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Trots insatser mot mobbning i skolor runt om i landet verkar inte mobbningen 

minska, tvärtom är den ständigt aktuell. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka elevers tankar och idéer om mobbning och dess förebyggande arbete. 

Detta har skett genom att intervjua 15 elever i årskurs 1 och 2. Resultatet visar 

att elevernas definition av mobbning inte alltid stämmer överrens med den de-

finition som de vuxna i skolan omkring har. Eleverna kom inte heller med några 

nya idéer om hur man kan förebygga och stoppa mobbning, istället föreslog de 

att man ska ringa hem till föräldrarna.  På det stora hela följer elevernas förslag 

de metoder som redan används i skolorna. 
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1 Inledning 

En sökning på ordet mobbing på Google resulterar i över 40 000 träffar. Trots alla 
insatser i skolorna runt om i landet förefaller inte mobbningen minska, tvärtom är 
den ständigt aktuell. I media möts vi ständigt av artiklar där unga och vuxna berättar 
om hur hemsk deras skolgång var på grund av mobbning. I en debattartikel i Afton-
bladet, 5 oktober 2015, skriver Mark Levengood och Gustaf Fridolin att mobbning är 
ett svek från vuxenvärlden. I artikeln framkommer det även att regeringen ska inrätta 
ett program för att komma till rätta med problemet. ”Regeringen har därför bett 
Skolverket inrätta ett långsiktigt nationellt skolutvecklingsprogram med kunskap om 
hur man bygger en trygg skolmiljö och arbetar mot mobbning” (Levengood & Frido-
lin, 2015, 5 oktober).  Att mobbning kan förstöra liv är nog inget som någon har kun-
nat undgå. Mobbningen kan skapa livslånga konsekvenser för offret och skolgången 
blir en plåga. Vi är nog många som tänker tillbaka på skolgången med mörka minnen 
och ångest. Mobbning uppmärksammades redan år 1969 i Sverige, trots mängder 
med forskning och insatser är det fortfarande ett problem i dagens samhälle (Skol-
verket, 2009 ).  

Skolverket presenterar en översikt över åtta olika program mot mobbning som 
används i våra skolor. Resultatet som presenteras kunde vara bättre, trots att pro-
grammen har använts länge och flitigt och bygger på forskning, visar det inte förvän-
tade resultat. Utvärderingen visar istället att programmen i många fall saknar verkan 
på mobbningen och i vissa fall kan de till och med ha motsatt effekt (Skolverket, 
2011b). Det finns en uppsjö med forskning om olika program och hur de ska utfor-
mas. Vi saknar i många fall ett elevperspektiv. Medan det finns undersökningar om 
hur elever upplever programmen mot mobbning, saknar vi ett perspektiv där elever-
na framför hur de tycker att problemet ska lösas. Därför har vi valt att med utgång 
från rapporten från Skolverket undersöka hur elever på lågstadiet anser att man ska 
förebygga mobbning. Förhoppningen är att studien ska kunna komma med nya 
ingångar på hur man ska åtgärda och förebygga mobbning.  

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers på lågstadiet tankar och idéer 
om mobbning och dess förebyggande arbete. Syftet uppnås genom att besvara följan-
de frågeställningar: 

1. Hur definierar elever mobbning?  
2. Hur tycker elever att man ska åtgärda och förebygga mobbning? 
3. Vad vet elever om de insatser mot mobbning som redan bedrivs på skolan? 
 

1.2 Begreppsdefinition 

Skolverket(2013) definierar mobbning som ”en form av kränkande behandling eller 
trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medve-
tet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag”. Det är 
den definition ordet mobbning har i föreliggande studie om inget annat anges.  

I skollagen definieras kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan att 
vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en 
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elevs värdighet” (SFS:2010:800, kap 6 3§). Enligt Barn och elevombudsmannen kan 
kränkningar vara ”nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och 
sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara 
kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet 
eller via sms”(BEO). 

Likabehandlingsplan är en plan som varje skola ska upprätta där det beskrivs hur 
man ska arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen 
ska upprättas årligen och vara känd av alla i verksamheten samt barnens vårdnad-
shavare (Skolverket 2016).  
 

1.3 Uppsatsens disposition 

I denna uppsats presenteras bakgrunden först. Avsnittet bakgrund inleds med att ge 
en överblick av mobbning i skolans styrdokument, för att följas av en kortare histo-
risk överblick. Det följs av avsnittet tidigare forskning där vi först ger en överblick av 
tre olika metoder mot mobbning, det följs sedan av Skolverkets utvärdering av meto-
derna. Avsnittet fortsätter med att en handfull artiklar och avhandlingar inom områ-
det beskrivs. Dessa artiklar visar avslutningsvis hur vår studie tar plats inom forsk-
ningsfältet.  I metodavsnittet redogörs för de val som vi har gjort gällande forsk-
ningsmetoden. Vidare presenteras analysmodellen och våra etiska ställningstagan-
den. Efter metodavsnittet följer resultat och analys. Resultat och analysavsnittet har 
delats upp efter de teman som framkommit under analysen. Temana har sedan delats 
upp efter vilken forskningsfråga de besvarar.  Avsnittet avslutas med en sammanfatt-
ning av det som har framkommit i resultatet och analysen.  I diskussionsavsnittet 
förs en kritisk diskussion av studien. Diskussionen har delats upp i tre delar: littera-
turdiskussion, metoddiskussion och resultatdiskussion. Uppsatsen avslutas till sist 
med avslutande kommentarer där forskningsfrågorna besvaras, slutsatser dras och 
förslag på fortsatt forskning ges.  
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet presenterar vi en bakgrund till fenomenet mobbning. Vi går genom 
vad skolans styrdokument säger och ger en kort historisk överblick. Detta för att ge 
en större förståelse av begreppet innan den tidigare forskningen presenteras.  

2.1 Mobbning i skolans styrdokument  

Skollagen är till för alla som arbetar inom skolan och är viktig att förhålla sig till. I 
skollagens kap. 1 5§ står det att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som män-
niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. Fortsättningsvis i kap. 1 5§ står det 
att ” Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”(SFS 2010:800). 

I skollagen kap. 5 3§ står det att ”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att 
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 
2010:800). Skollagen tar även upp i kap. 6 6§ att ”Huvudmannen ska se till att det 
inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att mot-
verka kränkande behandling av barn och elever” (SFS 2010:800). Vidare i kapitel 6 
8§ kan man läsa att:  

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska in-
nehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande årsplan (SFS 2010:800).  

I läroplanen (lgr11) står det i kapitlet normer och värden om skolans mål att varje 
elev ska kunna ”respektera andra människors egenvärde” och att varje elev ”tar av-
stånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt med-
verkar till att hjälpa andra människor”(Skolverket, 2011a, S.12). I samma kapitel står 
det om riktlinjer för alla som arbetar inom skolan där alla ska ”aktivt motverka 
diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” (Skolverket, 
2011a, S.12). Utöver detta så har klassläraren ett extra ansvar då denne ska:  

Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att före-
bygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, tillsammans med 
eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta med 
hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet 
och för samarbete (Skolverket, 2011a, s.13). 

 

2.2 En historisk överblick 

Ordet mobbning, då stavat mobbing, etablerades i Sverige av läkaren Peter-Paul Hei-
nemann i en artikel publicerad 1969. I artikeln jämför Heinemann våldet på skolgår-
den med den pågående apartheiden i Sydafrika. ”Skolbarn leker mobb långt upp i 
puberteten, omedvetet, opåtalat och i stort sett accepterat som något ofrånkomligt. 
[…] Jag ser mobbning, mobbvåld, isolering, apartheid, folkmord, som en logisk räcka 
efter samma koordinat” (Heinemann, 1969 citerad i Skolverket, 2009, s. 44). Heine-
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manns artikel förde in problemen på skolgården i samhällsdebatten, och Dagens Ny-
heter var inte sena att haka på. En artikelserie om mobbning publicerades i tidningen 
DN i slutet av år 1969, för att senare följas av debatter, ungdomsromaner, fackhand-
böcker och skolpjäser. Dock dröjde det till 1973 innan den första vetenskapliga un-
dersökningen i Sverige publicerades, det var psykologen Dan Olweus som stod bakom 
den (Skolverket, 2009). 

