifter med sig ut till sina klasser, som de sedan 
genomför med klassen. Uppgifterna går man sen igenom och redovisar dem. Exempel på 
en sådan uppgift är ”flugan”. Där ska eleverna låtsas var en fluga under en dag. Sedan får 
de berätta i små grupper eller anonymt vad de har sett och hört under dag. 
 
Skolan gör även en elev - och föräldrarenkät varje år. Där skaffar man sig uppgifter om 
trivsel, trygghet och eventuell utsatthet. Dessa görs i åkurserna 2, 5 och 8. 
 
Varje terminsstart informerar och diskuterar lärare och elever likabehandlingsplanen. 
Senast i september varje år har man ett föräldramöte där man diskuterar 
likabehandlingsplanen. Detta för att även få med hemmet i arbetet mot mobbning. 
Samtliga åtgärder skall dokumenteras enligt framtagna mallar, följas upp och utvärderas. 
Den som ansvarat för utredningen följer upp hur de nya åtgärderna fungerar och 
dokumenterar. Om ärendet ligger hos skolans antimobbinggrupp eller skolledningen har 
de ansvaret för dokumentation, uppföljning och utvärdering. (www.eskilstuna.se) På 
grund av konfidentialitets kravet mot skolan i fråga, anger vi bara kommunens hemsida 



 

 

som referens. 

2.4 Åtgärdsmodeller 
Det finns många olika modeller för att jobba aktivt mot mobbning. Vi kommer här att 
beskriva de olika modeller våra partnerskolor använder i sitt dagliga arbete mot mobbning. 
Partnerskolor är de skolor som vi lärarstudenter har varit ute på och gjort vår praktik på 
under själva lärarutbildningen. Skolan i Västmanland arbetar utifrån Farstamodellen och 
skolan i Södermanland arbetar utifrån Friendsmodellen, men i de akuta situationerna 
använder man Farstamodellen som behandlingsmetod. 

 
 

2.4.1 Farstamodellen 
Farstametoden är en behandlingsmetod för att stoppa akutmobbning och se till att den 
upphör omedelbart. Karl Ljungström (2006) förklarar att mobbning är när en elev blir 
trakasserad systematiskt av en eller flera elever under en viss tidsperiod. Denna period kan 
innebära några veckor, månader och kan ibland även sträcka sig till flera år. Författaren 
menar också att det är vanligast att mobbing sker inom den egna klassen och att enstaka 
trakasserier inte är mobbing.  
 
Hur går mobbing till? Enligt Ljungström(2006) går mobbing till på flera sätt. De som 
mobbar är oftast i grupp och de retar och hånar mobboffret. Den mobbade blir utsatt för 
olika sorts kränkande ”skämt” samt fysiskt våld i form av hårda knuffar och ibland kan slag 
förekomma. Författare tar också upp exempel av mobbning som kan förekomma och några 
av dessa är att den utsatte kan få sina tillhörigheter gömda eller slängda.  
 
Vissa kan behandla den utsatte ifråga, som att den skulle ha en farlig sjukdom eller 
liknande då de slänger ord som ”rör mig inte” eller usch och fy när den utsatte i fråga råkar 
komma i beröring med någon.  
 

Ibland är det kärngruppen på 2-4 personer som mobbar och ibland tillkommer det flera 
som bara är med för stunden. Dessa har Ljungström valt att kalla medlöpare. Det är väldigt 
svårt som ensam elev att stoppa denna form av mobbning. Det finns även en passiv form 
av mobbing och denna är utfrysning. Då man passivt ignorerar den utsatte och släpper inte 
in den i gemenskapen över huvud taget.    
 
Författaren menar att mobbning oftast sker inom klassrummet men inte alltid. De elever 
som är mer aktiva i mobbning än andra är oftast högstatuseleverna. När andra elever är 
med i mobbning är det mer vanligt att de är det för att ligga bra till med högstatus eleverna 
än för att de verkligen har något emot eleven ifråga. Som elev innebär det en väldigt stor 
personlig risk att försöka stoppa mobbning då man själv kan bli mobbarnas nya måltavla. 
Samma risk tar man om man går och säger till läraren om situationen. Den som blir 
mobbad berättar heller ingenting för någon. När man blir mobbad blir man utsatt för en 
enorm kränkning och förnedring och berättar man om att man blir mobbad upprepas 
kränkningarna igen om de som mobbar får reda på det då de ofta brukar förekomma 
någon form av hämndaktion från mobbarnas sida. 
 
Vid grav mobbning kan det sluta med att den som blir mobbad vänder argumentet emot 
sig själv och menar att det är dennes egen fel att den blir mobbad. I detta läge ökar risken 



 

 

för självmordsförsök menar Ljungström(2006).  
 
Passiv mobbning är mer psykisk och kan förekomma i from av utfrysning. Utfrysning har 
olika former som att man vägrar samarbeta, vägrar dela med sig av information, ignorera 
individen och skratta bakom ryggen. Denna form av mobbning sker inte bara bland barn 
utan även bland vuxna. Den är minst lika allvarlig och har lika allvarliga konsekvenser som 
den fysiska mobbningen. Det har även förekommit att elever har blivit mobbade under 
hela sin skoltid. Ljungström(2006) menar att mobbning sker på platser där vuxna inte ser. 
Sedan kan detta vara vart som helst i skolan. En viss del av den mobbning som 
förekommer kan man som vuxen sen men det är den tysta mobbningen som man verkligen 
vill åt.  
 
En annan faktor som gör att inte vuxna ser mobbing är när att när en lärare är närvarande 
vid offret och gruppen som mobbar offret görs det väldigt diskret, så pass diskret att 
läraren inte märker något och detta kan leda till att eleven känner sig ännu mer kränkt då 
läraren är närvarande men inte ingriper även fast läraren inte har en aning om att det sker.  
Ljungström (2006) betonar att detta är en mall för att stoppa akutmobbning. 
 

Ljungström(2006) beskriver att när man jobbar enligt Farstametoden följer man fyra 
punkter. Den första punkten är när det kommer fram information om att en elev med 
ganska hög sannolikhet blir mobbad. Det är då skolans behandlingsteam som sätter sig 
ned och bestämmer hur de skall gå tillväga med fallet. Första steget är att man gör en 
datainsamling från alla parter, man går väldigt försiktigt fram. Teamet tar reda på vad som 
har hänt, är det mobbning, hur ofta förekommer det och hur länge har det pågått? 
Författaren påpekar också att den viktigaste informationen framkommer i samtalet med 
eleven som fallit offer för mobbningen.  
 