 Olweus kom 1973 ut med verket Hackkycklingar och översittare: Forskning om 
skolmobbning. Det var starten på ett nytt forskningsfält och dess utgångspunkter 
skulle länge komma att dominera forskning såväl i Sverige som internationellt. Hans 
forskning visar att mobbning förekom på skolor av alla storlekar. Olweus hittar inga 
belägg i sina resultat som tyder på att offret skulle avvika från det ”normala”. Han 
menar också att det som är avgörande är att det inte rör sig om isolerade händelser 
utan det är handlingar som upprepas över tid. Grundorsaken till mobbning menar 
Olweus är att två olika personlighetstyper korsar väg med varandra, en aggressiv och 
en ängslig. Han lyfter också fram behovet för åtgärdsprogram som bör utvärderas 
vetenskapligt. Olweus har också själv utformat ett åtgärdsprogram och etablerat sig 
på marknaden för åtgärdsprogram som växte fram under 1980-talet (Skolverket, 
2009, s. 67-70). 

De tankar som Olweus la fram stod dock i stark kontrast till socialpsykologiska 
inriktningen som rapporten Skolans inre arbete hade. SIA-utredningen kom att ha 
en stark inverkan på de nya läroplanerna som kom 1980. Mobbning beaktades i un-
dersökning och man tänkte att botemedlet mot mobbning var indoktrinerings– eller 
upplysningsverksamhet. Man skulle alltså via undervisning och grupparbeten lära 
eleverna hur de skulle bete sig mot varandra, en indoktrinering i skolans värdegrund 
skulle ske. Åtgärderna skulle också inbegripa både offer och förövare. Dessutom gjor-
de utredningen ett antagande om att de elever som drabbades på något sätt avvek 
från det normala. På 1980-talet kom kravet från Skolöverstyrelsen att skolorna i lan-
det skulle motverka mobbning vilket ledde till att en marknad med olika åtgärdspro-
gram växte fram (Skolverket 2009).  

Det är först de senast 20 åren som det har skett vissa svängningar inom området. 
Man ser inte längre mobbning som en fråga för varje enskild skola utan det är nume-
ra en övergripande angelägenhet för samhället. Begreppet har numera fått en tydlig 
roll i skollagen och läroplanen. Alla skolor måste kunna visa upp en årlig upprättad 
plan på hur man ska behandla kränkningar. Fortfarande är det vanligt att använda 
sig av olika inköpta åtgärdsprogram på våra skolor. Flertalet av dess etablerades på 
1980-talet, till exempel Olweus-programmet och Farstametoden (Skolverket, 2009).  
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras ett urval av artiklar och rapporter om studier som har 
bedrivits inom området. Dessa artiklar ger inte någon komplett bild av fältet men då 
forskningsfältet är stort har vissa begränsningar varit nödvändiga.  I slutet av avsnit-
tet motiveras behovet av föreliggande studie.   

3.1 Metoder mot mobbning  

I en rapport har Skolverket utvärderat åtta metoder mot mobbning som förekommer 
i Svenska skolor. Vi har valt att presentera tre av dessa metoder lite närmare, Farsta-
metoden, Friends och Olweusprogrammet. Anledning till detta är att dessa tre pro-
gram är vanligt förekommande i svenska skolor (Skolverket, 2011b).   

3.1.1 Farstametoden 

Farstametoden kategoriseras som ett förebyggande och ett åtgärdande program mot 
mobbning. Strukturerna för att åtgärda mobbning är att skolan som använder denna 
metod har ett behandlingsteam, även kallat antimobbningsteam. I antimobbnings-
teamet ingår skolpersonal med olika kompetensområden såsom fritidspedagog, 
klasslärare och elevhälsopersonal. För att få en så bra flexibilitet som möjligt ska de 
olika kompetenserna finnas med i antimobbningsteamet. Rektorn som har det ytters-
ta ansvaret på skolan bör inte vara med för att kunna ta ett beslut om antimobbnings-
teamet inte kommer fram till något beslut. När misstänkta fall av mobbning anmäls 
till teamet samlas de och går igenom sex steg. Under ett av dessa steg tar någon i 
teamet kontakt med den mobbades föräldrar. När det gäller mobbaren så avvaktar 
någon i teamet kontakten med hemmet för att mobbaren ska få en chans till att för-
ändra sitt beteende. Mobbaren uppmanas även själv till att berätta om mobbningen. 
Därefter ringer någon i teamet hem för att stämma av med föräldrarna om de har fått 
informationen av mobbaren (Skolverket, 2011b, s.53-54). 

3.1.2 Friends 

Friends beskrivs som en kamratstödsmodell vars syfte är att ge elever en aktiv roll i 
arbetet med att förebygga mobbning, kränkning och diskriminering. I varje klass ut-
ses två elever till att bli kamratstödjare. Eleverna får rösta på varandra och på den de 
anser vara bäst lämplig för att vara kamratstödjare. För att det inte ska bli en popula-
ritetstävling ska eleverna motivera sina röster. Detta ska enligt programmakarna sä-
kerställa resultatet. Innan röstningen och valen kring vilka elever som ska bli kamrat-
stödjare sker rekommenderas det att lärarna diskuterar stämningen på skolan, allas 
ansvar att skapa en god stämning på skolan och vad kamratstödjarnas uppgifter är 
med eleverna. Kamratstödjarna leds av en grupp vuxna där eleverna förväntas att 
agera goda förebilder gentemot andra elever samt att stödja de elever som är eller 
riskerar att bli utsatta för mobbning och kränkning. Kamratstödjarna och pedagoger-
na på skolan får en kortare utbildning av Friends. Skolan har en återkommande kon-
takt med Friends vilket i sig blir ett förebyggande arbete.  Den vuxengrupp som leder 
kamratstödjarna bör bestå av elevvårdspersonal, skolledning och pedagoger och för-
väntas stötta eleverna med det åtgärdande arbetet. Denna grupp förväntas ha det yt-
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tersta ansvaret kring det förebyggande och det mer åtgärdande arbetet. I det åtgär-
dandet arbetet rekommenderas Farstametoden där pedagogerna har enskilda struk-
turerade samtal (Skolverket, 2011b, s.59-60).  

3.1.3 Olweusprogrammet 

Olweusprogrammet kategoriseras också som ett förebyggande och åtgärdande pro-
gram mot mobbning. Detta program började användas 1985 i Sverige och togs fram 
av Dan Olweus. Programmet syftar till att minska mobbningsproblemen genom att 
ansvarig personal arbetar parallellt med flera olika insatser. Detta program har en 
handledning för lärare, som börjar med att eleverna fyller i en enkät för att kartlägga 
mobbnigens utbredning på skolan. Denna enkät fyller eleverna sedan i årligen för att 
skolan ska se åt vilket håll som utvecklingen går åt. En temadag om mobbning an-
ordnas tidigt i arbete för att lärare och elever ska arbeta fram gemensamma ord-
ningsregler på skolan samt att pedagogerna tar fram ett väl fungerande rastvaktssy-
stem. Pedagogerna får även bilda samtalsgrupper där fortlöpande utbildning pågår 
under en längre tid. Det lyfts fram att elever, föräldrar och pedagoger behöver samar-
beta tillsammans i detta program då samtal om klimatet i skolan mellan alla parter 
bör ske regelbundet. Lärare ska även arbeta veckovis med eleverna med rollspel som 
är mobbningsrelaterat. 

Direkta åtgärder i Olweusprogrammet är att pedagoger ska ingripa direkt och 
genomföra strukturerade samtal med mobbaren och mobboffret och tydliggöra att 
mobbarens beteende är oacceptabelt. Därefter ska pedagogerna ta kontakt med be-
rördas hem, enskilt och gemensamt för att sedan upprätta ett åtgärdsprogram och ha 
uppföljningsmöten om situationen har förbättras eller inte (Skolverket, 2011b, S.73.) 