Den andra punkten är att när alla mobbare är i skolan samtidigt kallar läraren de till 
samtal en och en. Ljungström menar att det är av yttersta vikt att eleverna inte vet om 
dessa samtal då de kan förbereda sig till dem. Vid samtalet skall läraren hålla en allvarsam 
men lugn ställning och påpeka för eleven att man inte vill straffa eleven utan bara få reda 
på sanningen om allt som har hänt. Man skall också vid denna punkt vara skydd sam mot 
mobboffret, då konsekvenser kan bli att mobbarna börjar känna sig lite desperata och 
kanske hotar offret.  
 
I den tredje punkten börjar mobbningsteamet kontakta föräldrarna angående mobbningen 
om barnet ifråga går i låg- eller mellanstadiet. Om offret går i högstadiet eller gymnasiet 
diskuterar mobbningsteamet med offret om hur de ska gå till väga och kontakta 
föräldrarna eller inte. Författaren menar också att detta samtal angående kontakt med 
föräldrarna och kontakt med föräldrarna bör ske samma dag som samtalen har skett.  
 
Den fjärde punkten är uppföljningen och under denna punkt har mobbningsteamet haft 
mobbarna under uppsikt ett par veckor. Efter den första veckan har man ett 
uppföljningssamtal med mobbarna men detta kan variera beroende på vilken skola det är 
på och i vilken kommun den ligger. Författaren påpekar också vikten av 
uppföljningssamtalet, då det är genom det som mobbningsteamet får reda på utgången av 
behandlingen.  
 

 



 

 

2.4.2 Friends 
1997 grundades organisationen Friends av Sara Damber. Under flera år utsattes hon själv 
för mobbning. Mobbningen mot henne upphörde då en kille i hennes klass sa ifrån. Han 
fick även med sig flera elever i hjälpen att stoppa mobbningen. ”De är övertygade om 
individens förmåga att åstadkomma förändring men vet samtidigt att de största 
förändringarna sker när alla verkar tillsammans.” (webb - Referens 8) 
 

Friends jobbar med förebyggande åtgärder och har ett långsiktigt perspektiv på hur man 
arbetar mot mobbning. De anser att alla personer runt eleven har betydelse, läraren, 
klasskamraterna och all annan personal på skolan så som vaktmästaren, 
skolbespisningspersonalen osv. De anser också att det är de vuxna som har det yttersta 
ansvaret. Därför börjar de med att förankrar arbetet där, sedan går de vidare till eleverna. 
Skolorna som vill använda sig av Friends metod får kunskapen och verktygen att motverka 
mobbning via fortbildning. Deras utbildningar är förankrade i aktuell forskning om 
kränkningar, skolstrukturer, normer, grupprocesser mm. De går även efter lagstiftningen 
som reglerar skolan uppdrag. Skolorna utser vuxna som jobbar som vuxenstödjare på 
skolan. Oftast är det personal som är engagerade i dessa frågor. Varje klass har 
kompisstödjare. Att bli kompisstödjare i en klass är oftast ett privilegium och oftast väljs 
man av sina kamrater men i vissa klasser kan det vara klassläraren som väljer elever. Detta 
görs oftast då det bör vara personer som kan leva upp till de förväntningar som ställs på en 
kamratstödjare. Att vara en kompisstödjare innebär att man är en bra kompis, man vågar 
agera i olika situationer, inte alltid att man måste stoppa mobbningen själv men att man 
vågar observera och rapportera till en vuxen eller att man söker upp en vuxen när något 
pågår. Det är ingen popularitetstävling. 
 
Normalt träffas kamrat – och vuxenstödjare en gång i veckan eller varannan vecka. Då går 
man igenom om det har hänt något av vikt. Beroende på hur man väljer att jobba efter 
Friends metoden kan även träffarna innehålla fortbildning, värderingsövningar osv. Vissa 
skolor delar även ut uppgifter som kamratstödjarna tar med ut i sina klasser och genomför 
dessa. Men ”mobbning är en komplicerad process och det finns ingen snabb och enkel 
metod som långsiktigt kan ändra på de destruktiva strukturer som skapar inneslutning och 
uteslutning bland individer”. (webb - Referens 8) 
 
 

2.4.3  Skolverkets rapport  
I en rapport beställd av Skolverket  Granskning, utvärdering av program mot mobbning 
(Skolverket,  2010) har man gjort en utvärdering av olika modeller mot mobbning. Denna 
rapport är bara en delrapport, fullständig rapport ska var klar i november 2010.  
 
Man har titta på 21 olika modeller. Fyra av de modeller vi har med i vårt  arbete, har man 
tagit med  i rapporten. De fyra olika modellerna är Olweusprogrammet, Gemensam 
Bekymmer metoden (GBm) av Pikas och Farstamodellen. Dessa tre, är så kallade 
förebyggande och åtgärdande program. Vi har i vårt arbete mest koncentrerat oss på 
Farstamodellen av denna typ av program. 
 
Sedan tar rapporten från skolverket även upp Friendsmodellen. Denna modell är en typ av 
kamratstödjarmodell.  
 
För Olweus-programmet har företrädare för programmet skickat in 19 olika texter. Flera 



 

 

av dessa är av så pass god vetenskaplig kvalitet att de blivit publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter.  
 
Olweus själv har tillsammans med sina medarbetare gjort flera utvärderingar men även i 
Australien och Norge har man gjort utvärderingar. De resultat som publicerats av Olweus-
programmets effekter kommer från studier som gjorts från tidigt 80-tal och framåt, det 
pågår även för närvarande undersökningar.  
 
Olweus-programmet använder sig av ett självskattningsformulär, som visar på andelen 
mobbare och mobbade. Han jämför inte samma grupp vid två tillfällen utan angränsande 
grupper eller använder sig av på varandra följande ålderskohorter. Han använder denna 
modell då ha anser att mobbningsproblematiken förändras med stigande ålder. Han anser 
att mobbning är mer vanligt förkommande i de yngre åldrarna, men att andelen mobbare 
är högre på högstadiet. 
 
De resultat som man har fått fram av undersökningarna är att där man använder Olweus-
programmet har man fått en reduktion av mobbning på mellan 30 och 60 procent. 
(Björndell, 1987) 
 
Trots så pass bra resultat så saknas det inte kritik mot Olweus-programmet. Björn 
Eriksson ( 1987) anser att  de positiva resultat som Olweus påvisar, inte kan nås av andra 
forskare som uppfyllt de kriterier som Olweus ställer på vetenskaplighet när det gjort sina 
undersökningar. Detta kan bero på den så kallade Hawthorneeffekten. Detta innebär att 
mätningarna kan påverka resultaten på olika sätt. När Olweus gjorde sin undersökning i 
Bergen 1982 så genomfördes en landsomfattande kampanj mot mobbning samtidigt. Detta 
kan ha påverkat resultaten. 
 
Eriksson hävdar också att det finns problem med validiteten i Olweus studier. Olweus 
använder sig av självskattningsformulär som han jämför med kamratskattningar kring 
samma frågor. När dessa två sätts i samband med varandra menar Olweus att 
mobbningsfallen är identifierade. Eriksson är kritiskt till denna metod då han anser att 
även om självskattning och kamratskattning ger likartad information, innebär det inte att 
sambandet är detsamma. 
 
Det positiva med Olweus-programmet är att det är väldokumenterat och vetenskapligt 
utvärderat (Skolverket, 2010).  
 
Även Anatol Pikas (Skolverket, 2010) riktar kritik mot Olweus-programmet samt alla 
andra program som behandlar mobbning. Pikas anser att man inte kan mäta förekomsten 
av mobbning då mycket av detta förekommer i det dolda. Hans egen metod GBm, bygger 
på att man ska finna den dolda mobbningen samt att använda sig av medling där båda 
parter ska komma fram till en lösning där båda känner att det är på lika villkor. 
 
GBm företrädare har skickat in tre texter som har använts som underlag för utvärdering, 
men de är mer av programbeskrivningar av metoden. De texter som inkommit är mer av 
berättande karaktär där man uppger att man använt metoden på ett trettiotal fall med 
lyckade resultat. Därför kan man inte anse att programmet är tillfredsställande utvärderat. 
 
Vi har i vårt arbete även med Farstamodellen, men i Granskning, utvärdering av program 



 

 

mot mobbning (Skolverket, 2010) finns det tyvärr inga resultat redovisade då företrädare 
för modellen inte har skickat in något material. 
 

Under kategorin kamratstödjare har vi med modellen från Friends. I skolverkets 
undersökning har man fått in fyra texter. Tyvärr är dessa studier inte vetenskapligt 
uppbyggda, därför kan man inte anse att modellen är tillfredsställande utvärderad. Men en 
slutsats man kan dra är att de fyra skolorna är överens om att hade Friends inte utbildat 
kamratstödjare hade situationen på skolorna varit svårare och mer problematiska. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten inte är helt fullständig då den är en 
delrapport. Många modeller är inte vetenskapligt utvärderade och några av företrädarna 
för de olika modeller har inte skickat in något material alls. Den slutgiltiga rapporten ska 
vara klar i november 2010. 

 

3 Metod 
 
Denscombe (2000) skriver att det som gör den kvalitativa forskningen så speciell är att 

den har ett eget speciellt tillvägagångssätt vid insamling samt analys av data. Kvalitativa 
data är en produkt av en tolkningsprocess menar författaren. Författaren menar att 
kvalitativa data framkommer när forskaren analyserar data och sedan ger den sin tolkning.  
Denscombe skriver att forskarens roll i produktionen av kvalitativa data är stor. Dennes 
roll är också stor när kvalitativa data tolkas. Inom den kvalitativa forskningen menar 
många forskare att det som de kallar för ”jag” oundvikligen utgör en mycket viktigt del i 
analysarbetet.  Det finns olika sätt att använda sig av kvalitativ forskning. Den kan 
användas som grund när ett val görs av en grundteori samt utgöra en betydande del av 
informationsinsamlingen som görs när forskaren gör en datainsamling. 
 
Denscombe (2000) skriver att det finns två sätt för forskare att hantera jagets inblandning 
i den kvalitativa forskningen.  Han menar att på det ena sättet har forskarens identitet, 
övertygelser och värderingar en stor roll i processen, produktionen och analysen av de 
kvalitativa data. På grund av detta borde därför forskaren ta avstånd från sina egna 
normala vardagsövertygelser, sedan vänta med att ta ställning till de sociala aspekterna 
och frågorna så länge forskningsarbetet fortfarande pågår. Med denna inställning till 
arbetet kan forskaren få ett kontrollerat sätt och förhålla sig opartisk genom arbetets gång. 
 
Det andra sättet att hantera jagets inblandning är att forskarens värderingar, personlighet 
samt övertygelser spelar en stor roll för processen, produktionen och analysen av data. 
Därför borde denna forskare redogöra för hur dennes bakgrund samt personliga 
erfarenheter har format forskningsprogrammet under dess gång.  Med detta sätt att 
använda jaget menar vissa forskare att det ger dem en större mer avgörande inblick i de 
sociala frågorna och att det därför bör ses som en tillgång till forskningen och inte en 
begränsning (Denscombe,2000) 
 
Denscombe (2000) menar att innan forskaren börjar analysen av kvalitativt data måste 
alla data alltid organiseras först. Detta görs för att underlätta arbetet för forskaren då den 
måste gå tillbaka och titta i sina anteckningar samt rå data. För att lättare hitta allt 
material snabbt då måste data vara i sin ordning. Författaren tar upp några saker som 



 

 

denne finner viktiga i strukturering av data. Han menar att forskaren ska ha alla data på 
antingen A4 papper eller på registerkort, det viktiga är att pappren  är av samma storlek.  
Det är praktiskt att forskaren gör plats för egna kommentarer och anteckningar för att 
underlätta förklaringar och annat som är oklart när uppställningen av rådata väl börjar. 
Varje del av rådata ska kunna identifieras,  därav ska forskaren alltid ge varje bit ett unikt 
nummer eller dylikt så den snabbt skall kunna hitta denna del av rådata när den behöver. 
Rådata har en tendens att försvinna väldigt lätt därför bör kopior tas på allt som har gjorts, 
det vill säga alla bandinspelningar, fältanteckningar samt utskrifter.  
 
Vår studie har gjorts genom en kvalitativ enkät, samt några intervjuer. Vi har tagit del av 
en del litteratur som skrivits om mobbning. Efter att ha läst litteraturen skrev vi på en egen 
enkät. Björndell (1997) har en enkät som handlar om att finna mobbningsoffer. Vi utgick 
från den, men kom på egna frågor som vi tyckte hade anknytning till våra frågor, samt att 
vi tog bort en del av de frågor som inte hade betydelse för vårt arbete. Vi ansåg att vi hade 
en färdig enkät, men för att försäkra oss om att vi hade en enkät som skulle få rätt 
innebörd ville vi intervjua några lärare också.   Men efter intervjuerna ansåg vi att enkäten 
var bra som den var.  
 