3.2 Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning 

Skolverket(2011b) har gjort en utvärdering som utgår ifrån de åtta olika metoder som 
är vanligast för att förebygga och motverka mobbningens förekomst i skolan. Kritik 
riktas mot dessa program då de bland annat består av färdiga lektionsplaneringar 
som inte är anpassade efter skolans behov på förhand. Det är alltså ett färdigt pro-
gram med manualer som pedagoger börjar använda vid arbete för att åtgärda, före-
bygga och motverka mobbningen. Eleverna får därför svårt att känna igen sig i de 
situationerna som de arbetar med då de är gjorda på förhand och inte anpassade. För 
att skolorna ska kunna möta sina egna verkliga problem bör skolan utgå från sina 
egna specifika behov. Skolan bör göra en egen kartläggning för att finna sina brister 
och problem i sin egen verksamhet för att sedan kunna anpassa metoderna efter det-
ta. Skolverket(2011b) skriver även att ”skolor bör grunda sitt arbete på en analys av 
den egna skolans problem och förutsättningar, och en uppfattning om problemet…”( 
s.207-208). Eleverna får en enkät där de ombeds att svara på frågor om de är utsatta 
för mobbning, hur ofta och anledningen till det. Vid tolkningen av dessa svar kan lä-
rare få fram vad elevernas definition av mobbning är och kan utefter detta kartlägga 
problemen på ett smidigare sätt genom att utgå från elevernas perspektiv. 

Ytterligare tankar som Skolverket (2011b) väcker mot de färdiga programmen är 
att konsekvenserna för elevernas positiva eller negativa handlingar är bestämda på 
förhand. Vid negativa handlingar kan straffet exempelvis vara att en pedagog ignore-
rar en elev i en undervisningssituation. Utefter detta ställs en fråga om vilken slags 
skolkultur som främjar elevens inlärning (s.202-204).  
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Skolverket(2011b) menar även att programmen bör anpassas efter elevens kön 
samt behov då det visas att en del insatser är mer effektiva mot flickor och en del är 
effektivare mot pojkar. Som exempel fungerar rastvaktssystem och stormöten om 
mobbning bra för flickor medan för pojkar fungerar disciplinära åtgärder bättre. 
Samtidigt som detta sker ska eleverna få ha ett inflytande i arbetet då eleverna lättare 
upprätthåller regler som satts upp inne i klassrummet och ute på skolgården.  
 

3.2.1 Studie i Pittsburgh om föredragna metoder mot mobbning 

Crothers, Kolbert och Barker genomförde 2006 en studie i Pittsburgh, USA. Syfte 
med studien var att undersöka vilka metoder mot mobbning som eleverna föredrog. 
Detta undersöktes genom en studie som delades ut till 285 elever i årskurs 6,7 och 8. 
Namnen på de olika metoderna som nämndes i enkäten länkades sedan samman med 
begrepp från forskningen. Enkäten bestod av en lista med olika åtgärder man kan 
använda mot mobbning där respondenterna fick ringa in 1, 2 eller 3. 1 betydde att 
åtgärden inte vara hjälpfull alls, 2 att det vara hjälpfull ibland och 3 att den nästan 
alltid är hjälpsam. Crothers et al. (2006) resultat visar att eleverna tycker att det mest 
hjälpsamma är att lärarna involvera sig i mobbningssituationer. De två strategier som 
eleverna främst satt tilltro till är sådant som lärarna kan göra och det tredje är att 
kontakta föräldrarna. Crothers et al. (2006) drar slutsatsen att resultat ligger i linje 
med att använda sig att metoder såsom Olweus och liknade.  

3.2.2 Jämförelse av lärare och elevers syn på mobbning och förebyggan-
de åtgärder 

Crothers och Kolbert (2004) jämförde lärares och elevers syn på mobbning och 
mobbningsförebyggande åtgärder. I studien genomfördes både en kvantitativ och 
kvalitativ undersökning. I den kvantitativa undersökningen ställde forskarna två frå-
gor; ”(1) Skiljer sig lärares och elevers preferenser för anti-mobbnings åtgärder åt? 
(2) Vad anser lärare vara den mest effektiva metoden för att ingripa i situationer där 
elever blir mobbade?1” (Crothers & Kolbert, 2004, s. 20). Själva enkäten som delades 
ut följde samma mönster som i undersökning som utfördes 2006 och beskrivs ovan. 
Förutom frågorna om metoder mot mobbning så ställdes tre andra frågor, bland an-
nat om hur ofta de utsattes för mobbning. 285 elever i årskurs 6, 7 och 8 deltog och 
37 lärare. Även till den kvalitativa undersökningen ställde forskarna två frågor. ”(1) 
Vad för resonemang använder lärare för att rättfärdiga deras föredragna metoder för 
att ingripa i mobbningssituationer? (2) Hur uppfattar och förklarar lärare eventuella 
skillnader mellan elevers och lärares föredragna anti-mobbnings strategier som har 
identifierats i resultaten av den kvantitativa undersökningen?2” (Crothers & Kolbert, 
2004, s. 22). Fyra klasslärare, tre speciallärare och två bildlärare intervjuades.  

Crothers och Kolbert (2004) menar att det viktigaste i resultatet är att eleverna 
verkar vara mera pessimistiska än lärarna till att de metoder som används av lärarna 
ska ge något resultat. De har även svårt att se att lärarna hjälper när de ingriper i 
mobbningssituationer. När det kommer till de föredragna metoderna är det inga sto-
ra skillnader mellan eleverna och lärarna. Den metod som lärarna har angett som 

                                                   

1 Författarnas översättning 

2 Författarnas översättning 

3 Författarnas översättning 

2 Författarnas översättning 
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nummer ett, att lära eleverna att stå på sig inför den som utsätter en för mobbning, 
hade eleverna satt som nummer två. 

3.2.3 Vad stoppar mobbning? 

Frisen, Hasselblad & Holmqvist (2012) har undersökt vad som stoppar mobbning. 
Det har man gjort genom en enkät som 715 18-åringar har svarat på.  273 av de sva-
rande angav att de hade blivit mobbade under sin skoltid. De fick svara på den öppna 
frågan ”om du har varit mobbad under din skoltid, vad fick mobbningen att sluta (om 
den slutade)?3” (Frisén et al., 2012, s.984). Svaren på frågan analyserades sedan te-
matiskt. Svaren kodades in till tio teman. Det vanligaste svaret/orsaken var att skol-
personal ingrep och att mobbning sedan slutade. En annan vanlig orsak var att man 
bytte mellan olika skolstadier (mellanstadiet till högstadiet till exempel). Studien vi-
sade, vilket förvånade författarna, att stöd från vänner sällan stoppade mobbningen. 
Det påpekar Frisén et al. (2012) är strider mot en del forskning på området, som me-
nar att kamratstöd är effektivt för att stoppa mobbning.  

3.3 Styrdokumentens inflytande på mobbningsarbetet 

I doktorsavhandlingen Skolans texter mot mobbing: reella styrdokument eller hyll-
värmare? undersöker Forsman (2003) de olika texter om mobbning som svenska 
skolor använder sig av. Syftet med undersökningen är ”att beskriva, analysera och 
tolka innebörden av vad som kommer till uttryck i skolrelaterade texter mot mobb-
ning” (s. 27).  I sin forskning påpekar Forsman (2003) att mobbning inte har minskat 
trots flertalet överenskommelser och krav på åtgärdsprogram. En anledning till detta 
problem menar han är ”att vissa av texterna lever ett eget liv, skilt från skolans prak-
tik eftersom i dessa fall ytterst få kopplingar är angivna hur texternas intentioner 
skall förverkligas i praktiken” (s. 285). För att lösa problemet med mobbning i skolan 
menar Forsman (2003) att ”lärarutbildningarna måste tillföras mer psykologisk och 
social teoribildning omkring samtalsmetodik, konflikter, attributioner, coping, kris- 
och interventionsbehandling samt hur grupper fungerar för att säkerställa den kom-
petens som krävs för att förebygga och åtgärda mobbning i skolan”(s. 288).  

3.4 Vår studies plats i forskningen 

De slutsatser man kan dra utifrån den forskning vi har valt att presentera är att det i 
all forskning är äldre elever som har deltagit. Vi har inte lyckats hitta någon studie 
där elever i årskurs 1 och 2 deltar. De flesta studier är dessutom kvantitativa och un-
dersöker attityder om nuvarande åtgärdsmodeller. Vår studie ämnar därför fylla ett 
hål i forskning där elever själva får komma med förslag på hur man kan förebygga 
och åtgärda mobbning.  