Vår enkät format var som Denscombe (2000) beskriver det utskrivet på ett tvåsidigt A4 
format för att vi på sidan om frågorna skulle kunna skriva egna kommentarer och analyser 
vid sammanställningen av rådata.   
 
Denscombe (2000) skriver också om att hantera jaget i själva processen och där har vi 
gjort så att vi har följt hans tankar om att lämna våra egna övertygelser åt sidan och hållit 
våra egna värderingar borta så gott det har gått. Under själva instruktionerna till eleverna 
gjorde vi ett medvetet val att vara så korta i instruktionerna som möjligt och att inte 
använda ordet mobbning. Men sedan i själva arbetet med att analysera och värdera rådata 
är det väldigt svårt att inte tolka data med en del egna värderingar. Vi återkommer mer till 
detta i själva metoddiskussionen kapitel 5:1. 
 
 

3.1 Urval 
Vi gjorde vår studie på 2 skolor i Mellansverige. Vi gjorde studien i årskurs 3. Vi valde just 
denna årskurs, då man i Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt, (webb - 
Referens 2) som gjordes 2006, bara gjorde studien från årskurs 5. Vi inkluderar även 
personal på skolan i vår studie. 
 
På skolan i Västmanland har vi valt att intervjua två kvinnliga lärare, en klasslärare för 
årskurs3 och en specialpedagog. Hon är i grunden utbildad förskolelärare, men har 
vidareutbildat sig till grundskolelärare för årskurs 1-3. 
 
 Hon har arbetat som lärare i 23 år och på den aktuella skolan har hon arbetat i 14 år. Vi 
har även intervjuat en specialpedagog som är med och driver antimobbning verksamheten 
på skolan. Hon är utbildad beteendevetare med inriktning  mot specialpedagogik. Hon har 
arbetat inom skolan sedan år 2000 och på den aktuella skolan har hon arbetat i sedan år 
2002.  
 
I Södermanland har undersökningen ägt rum på en skola med förskoleklass till och med 
årskurs 9. I Södermanland har vi valt att intervjua två manliga lärare. Den ena är mentor 



 

 

för årskurs 7 och involverad i skolans antimobbningsteam. Han är utbildad musiklärare 
och har arbetat som lärare i 21 år. 17 av dessa år har han arbetat på den aktuella skolan. 
Intervju har även gjorts med en fritidspedagog. Han är utbildad fritidspedagog och har 
arbetat som det i 15 år. Han har arbetat på den aktuella skolan i 12 år. 
 
I de två årskurs tre som vi valt att göra undersökningen i är det totala antalet elever 46 
stycken. Dagen då vi gick ut med enkäten var alla elever i skolan utom en som var sjuk. Två 
elever var på hemspråksundervisning. Kvar i klassrummen var då 43 elever och alla deltog 
i undersökningen.  
 
 

3.2  Tillvägagångssätt  
Vi skickade ut missivbrev till rektorerna på skolorna, så att de skulle veta om att vi gjorde 
denna undersökning på deras skola (bilaga 1). Vi skickade ut missivbrev till de lärare som 
vi hade valt ut för våra intervjuer (bilaga 2).  Vi gav även ut ett brev till klassläraren (bilaga 
3) som de i sin tur delade ut till barnen för att ge till sina föräldrar, för att meddela dem om 
vilka vi är och vad undersökningen handlade om. Vi ville att föräldrarna skulle vara 
medvetna om att detta var en frivillig undersökning. Vi skickade ej med en underskriftspalt 
på föräldrarbreven där de skriver på om de godkänner sitt medgivande att barnet är med. 
Istället fanns det fullständiga kontaktuppgifter till oss i form av mail och telefonnummer 
där föräldrarna kunde få kontakt med oss vid invändningar eller frågor.  
 
Först gjorde vi en egen enkät (bilaga 4). Denna enkät är liknande den som Björndell (1987) 
använder sig av för att spåra mobbningsoffer i skolan. Vi har använt oss av en del av hans 
frågor och skrivit ditt några egna frågor, för att få mera frågor som kan hjälpa oss att 
besvara de frågor vi har valt att jobba med i detta arbete.  
 
Vi gav ut ett frågeformulär till lärarna med de tre frågor (bilaga 5) vi tänkte fråga dem 
innan vi satt oss ned med dem. Detta för att de skulle få tid att tänka igenom frågorna, så vi 
kunde få mer direkta svar. Sedan gjorde vi intervjuerna med lärarna. Vi intervjuade fyra 
lärare, två på varje skola. Vi valde att intervjua en pedagog som jobbar i 
antimobbningsteam på varje skola. Detta för att se hur själva arbetet fungerar på skolorna.  
Sedan har vi valt att ta med en lärare som inte är med i antimobbningsteam för att se om 
antimobbningarbetet på skolan genomsyrar hela verksamheten eller om det enbart är ålagt 
de som jobbar i teamet. 
 
Intervjuerna bestod av frågor som syftade till att få information om hur det jobbade 
förebyggande mot mobbning på skolan, om lärarna var medvetna om att de förekom 
mobbning på skolan för tillfället. Lärarintervjuerna var mellan 3 till 14 minuter långa 
beroende på vem av lärarna som blev intervjuad. Dessa ägde rum på respektive skola. I 
västerås var det i en avskild del av lärarnas fikarum där man satt ostört då man kunde 
stänga en dörr emellan fikarummet och det andra som vi befann oss i. Intervjun med 
specialpedagogen för antimobbningsteamet utfördes i hennes arbetsrum som ligger enskilt 
i skolans lokaler. Dessa intervjuer spelades in via mobiltelefon då en diktafon inte fanns 
tillgänglig. I Eskilstuna gjordes intervjuerna i lärarnas egna klassrum efter skoltid för att 
kunna sitta enskilt och med minst risk att bli störda. Intervjuerna spelades in med en 
diktafon. Med dessa intervjuer ville vi se om enkäten vi hade gjort saknade något. 
Intervjuerna gav inte några flera frågor.  
 