  

                                                   

3 Författarnas översättning 
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4 Teoretiskt perspektiv 

I föreliggande studie har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet då det 
sedan 1990-talet har haft stort inflytande i den svenska skolan (Säljö, 2012, s. 195). I 
följande avsnitt ges en kortare överblicka av det sociokulturella perspektivet och vad 
det innebär. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet eller traditionen bygger på Vygotskijs arbete om ut-
veckling, lärande och språk på 1920-talet.  Ett grundläggande begrepp inom det so-
ciokulturella perspektivet är mediering, från tyskans Vermittlung (förmedling). Me-
diering handlar om hur människan använder verktyg för att agera och förstå omvärl-
den. Enligt Vygotskij använder människan två sorters verktyg: språkliga och materi-
ella. Det är kommunikationen med andra i omgivningen som formar människans 
tänkande (Säljö, 2012). Vygotskij anser att ”människan ständigt under utveckling, 
hon har möjlighet att appropriera kunskaper i olika situationer. Utveckling är inget 
som är begränsat till barn och unga utan något människor alltid ägnar sig åt” (Säljö, 
2012, s.193). Perspektivet lägger vikt på det sociala samspelet för lärande och utveck-
ling. Det innebär alltså att ”interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande 
och utveckling (Säljö, 2012, s. 195).  Vygotskij (2011) skriver att ”Han [läraren] ska 
organisera den sociala miljön som är den enda utbildningsfaktorn” (s. 459). Vygotskij 
lägger fokus på miljön runt omkring lärandet snarare än hur man undervisar. Han 
påpekar också vikten av att eleverna själv får undersöka och hitta kunskapen (Vy-
gotskij, 2011).  
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5 Metod 

I det har avsnittet presenteras och motiveras vår forskningsstrategi och metod för 
datainsamling. Vidare presenteras urvalsprocessen, databearbetning och vår analys-
metod. Avsnittet avslutas med en genomgång av våra etiska ställningstaganden.  

5.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att intervjua elever på två skolor i medelstor svensk stad.  Ena skolan är en f-
6 skola med cirka 500 elever och den andra är en f-5 skola med cirka 300 elever. Mål-
sättning var att undersöka vad eleverna på skolorna hade för tankar och idéer om 
mobbning och dess förebyggande arbete. Användandet av två skolor gav oss också 
möjligheten att jämföra svaren från de olika skolorna med varandra. Vi kontaktade i 
god tid skolorna för att kunna dela ut missivbrev till vårdnadshavarna och bestämma 
tid med lärarna när vi kunde komma och genomföra intervjuerna . En stor mängd 
tillstånd inkom och de var inga problem att få tag i 15 informanter Anledning till att 
vi valde att ha 15 informanter var vi då kunde dela upp dem i fem grupper om tre. 
Flera informanter ansågs inte vara nödvändigt utifrån ett tidsperspektiv och det fak-
tum att intervjuerna var mättade.   

5.2 Datainsamlingsmetod 

Bryman (2011/2008) menar att ”kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord 
än siffor” (s. 340). Han påpekar dock att det är svårt att beskriva gemensamma drag 
och steg för kvalitativ forskning då metoden är flexibel. Metoden innebär också att 
man har möjlighet att få djupare svar från informanterna.   
 Vi valde att genomföra intervjuer med våra informanter då vi ville komma åt de-
ras idéer vilket hade varit svårt att få fram med hjälp av kvantitativa metoder. Det 
finns två anledningar till att kvantitativa metoder inte ansågs fungera i denna studie. 
Dels ville vi ha möjlighet att ställa följdfrågor vilket är svårt med till exempel enkäter. 
Informanternas ålder har också spelat in, läsförmågan och läsförståelsen kan vara ett 
hinder hos så unga informanter. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Bry-
man (2011/2008) beskriver semistrukturerade intervjuer som att forskaren har en 
lista över teman som man vill behandla under intervjun, men man är fri att ställa 
följdfrågor efter de svar man får från informanterna (s.415).  Eftersom att vi valde att 
genomföra intervjuerna i grupp istället för enskilt måste man beakta att det skiljer sig 
delvis från enskilda intervjuer. Bryman (2011/2008) påpekar att vissa gruppeffekter 
kan vara problematiska, till exempel att vissa deltagare blir tystlåtna eller att någon 
tar mer plats. Anledning till att vi ändå valde att utföra gruppintervjuer var dels en 
tidsparande åtgärd dels ett försök att få igång en diskussion bland barnen.  

 Intervjuguiden utformades med studiens forskningsfrågor i fokus. Alla intervjuer 
började med en associationsövning där informanterna fick säga ett eller två ord som 
de tänkte på när de hörde ordet mobbning. Frågorna i intervjuguiden är väldigt 
övergripande för att författarna skulle ha möjlighet att följa upp svaren från infor-
manterna med följdfrågor. För att kunna komma åt informanternas tankar använ-
des en saga med tillhörande frågor i slutet av varje intervju. Sagan och frågorna är 
material som är hämtat från antimobbningsprogrammet Friends.  
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5.3 Urval  

Valet av skolor skedde genom ett strategiskt urval då det var skolor som författarna 
har kontakter på. Missivbrev (se bilaga 1) delades ut i två årskurs tvåor och i en 
årskurs ett. Indelning i grupper skedde genom lottning bland de tillstånd som vi fått 
in. Elever som inte förväntades kunna delge sina tankar på grund av språksvårighe-
ter sållades bort innan lottningen. Grupperna bestod av tre elever och det var blan-
dat pojkar och flickor i alla grupper, vilket var ett medvetet val.  Fyra grupper bestod 
av elever från årskurs två och en grupp bestod av elever från årskurs ett. 

5.4 Databearbetning 

Intervjuerna genomfördes i grupper om tre, sammanlagt intervjuades fem grupper på 
två olika skolor under tre olika dagar. Intervjuerna var semistrukturerade och en in-
tervjuguide användes (se bilaga 2). Intervjuerna filmades och även extra ljudupptag-
ning skedde. Filmerna transkriberades och transkriptionerna har sedan legat som 
grund till analysen.  

5.5 Analysmetod 

I vår analys har vi sökt efter teman, likheter och olikheter i svaren som vi har fått. Vi 
delade in svaren i grupper utifrån vilken forskningsfråga som de besvarade. Dessa har 
sedan kategoriseras in i temana: känslor, definitioner, elevåtgärder, personalåtgär-
der, föräldraråtgärder, gyllene regel och nuvarande arbete.  I analysen har vi även 
tagit hjälp av tidigare forskning för att skapa en djupare förståelse för vad svaren in-
nebär. I analysen framkom det också att stora delar av svaren inte var aktuella för 
studien och dessa har heller inte tagits upp i analysen, detta då eleverna började prata 
om andra ämnen än mobbning.  

5.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har beslutat om fyra huvudkrav som ska uppfyllas för att en veten-
skaplig undersökning ska vara etiskt försvarbar. Dessa är informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit dessa krav i 
beaktning i vår studie. Deltagarna och deras vårdnadshavare har via brev informerats 
om studiens syfte och uppbyggnad (se bilaga 1). De har också blivit lovade att delta-
garna förblir anonyma och att de inte kan identifieras i uppsatsen efter att den har 
publicerats. Eleverna har avidentifierats genom att de har fått namn efter alfabetes-
ordning, det vill säga elev 1 har fått ett namn på a, elev 2 på b osv. Eftersom deltagar-
na i studien är minderåriga har vårdnadshavarna varit tvungna att skriftligt ge sitt 
tillstånd att deras barn får delta och filmas i studien. Enbart de elever som har till-
stånd och valts ut att delta i studien har filmats. Filmning skedde i ett avskilt rum. 
Endast författarna har haft tillgång till dessa filmer. Eleverna har även blivit informe-
rade muntligt om förutsättningarna för studien och att de när som helst får avbryta 
sitt medverkande i början av intervjuerna. Tillstånden finns i författarnas ägo. 
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6 Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas resultatet av datainsamlingen och de analyser som gjorts 
av resultatet. Svaren presenteras utifrån de kategorier som har framkommit under 
databearbetningen.  