 

 

Sedan gick vi ut till våra respektive klasser och gjorde enkäten. Efter en snabb genomgång 
av alla de forskningsetiska principerna, att det bara är vi studenter som kommer att se 
svaren och att svara på undersökningen är helt frivilligt, samt att efter godkännande av 
arbetet kommer alla enkätformulär att förstöras, så fick eleverna sitta i lugn och ro och 
svara på enkäten. Då vi gick ut direkt i klasserna, kunde vi få med flertalet av eleverna i 
klasserna. I enkätundersökningen hade vi frågor som syftade till barnens trivsel i skolan, 
hur säkra de kände sig, om de sett någon bli kränkt eller mobbad samt deras tilltro till 
lärarna. Syftet med denna typ av frågor var för att kunna kartlägga hur trivseln är, om 
förekommer några former av systematiska kränkningar samt hur stor är tilltron till att 
läraren kan stoppa kränkningar bland barnen. Efter undersökningen sammanställde vi 
resultatet från enkätundersökningen för att sedan analysera vilka resultat vi fått fram.  
 
 

3.3 Analys av data 
Intervjuerna har vi transkriberat och tillsammans har vi delat in svaren efter de tre frågor 
som vi ställde till lärarna. Vi har tagit ut det som vi anser vara de viktigaste delarna i 
svaren som vi fick från de intervjuade lärarna. Då detta gör att det underlättar analyserna. 
 
Med svaren från enkäterna gjorde vi så att vi sammanställde skolornas svar var för sig till 
att börja med, sedan gjorde vi en sammanställning av alla elevers svar. Denna 
sammanställning redovisar vi sedan i vårt resultat. De enskilda likheter eller olikheter 
skolorna emellan är inte intressant i vårt arbete. Vi har även här plockat ut de svar vi anser 
viktiga och väsentliga för vårt arbete, då det förekom oväsentliga svar på en del frågor. 
Detta för att underlätta arbetet med analyserna.  
 
3.4  De forskningsetiska principerna 
Vi följer de fyra etiska forskningsprinciperna som hänvisas av Vetenskapsrådet för alla som 
bedriver humanistisk forskning (Webbreferens 10). Den första är informationskravet vilket 
innebär att den som forskar ska informera vederbörliga om studiens syfte. Den som ingår i 
studien ska vara där på frivillig grund och när som helst kunna avbryta när den vill. Den 
andra är samtyckeskravet och den innebär att de som deltar i studien själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet är den tredje principen och innebär 
att alla uppgifter om människor som deltagit och de svar de gett kommer att behandlas på 
ett sådant sätt att ingen utomstående skall kunna identifiera de individer som deltagit vid 
intervjuer. Den fjärde principen är nyttjandekravet som innebär att den insamlade 
informationen inte får användas till något annat än i forskningssyfte. 
 

Informationskravet har uppfyllts genom att varje individ som varit med och deltagit i 
studien har fått ett missivbrev. Lärarna som har blivit intervjuade har fått ett missivbrev. 
Rektorerna på vardera skolan har fått missivbrev där det står att en undersökning kommer 
att ske på deras skola och vad den går ut på. Föräldrarna till eleverna har fått hem ett 
missivbrev där det står att de kommer att delta i en frivillig undersökning och kan avsluta 
den precis när de vill. Kontaktinformation har även delats ut i missivbreven utifall någon 
skulle undra något. Samtyckeskravet har uppfyllts genom information från missivbreven 
där det står tydligt att man deltar på egen vilja och har när som helst rätt att avbryta sitt 
deltagande. Det har även förekommit en genomgång med eleverna där brevets innehåll har 
förklarats. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att deltagandet i undersökningen 
har varit konfidentiellt och det går på så sått inte att spåra vem som har gett ett specifikt 
svar. Vid redovisning av intervjuer har inga namn angetts för att upprätthålla 



 

 

konfidentialliteten. Nyttjandekravet har tillgodosetts på det sätt att alla svar från både 
intervjuer och enkäter har endast används till denna uppsats och inget annat.  
 
 
 

4. Resultat  
 

4.1 Lärarnas definition av mobbning  
Lärarna definierade mobbning som att utsätta någon för trakasserier eller nedsättande 
ord, där man bedömer det fysiska utseendet eller vad man har för klädsel på sig. 
Det är även via gester och handlingar som att gå från bordet när någon sätter sig. Det kan 
vara fysiska handlingar som slag, knuffar och sparkar. Enskilda händelser som att en elev 
kommer fram och säger ”att han mobbar mig och sade att jag hade fula byxor idag”. Detta 
ska man alltid ta på allvar, men efter att ha kontrollera fakta, kan man avskriva en sådan 
händelse som ett vanligt gnabb. En av lärarna sa att nolltolerans är bara att glömma. Med 
detta menade läraren att man skall alltid sträva mot en nollvision i arbetet mot mobbning 
och kränkningar, men att dessa former alltid kommer finnas i skolan oavsett hur mycket 
man jobbar mot den.   
 
 
4.2 Hur skolan jobbar mot mobbning 
Lärarna berättade att skolorna har mobbningsteam som jobbar efter Farstamodellen eller   
Friends. Skola A jobbar efter Farstamodellen medans skola B jobbar med Friends, men 
använder sig utav Farstamodellen i det direkta arbetet med ett mobbningsfall. 

 
 

4.2.1 Förebyggande arbete på skola A 
På skola A arbetar de förebyggande med tjej- och killgrupper. Inom dessa grupper 
diskuterar eleverna och läraren med varandra inom värdegrundsfrågor. Eleverna får även 
tillfälle att diskutera ämnet med varandra. De tar upp ämnen som berör mobbning och 
diskuterar runt det vad som är mobbning och vad som inte är mobbning. De tar också upp 
olika värderingsfrågor som eleverna får samtala om för att få förståelse för att de ska lyssna 
på varandra, respektera varandra och diskutera med varandra istället för att slåss. Skolan 
har också en lektion som heter livskunskap som är inlagd en gång per vecka för varje klass. 
På denna lektion arbetar de med olika typer av värderingsövningar för att stärka deras 
självkänsla. De arbetar med värderingsövningarna i form av frågor eller påståenden som 
eleverna sedan får ta ställning till. Läraren ställer ett påstående och sedan får eleverna 
flytta sig från sin stol och gå till en annan om de håller med annars sitter de kvar på sin 
stol. När alla sedan gjort sitt val så frågar läraren hur de tänkte när de gjorde sitt val och 
varför de svarade ja eller nej till påståendet. 
 
 

4.2.2 Förebyggande arbete på skola B 
Kamratstödjarna och vuxenstödjare träffas en gång i veckan och diskuterar veckan som 
har varit och om det har hänt något. Vuxenstödjarna delar ut uppgifter som 
kamratstödjarna tar med ut och genomför dessa i klassen. 
 



 

 

Att man visar för elever att man lyssnar på dem, har enskilda samtal. Att finnas till för 
eleverna när de behöver prata.  Varje elev har rätt till ett fem minuters samtal på tuman- 
hand en gång per termin. 
 