6.1 Elevernas definition av mobbning 

Under intervjun blev deltagarna ombedda att associera till ordet mobbning. Svaren är 
samstämmiga från alla grupper. Ord som dum, elak, retas, fula ord och slåss åter-
kommer i alla grupper.  Även definition av mobbning är i många fall lika.  

”Det är ofta att man retas och det är oftast den största som retar den mindre” (Anna, 160414) 

Annas svar på vad som är mobbning följer mönstret för de flesta svar som har före-
kommit under intervjun. Elevernas definition stämmer till viss del överens med Skol-
verkets (2013) definition om att mobbning handlar om en negativ handling där någon 
eller några tillfogar någon annan elev skada eller obehag på ett eller annat sätt. Ele-
vernas beskrivning av de negativa handlingarna associeras med ord som retas, fula 
ord och slåss som återkommer från alla grupper. Detta tolkar vi som att eleverna för-
står att mobbning och kränkningar kan förekomma via fysiska och verbala handling-
ar. I läroplanen står det att lärare ska ”Uppmärksamma och i samråd med övrig skol-
personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 
diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket, 2011a, s.13). 

Skolverket (2011b) skriver att ”skolor bör grunda sitt arbete på en analys av den 
egna skolans problem och förutsättningar, och en uppfattning om problemet…”( 
s.207-208). Detta kan göras genom att lärare utformar en enkät där eleverna får sva-
ra på om eleven är utsatt för mobbning, hur ofta och vad anledningen till utsattheten 
kan vara. Utifrån denna enkät får lärare fram elevernas definition om vad mobbning 
är och bör sedan arbeta vidare med mobbningsarbetet och ha detta som en gemen-
sam definition för att arbeta mot samma håll. 

Två av grupperna som intervjuades definierade mobbning som någonting som 
inte behöver ske upprepade gånger.  

”Det kan faktiskt vara, som vad heter det, en kille från ettan retade min kompis bara för att hon 
låtsades att hon hade en bebis i magen” (Cecilia, 160414)” 

Även Erik uttryckte liknande tankegångar: 

”Jag har blivit mobbad en gång” (Erik 160414)” 

Erik följer sedan upp uttalandet med en berättelse om en enskild händelse som han 
definierar som mobbning. Dessa tankar om att mobbning kan ske endast en gång står 
i stark kontrast till de definitioner som lyfts fram om mobbning i forskning. Det finns 
flera olika definitioner men gemensamt för alla är att mobbning är upprepande hän-
delser. Detta finns även med i Skolverkets definition av mobbning som säger att det 
är; ”en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 
negativ handling” (Skolverket, 2013). 

De andra tre grupperna uttryckte istället att mobbning är något som upprepas 
och sker flera gånger. 
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”Att man typ säger något dumt varje dag” (Julia, 160418). 

”Om man retar någon och så upprepar det sig flera gånger” (Lars, 160418). 

”När man retas flera gånger” (Ofelia, 160421) 

”Jag tänker att man gör det om och om igen” (Gabriella, 160418) 

Att mobbning är något som sker över en längre period vid upprepande tillfällen ligger 
närmare de definitioner som framförs i forskningen.  Informanterna lägger störst fo-
kus på att det är verbal mobbning som förekommer bland eleverna vid upprepande 
tillfällen.  

6.1.1 Vilka mobbas och vilka blir mobbade 

Alla grupper var relativt samstämmiga när det kommer till vilka som mobbar och vil-
ka som blir mobbade. De flesta uttrycker att det är de större som mobbar de som är 
mindre.  

”Det är väl typ de som är lite större och de brukar typ vara en grupp” (Julia, 160418). 

”Det är oftast den största som retar den minsta” (Anna, 160414). 

”Jag brukar tänka att det är någon stor som slår en liten” (Niklas, 160421). 

Eleverna uttrycker en bild av att mobbaren är någon stor och stark medan offret är 
litet och svagt. Det speglar en bild som återfinns i vårt samhälle, men som kanske inte 
alltid återfinns i forskningen. Olweus presenterade redan på 1970-talet ett resultat 
som pekade på att ”offret” inte avvek från det normala utan att det handlade om olika 
personlighetstyper. På 1970-talet kom SIA-utredningen som stod i stor kontrast mot 
Olweus tankar om mobbningen och dess förekomst. SIA-utredningen menar även att 
i en utredning ska pedagogerna utgå ifrån att offret avviker från det normala (Skol-
verket, 2009).  

Skolverket (2011b) har gjort en undersökning där elever fått svara på en enkät 
med olika frågor. En fråga på denna enkät är deras egen uppfattning om varför de har 
blivit utsatta. Svaren är följande: att de är för smala/tjocka, att andra personer är av-
undsjuka och att andra elever är starkare än dem själva. Dessa svar var de vanligaste 
bland både pojkar och flickor som gjorde undersökningen (s.128-129). Mönstret mel-
lan Skolverkets undersökning och våra svar från intervjuerna blir det fysis-
ka/psykiska mobbningen när en större person, som oftast är starkare, slår eller retar 
en mindre person.  

6.1.2 Känslor 

Eleverna uttrycker vid olika tillfällen under intervjun hur både mobboffer och mob-
bare kan tänkas känna sig. Om hur den utsatta känner sig uttrycker de bland annat: 

”Att man känner sig som om man kanske inte är lika mycket värd då” (Lars, 160418). 

”Att man inte är bra som man är” (Klara, 160418) 

Om mobbaren säger de bland annat såhär: 

”Man kanske mår jätte jättedåligt så man inte ens vill gå i skolan längre” (Felicia, 160414). 

”Att man bara är avundsjuk på någon” (Felicia 160414). 
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Skolverket (2011b) påpekar att elevernas känslor vid utsatthet under enstaka eller 
upprepande tillfällen skiljer sig åt i minimal utsträckning. Elever som blir utsatta vid 
enstaka tillfällen får känslan av att man är värdelös. Självkänslan sjunker mer hos de 
elever som blir utsatta mer kontinuerligt för negativa handlingar jämfört med de ele-
ver som blir det ett fåtal tillfällen. Känner eleven att det sker medvetet blir skamkäns-
lorna mindre jämfört med om eleven inte vet om det var medvetet eller omedvetet 
(s.186).  

Elevernas stämmer väl överrens med den forskning som Skolverket presenterat 
och att mobbade elever inte känner sig lika mycket värda som andra elever, vilket kan 
minska den utsatta elevens självförtroende. Enligt Skolverket(2011b) gjordes en un-
dersökning där elever fick svara på frågan om deras uppfattning om varför de blir 
utsatta. Ett av de mest förekommande svaren på denna fråga bland pojkar och flickor 
är att mobbaren är avundsjuk på det blivande offret (s.128-129). Detta fick vi även 
som svar från vår intervju: ”Att man bara är avundsjuk på någon”(Felicia, 160414).  
 

6.2 Förslag på åtgärder 

Eleverna uttrycker under intervjuerna några olika förslag på åtgärder som skulle 
kunna användas mot mobbning. Åtgärderna har kategoriserats i olika teman för att 
ge en bättre överblick.  Alla gruppers åtgärder följer en tydlig mall att man först ska 
säga till själv, sedan prata med fröken, för att sedan ta kontakt med vårdnadshavare. 

6.2.1 Elev 

De flesta grupper anser att man först kan säga till den som mobbar själv eller med 
hjälp av en kompis.  

”Jag tänkte säga att man ska säga sluta och att säga att vi inte tycker att det är kul att du gör så-
här, kan du sluta med det. Vi blir ledsna (Ivar, 160418). 

”Det är faktiskt inte snällt att du mobbar den där, vad har den gjort mot dig för att du mobbar 
den?” (Cecilia, 160414). 

”Då skulle man kunna säga till en annan kompis som skulle kunna hjälpa dem” (Malin, 160421). 

”Fast i första hand så ska man säga till själv” (Lars, 160418) 

”Vi kan ju säga sluta och massa grejer, så att vi försöker att den ska sluta” (Ivar, 160418) 

Eleverna har ett visst ansvar gentemot varandra och detta återspeglas även i läropla-
nen där det står att varje elev ska ”respektera andra människors egenvärde” samt att 
varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behand-
ling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”(Skolverket, 2011a, s.12). Ele-
vernas egna svar från intervjuerna handlar väldigt mycket om att eleverna själva ska 
säga till mobbaren att sluta i en pågående situation där eleven blir utsatt. I andra 
hand ska en annan elev kliva in situationen och säga åt personen som utför den nega-
tiva handlingen att sluta. 
 Vygotskijs tankar synliggörs i elevernas förslag på lösning. Han la stor vikt vid att 
barn själv ska få undersöka och hitta kunskapen (2011, s. 459). Kommunikation åter-
kommer också i hans texter som en viktig del utav lärandet. Detta verkar eleverna ha 
tagit fasta på i sina idéer om att själva försöka lösa problemet.  
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Det är vid dessa situationer som vissa av mobbningsprogrammen får kritik för 
kontraeffektiva insatser när skolan använder sig av eleverna som medlare i mobb-
ningssituationer eller kamratstödjare som får ansvaret att hindra mobbning. Kritik 
som framförs mot programmen är att kramatstödjarna saknar tillräcklig med stöd 
och hamnar dessutom i en utsatt position (Skolverket, 2011b). Det program som mest 
använder sig av kamratstödjare är Friends där det är en viktig pelare. 
 

6.2.2 Lärare och övrig skolpersonal 

Eleverna uttrycker att de vill att lärarna ska säga ifrån till den som mobbar. 

”Gå och säga till en rastvakt” (Björn, 160414). 

”Säga till fröken” (Erik, 160414).  

”Att de [läraren] ska gå och säga till den där och prata med dem” (Niklas, 160421). 

”Den som gjort något dumt mot en ska rektorn säga till dem och så” (Ivar, 160418). 

I andra hand, efter att ha sagt till själva, var elevernas svar att en pedagog kliver in i 
situationen. På frågan om vad pedagoger kan göra vid mobbningssituationer är att de 
ska säga åt mobbaren när en situation uppstår. Dessa svar är återkommande från alla 
grupper. Frisen et al. (2012) har gjort en undersökning som handlar om vad som fick 
mobbningen att sluta om man har blivit utsatt. Det vanligaste svaret till att mobb-
ningen stoppades var att någon pedagog från skolan ingrep i situationen. Ett svar 
som sticker ut från de andra är att rektorn ska prata med mobbaren om de negativa 
handlingarna fortfarande förekommer efter att en annan pedagog pratat med mobba-
ren. Klassläraren och pedagogerna har även ett ansvar i klassen där denne ska ”upp-
märksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 
Skolverket, 2011a, s.13). 
 Vygotskij (2011) hävdar att den faktor som är av betydelse när det kommer till att 
lära är den sociala miljön, och läraren har till uppgift att organisera den(s. 459). Där-
för blir det naturligt att när eleverna inte får den sociala miljön att fungera behöver 
lärarna gripa in för att rätta till den.  
 

 

6.2.3 Föräldrar och vårdnadshavare 

”Man får säga till dennes föräldrar” (Klara, 160414) 

”Då får man säga till rejält” (Julia, 160414) 

”Man kanske borde ringa hem till dennes föräldrar då” (Felicia, 160414). 

”Föräldern såhär ska säga till barnet lite rejält” (Gabriella, 160414) 

Den tredje åtgärden eleverna gav som svar var att pedagogen ska ta kontakt med för-
äldrarna. Eleverna nämner att pedagogen ska ta kontakt med mobbarens föräldrar 
och detta nämns i alla grupper som intervjuades. Ingen grupp nämner att pedagogen 
ska ta kontakt med offrets föräldrar. Detta kan bero på att eleverna under intervjun 
lägger störst fokus på förövaren och inte offret. I läroplanen står det att klassläraren 
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och berörda pedagoger ska ”Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra 
skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete”(Skolverket, 
2011a, s.13). Elevernas tankar från intervjuerna återspeglas i läroplanen då lärare och 
berörda pedagoger bör prata med mobbarens föräldrar.  

Skolverket(2011b) skriver om Farstametoden som består av sex olika steg om en 
pedagog misstänker att ett fall om mobbning har uppstått. Om så är fallet bör den 
berörda läraren kontakta offrets föräldrar för att berätta om situationen. Mobbaren 
får en andra chans för att ändra sitt beteende samtidigt som mobbaren uppmanas att 
berätta om det som har hänt i hemmet. Om beteendet inte förändras tar pedagogen 
kontakt med mobbarens vårdnadshavare för att stämma av. 
 

6.2.4 Byte av skola 

”Man tar ett snack med den som har blivit mobbad i fall de känner att de ska byta skola. Den 
som blir mobbad inte trivs på skolan för den blir för mycket mobbad ”(Felicia, 160414).  

”Byta skola” (Klara, 160418) 

”Den som mobbar. Jag tycker den som mobbar för jag vill inte att andra ska bli ledsna” (Klara, 
160418) 

”Den som blir behandlad dåligt” (Julia, 160418). 

Eleverna tänker olika i frågan om någon elev ska behöva byta skola på grund av 
mobbning. Vissa elever anser att mobbaren ska byta skola då det är den eleven som 
gör andra ledsna. I andra fall ska den mobbade eleven byta skola då denna person 
blir ledsen och eventuellt inte trivs på skolan.  
 Åtgärd nummer sex i Farstametoden innefattar att om mobbarens beteende inte 
upphör tar skolledningen ett beslut om eventuell polisanmälan och/eller förflyttning 
av mobbaren (Skolverket, 2011b).  
 Denna förflyttning kan ske till en annan skola eller en annan klass. Enligt kap.5 
9-12§ i skollagen kan det i vissa fall bli en utredning på eleven om denne ska få en 
tillfällig placering på skolan eller en tillfällig omplacering på en annan skolenhet. 
Dessa beslut tar skolledningen efter att en utredning genomförts om skolan kan ord-
na de andra elevernas trygghet (SFS 2010:800). 

 

6.2.5 Gyllene regeln  

”Man kan behandla den personen bättre så att den personen…” (Julia, 160418) 

”man kan säga såhär man ska behandla någon som man själv vill bli behandlad” (Lars, 160418) 

”Som man behandlar dumt så får man vara dum tillbaka” (Klara, 160418) 

”Är det något om man att ska behandla andra som man själv vill bli behandlad (Malin, 160421). 

I samtliga grupper vid intervjuerna dök diskussionen upp om en regel som ska gälla 
elever och personal på skolan. Denna regel ska eleverna få vara med att påverka och 
ska gå ut på att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad enligt eleverna 
I enighet med detta kommer eleverna så småningom behandla varandra på ett posi-
tivt sätt. Skolverket(2011b) skriver om att klassrumsregler och skolregler blir lättare 
att upprätthålla om eleverna får vara med och påverka dessa. Den höga delaktigheten 
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utvecklar elevernas sociala samspel och eleverna har även högre betyg på skolor med 
hög delaktighet (s.205).  

6.3 Elevernas tankar om arbetet på skolan 

Alla elever svarade nej på frågan om de hade hört talas om en likabehandlingsplan på 
skolan. Däremot var begreppet trygghetsteam bekant för eleverna på ena skolan, 
dock var det oklart vad teamet arbetade med.  

”Inte något om det här i alla fall” (Nicklas, 160421)” 

”Men läraren har sagt såhär ifall det är något problem så kan hon ta upp det på mötet” (Gabriel-
la, 160418). 

Begreppet likabehandlingsplan var okänt för alla elever som intervjuades, även om de 
kunde gissa sig till innebörden. Skolverket (2016) slår fast att likabehandlingsplanen 
ska vara känd av alla i skolans verksamhet samt av elevernas vårdnadshavare. Även 
begrepp som mobbningsteam, trygghetsteam eller liknande team som arbetar mot 
mobbning var okänt för de flesta eleverna. Nicklas hade sett en lapp om trygghets-
teamet på skolan men tolkade det inte som att de arbetar för att stoppa mobbning. 
Gabriella var en av få elever som hört talats om trygghetsteamet och förstod innebör-
den till viss del.  