Skolorna har schema där lärarna går ut och rastvaktar. Det ska alltid finnas någon vuxen 
ut på rasterna. Man har tidiga föräldrakontakter vid incidenter. Även vid föräldrar möten 
jobbar man aktivt med att informera föräldrar vad som framkommit vid elev- och 
hemenkäterna som görs årligen och hur man ska jobba vidare med de resultat som 
framkommit. 
 
 

4.3 Hur eleverna exemplifierar mobbning 
I de svar vi fick i vår undersökning har vi försökt att tolka svaren med hjälp av de olika 
typer av mobbning som kan förkomma.  Vi har placerat in elevernas svar i dessa olika 
kategorier.  
 
 
4.3.1 Fysisk mobbning 
Den fysiska mobbningen är väldigt tydlig i de svar vi fått från eleverna. Någon berättar om 
hur en elev retade en annan för dennes hårfärg och då började de bråka. Några bråkar även 
på fotbollsplanen.  De jagar och slår på någon. Ett barn blev slagen mitt i ansiktet. Det 
finns också några enstaka fall där de beskriver att ” Dom slog en pojke”, alltså att de var 
flera som slog på någon. En del är rädda för barnen som går i de äldre årskurserna på 
skolan att de skall komma och göra saker mot dem.  
 
 

4.3.2 Social mobbning 
I undersökningen är det inte många svar som skulle visa på att det förekommer en social 
mobbning. De svar som skulle kunna anses vara social mobbning, är när man inte låter 
någon delta i exempelvis någon lek eller att de själva säger att det vill vara för sig själva. 
Svar som verkligen visar på att den sociala mobbningen inte förekommer, är att många 
elever har svarat att alla får alltid vara med när vi leker och att vi leker tillsammans.  
 
 

4.3.3 Verbal mobbning 
Elevernas syn på mobbning är olika och det verkar som att det som barnen mobbar andra 
för, är utseende och beteende. En elev beskrev att några andra hade kallat henne och 
hennes kamrater för tjockisar och en annan elev beskrev hur en grupp barn hade sagt att 
denne hade ”svart hår som såg ut som lakrits”. En elev berättar om att de blev retade en 
gång på fritids när de hade en danslektion. 
 
En elev beskriver att denne är rädd på rasterna för att ett av barnen skall komma och slå 
den. Här har vi ett tydligt fall där man med hjälp av verbal mobbning har hotat någon med 
det fysiska våldet. 
 
4.4 Elevernas tilltro till att vuxna kan stoppa mobbning 
Utav totalt 43 elever är det 37 av dem som absolut tror att deras lärare kan stoppa 
mobbningen.  De andra 6 eleverna svarade vet inte. Ingen av eleverna svarade att de inte 
trodde att läraren skulle kunna stoppa mobbning. Några elever visste inte riktigt och deras 



 

 

motivering blev att de inte visste och att de inte kunde svara på varför de inte visste.  
 
 

4.4.1 Full tilltro  
De flesta eleverna har svarat att om de ser några som slåss skulle de direkt springa och 
säga till fröken. Detta tycker vi visar på att man har väldigt stark tro på att bråk och 
mobbning upphör när man hämtar fröken. En elev litade på lärarna med motiveringen ”jag 
vet att lärarna kan hjälpa mobbning” medan en annan svarade ”jag litar på min fröken”. 
Det mest talande svaret är ”Dom kan det”. 

 
 

4.4.2 Eget ingripande 
Några elever berättar att när det uppstår ett bråk eller någon retar någon, försöker de att 
själva stoppa bråken eller pratar med de som retar någon.  En elev sa att ”kanske slår 
tillbaka eller säger till fröken”.  
 

 
4.4.3 Passivitet 
 Några elever svarade att de går ifrån platsen när ett bråk uppstår mellan andra elever.  En 
del elever svarade att de inte gjorde någonting.  
 
    

 4.5 Resultatanalys 
Det mest positiva vi kan se i resultatet är att en stor majoritet av barnen har stor tilltro till 
sin lärare och dess kompetens att kunna stoppa mobbning. Elevernas tilltro till att lärarna 
på respektive skolor skulle kunna hjälpa till att stoppa mobbning om det skulle 
förekomma, är alltså väldigt stark.   
 
Vi kan också se att båda skolorna verkar ha jobbat bra för att lära ut till barnen att de ska 
gå till lärare först om de ser ett bråk och inte agera själva. Detta är i enlighet med Friends 
modellen.  Några barn tar ändå initiativet att själva gå in och försöka stoppa ett bråk. 
Enligt Friendsmodellen behöver man inte göra detta, men känner eleven att man kan 
hantera situationen och inte utsätter sig själv för fara så får man gärna agera själv. 
 
Det man kan läsa ut av resultaten är att de mest förekommande typerna av mobbning är 
den fysiska och verbala mobbningen. Man slåss och man säger en massa olika saker till 
varandra. Vi kan inte se att några av eleverna anser att det förekommer någon form av 
social mobbning. Eleverna har ofta någon att vara med och ser man att någon inte är med 
frågar man om de vill vara med. Men vissa svarar att de kanske vill vara ensamma. Att vi 
inte kan se några tecken på att social mobbning skulle förekomma är nog på grund av att 
våra frågor var inriktade på om någon blev retad eller slagen. 
 
Eleverna ger många olika exempel på mobbning i form av kränkningar som är både 
psykiska och fysiska. De fysiska exemplen gäller att individer slår varandra och i ett fall 
även att individerna jagar varandra. Det verkar också vara fysiska exempel även mellan 
åldrarna, då vissa är rädda för de äldre på skolan att de ska komma och göra illa de yngre. 
Det verkar även vara faktorer som riktar sig mot gruppmobbning, då de äldre alltid verkar 
komma i grupp och inte som enskilda individer. När det kommer till den mer psykiska 
mobbningen verkar det vara mer av den verbala formen, där det är mycket kränkande ord 



 

 

mot just en eller flera specifika kroppsdelar som man har riktat in sig på rörande 
utseendet. Det förekommer även kränkningar mot beteende i form av vad barnen gör.  
 
Att man har sett barn som har blivit retade och slagna är väldigt uppenbart utav resultatet, 
men då vi frågade om det pågick i den egna klassen, var det väldigt få elever som upplevde 
att så var fallet. Men många svar som vi fick tyder även på att många händelser som de har 
angett, kan var enskilda händelser och inte riktigt kan klassas som mobbning om man ska 
se till de definitioner vi har med i detta arbete. Men alla fall ska behandlas som eventuella 
mobbningsfall. I enlighet med Farstamodellen ska man samla in all fakta så att man kan 
bedöma om det är ett mobbningsfall eller ett vanligt tjafs eller gnabb. Dessa händelser ska 
även dokumenteras, då man kanske i ett senare skede kan börja märka ett mönster i olika 
händelser som senare kan kopplas samman till  eventuell utsatthet.  
 