Olweus skriver att alla skolor ska skapa en årlig plan, en egen eller köpt, på hur 
skolan ska behandla kränkningar och dessa begrepp har fått allt större plats i skolla-
gen och läroplanen (Skolverket, 2009). Samtidigt som detta står i skollagen och läro-
planen så undersöker Forsman (2003) olika texter om mobbning som svenska skolor 
använder sig av samt varför mobbning inte minskar. Anledningen enligt Forsman 
(2003, s.285) kan vara ”att vissa av texterna lever ett eget liv, skiljt från skolans prak-
tik eftersom i dessa fall ytterst få kopplingar är angivna hur texternas intentioner 
skall förverkligas i praktiken”. 

6.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att eleverna definierar mobbning på olika sätt, vissa menar att även 
enskilda händelser är mobbning medan andra menar att det måste vara en uppre-
pande handling. Alla är dock överens om att mobbning är när man är dum och retas. 
Detta stämmer till viss del med Skolverkets definition av mobbning. Vidare för ele-
verna ett resonemang om att det är de större som mobbar de mindre. Enligt Olweus 
forskning avviker inte offret från det normala medan SIA säger motsatsen. Det är en-
ligt en rapport från Skolverket dock vanligt att elever uttrycker tankar om att större 
mobbar mindre.  
 Eleverna ger förslag på en rad åtgärder som följer en stegrande skala. Först ska 
man säga till själv eller säga till en kompis. Om det inte hjälper ska man säga till en 
lärare så att den kan säga till mobbaren. Nästa steg är att prata med rektorn och se-
dan koppla in vårdnadshavarna. Som slutgiltig lösning kan man byta skola, men det 
råder delade meningar om vem som ska byta. Elevernas förslag på lösningar följer 
flera av de steg som förekommer i de etablerade mobbningsprogrammen.  
 När det kommer till arbetet som redan pågår på skolan vet eleverna inte mycket. 
Begreppet likabehandlingsplan är okänt för dem, och det är oklart vad trygghetstea-
met arbetar med. Detta trots att Skolverket kräver att detta ska vara förankrat i elev-
gruppen.   
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7 Diskussion 

I det här avsnittet förs en diskussion om studien. För att ge en överblick har avsnittet 
delats in under tre rubriker, litteraturdiskussion, metoddiskussion och resultatdis-
kussion.  

7.1 Litteraturdiskussion 

Att välja ut relevant litteratur till studien skapade vissa bekymmer, fältet är brett och 
det har redan genomförts mängder med forskning om mobbning. Sökningar i databa-
ser som till exempel ERIC producerar mängder med träffar och vi har varit tvungna 
att sålla bland de artiklar som har publicerats. Den allra första sållning som gjordes 
vara att de artiklar som innehåller ordet high school bortvaldes, vi ansåg inte att de 
var relevanta för den här studien, då föreliggande studie handlar om elever på lågsta-
diet. I vissa fall har vi även använt oss av andrahands källor särskilt angående den 
artikel som Heinemann skrev 1969. Försök att hitta artikeln har gjorts men den finns 
inte i elektroniskt format och saknades på bibliotek i närheten. Då artikeln känns vik-
tig ur ett historiskt perspektiv valde vi att ändå använda den, dock som den är beskri-
ven och citerad i Skolverkets rapport På tal om mobbning – och det som görs.  

Rapporten På tal om mobbning – och det som görs användes för att ge en över-
blick av forskningsfältet och utveckling i Sverige. Rapporten är en kunskapsöversikt 
som har skrivits av fyra olika forskare efter ett uppdrag från regeringen. Rapporten 
ger en tydlig överblick över hur arbetet mot mobbning har startat och utvecklas i Sve-
rige från 1960-talet och framåt. Den är dessutom riktad mot dem som är yrkesverk-
samma i våra skolor.  

Rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning av Skolverket (2011b) är den 
källa som utgör grunden för vår studie. Rapporten visar ett hål i forskning för oss.  
Den säger att de här metoderna används och att de inte fungerar, vilket fick oss att 
fundera på vad eleverna har att säga. Vi undrade om eleverna har några andra idéer 
än de som redan används. Eleverna har ett perspektiv på skolan som skiljer sig från 
de vuxnas eftersom man har olika funktioner. Detta torde kunna innebära nya in-
fallsvinklar från eleverna.  

Forsmans doktorsavhandling förstärker den syn om dagens åtgärder i skolan som 
Skolverket (2011b) lyfter fram. Han hävdar att de planer och åtgärdsprogram man 
upprättar om mobbning i skolan snarare fungerar som hyllvärmare än att de faktiskt 
används.  

Tre olika artiklar användes också, två studier utförda i USA och en i Sverige. Nå-
got att ha i åtanke är att de studier som är utförda i USA antagligen inte skulle visa 
samma resultat i Sverige då kultur och skolväsende skiljer sig mellan länderna. Studi-
erna från USA är utförda i grundskolan men det är dock äldre elever än vad vi har 
intervjuat. Det har nämligen visat sig oerhört svårt att hitta någon studie där elever 
på lågstadiet har intervjuats. Studien av Frisén et al som utfördes i Sverige är intres-
sant eftersom man genom intervjuer med offer för mobbning har tittat på vad som 
faktiskt stoppade mobbningen.  Studien visar också att vissa element som till exempel 
åtgärdsprogram som Friends bygger på är ineffektiva.  
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7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av intervjuer i föreliggande studie eftersom det gav oss möj-
lighet att få fram djupare tankar hos våra informanter. Vi ansåg inte att vi skulle få de 
svar och resultat vi var ute efter genom enkäter. Däremot är det vissa aspekter av in-
tervjuer som man måste tänka på.  Vi valde att filma och spela in ljud för att vi inte 
skulle missa något som sägs vilket lätt händer om man skriver ner under intervjun 
istället. Detta medförde dock ett nytt bekymmer med tekniken. Vi har under två in-
tervjuer haft problem med tekniken då utrymmet på ipaden vi filmade med tog slut 
och vi tvingades spela in resterande delen av intervjun med en mobiltelefon. Valet vi 
hade gjort att använda två telefoner som diktafoner har därför visat sig värdefullt. Det 
har dessutom varit hjälpsamt då det har varit störningar i ljudet på vissa ställen i fil-
merna. En intervju blev även avbruten av en anställd på skolan som kom in i rummet 
där vi filmade. En längre diskussion uppstod med den anställda och vi tvingades att 
pausa filmen en stund.  Detta innebar även att informanterna kom av sig när vi kunde 
återuppta intervjun.  
 Vi måste också beakta den påverkan vi har haft på informanterna, vi kan omedve-
tet visa dem att vissa svar är fel eller rätt.  De kommentarer och instämmande som vi 
använder under intervjun kan visa eleverna att vissa svar är rätt medan andra är fel. 
Det är något som vi har försökt att undvika och också har noterat i transkriptionen.  
 En annan aspekt vi måste beakta är att intervjuerna utfördes i grupp. Detta kan 
ha påverkat svaren i intervjun. Eftersom intervjun sker i grupp kan gruppmedlem-
marna har påverkat varandra. Det som har märkts efter intervjuerna när transkribe-
ringen har skett är att det i flesta grupper förekommer en deltagare som har svårare 
att ta för sig i gruppen och sitter tyst under vissa delar. Gruppintervjun medför också 
en flera positiva aspekter.  Alla har pratat mer eller mindre under alla intervjuer och 
de har också kunnat hjälpa varandra när de inte kommer på orden. Informanterna 
har också tagit vara på möjligheten att diskutera med varandra. Eftersom informan-
terna var unga, har dessa positiva effekter varit värdefulla.  
 Informanterna vi använde var väldigt unga och gick alla i ettan eller tvåan. An-
ledning till att vi valde att använda så unga informanter var att vi trodde att de skulle 
vara mindre hämmade och ha lättare att tänka utanför ramen. Det verkar dock inte 
ha varit fallet, då svaren vi fick inte var särskilt nydanade. Det faktum att informan-
terna var barn gav också ett problem. Barn är svåra att intervjua. Många gånger sva-
rade de inte på frågorna som ställdes eller berättade något helt annat än vad som ef-
terfrågades. Detta fenomen gjorde att vi vara tvungna att följa upp med flertalet följd-
frågor genom att ställa frågor som: om det inte funkar vad gör man då? Detta kan 
också innebära att vi har påverkat våra informanter. En grupp som intervjuades be-
stod av tre elever från årskurs 1 och det som den intervjun visade var att de eleverna 
antagligen var för små. Intervjun resulterade i väldigt lite användbar information och 
eleverna var okoncentrerade och tappade fokus ofta.  
 Skolorna har upptagningsområden som består av villor, bostadsrätter och hyres-
rätter. Den ena skolan har fler elever av utländsk härkomst än den andra men båda 
har framför allt elever som kommer från medelklassen. Detta kan så klart ha haft in-
verkan på våra resultat. Elevernas olika bakgrunder kan påverka deras syn och för-
ståelse av mobbning. Olika kultur kan dessutom ha olika acceptansnivåer för vad som 
anses tillåtet. Dessa torde dock inte vara så stora då mobbning förekommer i alla sor-
ters skolor. I forskning ser man ingen skillnad på om det är skolor i förorten eller rika 
områden. Det beror istället engagemang från skolledning och resurser (Skolverket, 
2009).  
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 Intervjuerna transkriberades vilket visade sig vara tidsödande. Transkriberingen 
har varit omfattande.  Intervjuerna var alla mellan 15 och 20 minuter.  Under tran-
skriptionen avidentifierades även alla informanter, vi valde dock att behålla vilket 
kön informanten har i det nya namnet. Detta då vi hade en jämn uppdelning av kö-
nen. Uppdelning av könen var ett medvetet val av oss då vi ville få ett så brett under-
lag som möjligt. Detta eftersom att synen mellan könen kan skilja sig åt. Vi analyse-
rade svaren genom att titta på vilken forskningsfråga de besvarade och delades sedan 
in de svaren i passande teman. Dessa svar har sedan kopplats till vad forskning har 
visat tidigare. Detta innebär naturligtvis att de olika teman och analysen är färgade av 
oss. Detta är dock naturligt när det kommer till den här typen av analys.  
 I slutet av varje intervju valde vi att läsa en saga som vi hämtat från Friends. Den 
hade som syfte att få fram information som kanske inte kommit fram under första 
delen av intervjun.  Vi har inte använt oss av svaren från sagans del av intervjun då de 
vara snarlika tidigare svar. Vi valde att ha sagan sist för att den skulle påverka elever-
na så lite som möjligt. Svaren som presenteras i resultatet har alla kommit innan sa-
gan lästes, och påverkan därifrån på eleverna är därför obefintlig.  
  