Vi ska vara beredda och medvetna på att barnen kommer till skolan och vi vet inte vad som 
har hänt på morgonen eller vad barnet är utsatt för på sin fritid, vilket speglar barnets 
tillvaro även i skolan. Att man som vuxen alltid stannar upp och visar att man hör och ser 
vad som händer. Samtalar med barnen vad som är rätt. Samt att man som vuxen är 
konsekvent. 
 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Det vi har märkt med vårt arbete är att vi i vår enkät har använt frågor som vi trodde skulle 
vara enkla för årskurs tre att förstå, men som det visade sig var de kanske lite för svåra. 
Även följdfrågorna ” Om så...” var väldigt svåra för dessa elever att förstå vad vi menade 
med.  
 
 Vi hade en medveten tanke med att inte använda oss av ordet mobbning för mycket i 
enkäten, bara de två sista frågorna hade uttalat mobbning med i frågeställningen. Vi 
hoppades på att då vi inte använde ordet mobbning skulle eleverna visa på om de förstod 
skillnaden på mobbning eller vanligt gnabb. Vi tror att detta kan ha påverkat elevernas 
svar, att de mer var inriktade på enstaka händelser angående retningar och om någon hade 
blivit slagen. Vi kanske skulle ha varit mer tydliga i vår frågeställning och information 
innan om att det faktiskt handlade om mobbning.  
 
Anledningen till den höga svarsfrekvensen är att vi båda var närvarande när dessa gjordes i 
respektive klass ute på skolorna.  
 
En annan sak som uppstod var att vissa frågor som vi ansett varit bra kanske inte riktigt 
ändå hade relevans med just mobbning även om frågorna handlade om elevens omvärld 
som om de trivdes med sina kompisar. Dessa frågor är givetvis väldigt viktiga då de 
behandlar om barnet känner sig trygg i sin omgivning eller inte men de hade kunnat 
ersättas med frågor som var mer direkt riktad mot mobbning. Sedan skulle vi kunnat 
omformulera vissa frågor lite enklare eller mer riktade mot vad vi verkligen ville ha svar 
på. 
  
Att göra undersökningen i årskurs tre, kanske inte var så bra. De kanske är för små för att 



 

 

skilja på mobbning och enstaka händelser som kan tolkas som mobbning, men inte är det. 
Det kanske var därför man tidigare inte hade gjort undersökningen i lägre årskurser än 
årskurs fem. 
 
Tolkningsprocessen har varit svårare än vad vi förväntade oss då det är svårt att tolka de 
svar vi fick, eftersom frågorna var svåra att förstå för barnen. Det resultat som är 
glädjande, är att det verkar inte finnas någon mobbning. Barnen känner sig trygga och har 
stor tillit till att läraren hjälper dem att lösa konflikter som de inte kan lösa själva. Vi tolkar 
det också som att barnen känner sig trygga i skolan.  
 
Vi har valt att tagit avstånd från de vanliga vardagsövertygelserna som vi haft, samt tagit 
avstånd från sociala aspekter av vardagen tills forskningen varit färdig. Detta har vi gjort 
för att kunna ge en sådan objektiv tolkning som möjligt av de data som vi insamlat via 
enkäten. Denscombe (2000) menar att när en forskare gör en insamling av data skall allt 
data vara märkt med en egen unik signatur i form av en siffra eller bokstav för denne 
lättare skall kunna hitta materialet när det arbetar. I detta arbete har vi inte gjort så då det 
inte omfattar stora mängder data. Vi anser dock att en forskare ska ha struktur eftersom 
det är mycket data att handskas med samt att det är viktigt med ordning och reda. Pappren 
som vi insamlat allt data på har varit av samma storlek i form av A4-papper. Det som vi 
har missat är att lämna plats på papperna där kommentarer skulle ha kunnat skrivas. Vi 
gick igenom allt material tillsammans och antecknade samt skrev kommentarer i datorn 
istället. Vi har gjort backup på intervjuerna som vi spelade in eftersom vi sparade dem i en 
dator utifall de skulle försvinna. Pappren har förvarats väl och kopior har ej behövts.  
 
Det som kunde gjorts annorlunda i denna undersökning är att koncentrera sig på en form 
av datainsamlingsmetod istället för två stycken. Detta skulle gjort att bara den kvalitativa 
metoden används. Detta hade gjort analysarbetet enklare samt sammanställningen. 
Genom att använda en kvalitativ metod hade fokuseringen på frågor varit lättare och givit 
oss ett mer sammanhängande resultat.   
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Enligt skollagen -85 och läroplanen -94 framgår det tydligt att man ska jobba aktivt för att 
aktivt motverka alla former av trakasserier och kränkande behandling såsom mobbning 
och rasistiska beteenden. Då kan man fundera över varför man då sedan 2006 har en lag 
som ska styra detta. Troligen har Lpo 94 och skollagen varit luddigt formulerade och 
tolkningsbarheten varit stor. Alla har kunnat göra sin egen tolkning. Med lagen som kom 
2006 tycker vi att det märks skillnad från det att vi själva gick i skolan. Att skolorna nu 
verkligen jobbar mer aktivt med det förebyggande arbetet mot mobbning och i större 
utsträckning gör eleverna och hemmet mer delaktiga genom en ökad medvetenhet. 
   
I vårt resultat kan man se att lärarna är väldigt eniga om att mobbning är när någon eller 
några utsätter någon för trakasserier, kränker någon med nedsättande ord som bedömer 
det fysiska utseendet eller vad man har för kläder.  Detta ska vara återkommande 
händelser för att räknas som mobbning. Det märks tydligt att Olweus, Pikas och 
Ljungströms (2006) tankar om vad mobbning är, är detsamma som lärarna använder sig 
av i sina definitioner. Med detta menar de att ibland säger barn saker som de inte riktigt 
menar, men det kan tolkas som något annat, då man använder samma ord för olika 
händelser. Detta kan av barn tolkas som mobbning, medan vuxna kanske mer ser det som 



 

 

gnabb eller småtjafs. Men även dessa fall ska tas på största allvar, då de senare kan ligga 
till grund för faktisk mobbning senare.  Barn tänker väldigt kortsiktigt ibland, när de säger 
saker till varandra. Dessa handlingar måste även ske upprepade gånger och under en 
längre tid för att man ska se på det som mobbning.  
 
Vi kan dra den slutsatsen att eleverna har många exempel på mobbning. De kan beskriva 
med ord vad som är mobbning och det är när någon eller några utsätter någon för 
trakasserier, kränker någon med nedsättande ord som bedömer det fysiska utseendet eller 
vad man har för kläder.  Detta ska vara återkommande händelser för att räknas som 
mobbning, precis så som lärarna definierar mobbning. Men är det verkligen mobbning och 
inte bara trakasserier och kränkningar som sker på skolorna. Vi tror att det kan vara svårt 
för barn att skilja händelser och mönster åt för att kunna bedöma vad som är mobbning 
eller bara ett tjafs eller gnabb. Både Ljungström (2006) och Olweus (1999) menar båda att 
när mobbning sker är det medvetna kränkningar som systematiskt under en längre tid 
upprepas. De flesta barn har beskrivit situationer som bara uppstått just vid det tillfället 
och vi kan inte se något i våra resultat som antyder att det skulle finnas någon form av 
systematiska kränkningar. Det som går att se är däremot att barnen har utsatts och utsätts 
för kränkningar och trakasserier i både psykisk och fysisk form.  
 
I ”Skolan – en arena för mobbning” (Skolverket, 2010) beskriver man resultat från flera 
studier i USA som visar på elevernas svaga förtroende för att lärare kommer att ingripa vid 
mobbnings situationer. Detta kan ställas mot vår undersökning, där man ser att eleverna 
har ett stort förtroende för att lärarna faktiskt ingriper i sådana situationer. 
 
Vi tycker att det känns bra att vår undersökning visar på att barnen känner denna trygghet 
och tillit hos lärarna. Att arbetet med att få eleverna att gå till en lärare istället för att 
blanda sig i situationer och därmed kanske själva råka illa ut har gett resultat. Att lärarna 
tar situationerna på allvar och man jobbar med att lösa dessa tillsammans. Vi anser också 
att det är bra att några barn vågar rycka in i situationer med bråk och försöka att hantera 
dem själva. Det visar på att barnen har en trygghet med varandra och vill hjälpa varandra.  
 
Ljungström (2006) skriver att det finns två former av mobbning. Det finns indirekt 
mobbning som handlar sociala saker som utfrysning eller ryktesspridning, även 
kränkningar om utseende. Det andra är direkt mobbning som är den fysiska mobbning där 
individer oftast använder sig av knuffar, slag och sparkar mot mobboffret.  Av resultatet 
kan man utläsa att barnen använder både den indirekta och den direkta formen av 
mobbning.  
 
 5.3 Fortsatt forskning 
 I vårt arbete har vi berört olika former av mobbning. Det som kan vara  intressant att i 
fortsättning forska omkring är varför man blir mobbare? Vad är det som gör att man inte 
kan se när man gör andra illa? Varför blir man ett mobboffer? 
 
Är det förebyggande arbetet i skolorna tillräckligt eller måste man sätta in mer resurser i 
skolorna och vilken typ av resurser bör man då använda sig av?  Att elever påverkas av sin 
omgivning, det som händer i hemmet och på fritiden, är något som vi lärare får jobba med 
hela tiden. Kan man på ett effektivt sätt få med sig hemmet i det aktiva mobbningsarbetet? 
 

 



 

 

5.4 Allmän diskussion 
Att mobbning förekommer på skolor är uppenbart när man pratar med lärarna som 
arbetar i antimobbningsteam. Det är nog vanligt på skolor att den personal som håller på 
ofta med mobbningsarbetet ser mer än de andra lärarna. Alla lärare vi har intervjuat har 
en likadan syn på vad mobbning är och detta är nog mycket på grund av den nya lagen som 
trädde i kraft 1 april 2006. Skolorna har fått ett tydligare uppdrag att jobba mer 
förebyggande mot mobbning. Vi anser att man kan se skillnader på förr och nu. Att skolor 
arbetar mer aktivt och man involverar alla vuxna på skolorna, inte bara pedagoger utan all 
personal. Även eleverna och hemmet är nu mer informerade om vad mobbning är och hur 
man ska kunna hjälpas åt för att komma åt och förebygga mobbningen. Tidigare var det 
mycket ansvar på lärarna att lösa problemen och man tog inte så mycket hjälp hemifrån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Litteraturlista:  

 
Björndell, Dag (1987).  Att åtgärda mobbning och våld i skolan. Falköping: Dag  
 
Björndell och Ekelunds Förlag AB. 
 
Björk, O. Gunilla (1999).  Mobbning - en fråga om makt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Coloroso, Barbara (2003). Mobbningens tre ansikten – Så bryter vi våldets onda cirkel. 
Malmö: Egmont Richter AB. 
 
Denscombe, Martyn(2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ljungström, Karl (2006). Mobbning i skolan. Stockholm: Ordkällan/Pedaktiv.  
 
Lärarnas Riksförbund (2008). Lärarboken. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. 
 
Olweus, Dan (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Dan Ulweus och Rädda 
barnen, Berlings Skogs 
 
Skolverket(2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (Rapport,  326).Stockholm: 
Skolverket. 
 
 
 
Elektroniska referenser: 
 
webb. Referens 1 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6177395.ab) Aftonbladet (24/11-09) 
 
webb. Referens 2 

(http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/35/92/175005_granskning__utvarderingar_
_program_mobbning.pdf) 
 
webb. Referens 3  

(http://www.friends.se/?id=1591) (25/11-09) 
 
webb. Referens. 4 

(http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/BO_mobbning021024.pdf) (25/11-09)  
 
webb. Referens.5  

(http://www.friends.se/?id=1639 ) (8/12-09) 
 
webb. Referens 6 

(http://www.do.se/Forebygga-diskriminering/Utbildning/) (8/12-09 ) 
 
webb. Referens 7   

(http://www.skolverket.se/sb/d/2045/a/10994) (18/11 - 09) 
 



 

 

 
    webb. Referens.8  
(http://www.friends.se/?id=1621)  8/12-09 
 
webb. Referens 9 

(http://www.pikas.se/GBm/) 
 
   webb. Referens 10 
(http://www.vr.se) (24/3-2010) 
 
www.skolverket. Se , 2010. http://www.skolverket.se/sb/d/2474, Granskning, 
utvärdering av program mot mobbning 
 
www.skolverket.se , 2010.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1028 , Skolan – 
en arena för mobbning, 2010-03-06 
 
     
 

 
 
 