7.3 Resultatdiskussion 

Resultatet vi fick var oväntat. Vi trodde att vi skulle få helt nya uppslag om hur vi ska 
bekämpa mobbning. Elevernas svar visade sig dock följa redan nu rådande mallar. 
Det kan man hävda visar att det finns en slags indoktrinering angående mobbning i 
skolan. I många lägen får man uppfattning att det har blivit lärda i skolan och av 
samhället om vad de ska säga om mobbning.  
 Första forskningsfrågan vi ställde var: Vad anser elever är mobbning? Vi upplev-
de inga större överraskningar i elevernas svar när det kom till denna fråga. Det tyder 
på att eleverna har pratat om mobbning i skolan och är väl införstådda med vad det 
innebär. Vi kan dock urskilja vissa skillnader mellan de två skolorna, vilket skulle 
kunna tyda på att man arbetar olika med frågan på skolorna. Det är intressant att no-
tera att grupperna på ena skolan inte anser att mobbning behöver vara en upprepan-
de handling. Detta går som vi tidigare nämnt helt emot de definitioner som finns av 
mobbning. Oavsett definition så är det en återupprepande händelse. Vi har valt att 
definiera mobbning som Skolverket definierar det, vilket också har varit med i våra 
tankar när vi utformade frågorna. Detta innebär att vi och vissa av informanterna inte 
delar uppfattning.  
 En annan aspekt av vad eleverna anser är mobbning är vilka som mobbas och 
mobbar. Alla grupper uttryckte att det var en större som mobbar en mindre. Vi tycker 
inte att det är förvånande då det ofta är en bild som förekommer i populärkultur. De 
kunde dock tänka sig att det kunde vara tvärtom om man frågade det specifikt.  I Ol-
weus forskning är uppfattning en annan än den eleverna uttrycker. Forskning från 
Skolverket där man genomfört en enkätundersökning bland elever kommer fram till 
att ”mobboffret” ofta avviker från det normala. Detta skulle man också kunna läsa in i 
elevernas svar. Den mindre kan man säga avviker från den störres uppfattning om 
det normala. Det är också en handling som uttrycker feghet, då den som mobbar är 
fysiskt större och starkare.  Även det resultatet presenteras av skolverket.  
 Eleverna kan lätt sätta sig in i hur man känner sig om man blir utsatt för mobb-
ning. Svaren som de uttrycker stämmer väl överens med forskningen.  I vårt resultat 
uttrycks det att man känner sig mindre värd om man blir utsatt för mobbning. Det är 
vetenskapligt klarlagt att elever som utsätts för negativa handlingar enstaka eller 
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upprepande gånger får lägre självkänsla. Detta är som sagt ingen överraskning, desto 
mer intressant är elevernas tankar om hur den som mobbar känner sig. En tanke som 
framkommer i resultatet är den att mobbaren är avundsjuk och därför mobbar andra 
elever. Detta är en vanligt förekommande tanke som elever som har blivit utsatta för 
mobbning uttrycker som en orsak. Felicia uttrycker även en annan intressant tanke, 
detta att den som mobbar mår mycket dåligt och kanske inte ens vill gå till skolan. Vi 
tycker att det är en intressant tanke. En anledning till mobbning skulle således kunna 
vara att mobbaren mår så dåligt själv att hen måste ta ut det på någon annan.  
 En tanke med studien var att se om eleverna hade några nya idéer om hur mobb-
ning kan bekämpas. De svaren uteblev, eleverna uttrycker istället sin tilltro till redan 
beprövade insatser. Svaren är dock väldigt intressanta. Vissa av åtgärderna de ut-
trycker har forskningen visat är ineffektiva. Detta skulle kunna bero på att eleverna 
redan har blivit inpräntade från vuxenvärld hur man ska hantera mobbning. Alla 
grupper uttrycker att man första ska säga till själv eller be en kompis. Att låta en 
kompis medla eller säga till, kan till och med enligt Skolverket ha motsatt effekt och 
öka mobbningen. Dock sätter eleverna hög tilltro till detta sätt och verkar vilja kunna 
lösa problemen själva utan inblandning från vuxenvärlden. När det kommer till me-
toden att säga till själv blir elevernas definition av att mobbning kan vara en enstaka 
händelse betydligt mer intressant. Vid enstaka händelser kan detta förfarande säkert 
vara effektivt och det gör man säkert första gången också, men vid återupprepande 
händelser måste man nog se det som ineffektivt.  
 Åtgärderna eleverna föreslog följer en naturlig progression där steg två är att säga 
till en lärare. Detta verkar vara en vanligt förekommande strategi där man lägger sin 
förhoppning på vuxenvärlden, att de ska lösa problemet. Detta visar även de två stu-
dierna utförda av Crothers och Kolbert, samt Crothers, Kolbert och Barker, som pe-
kar på att eleverna sätter sin tilltro till de vuxna för att lösa problemen. Eleverna ut-
trycker att läraren ska säga till mobbaren att sluta, men har svårt att uttrycka hur det 
skulle fungera eller vad man ska göra om det inte fungerar. En lösning är att låta 
mobbaren prata med rektorn och att rektorn säger till. Annars kan man ringa föräld-
rarna.  Däremot kan de inte uttrycka någon lösning om det fungerar att säga till oav-
sett vem som gör det. Det närmaste svaret vi får är att föräldrarna ska säga till rejält. 
Detta kan dock skapa problem och konsekvenser som är svåra för eleverna att se.  Att 
ringa hem till föräldrarna är något som finns med i det flesta åtgärdsprogram men 
vad gör man som lärare om man vet att eleven ifråga riskerar att bli slagen om man 
ringer hem och klagar? Att säga till rejält är också problematiskt, vi har svårt att för-
stå vad eleverna menar med det. Rejält är dessutom ett ord som kan tolkas olika, nå-
gon kanske tolkar det som att säga till på skarpen medan en annan tycker att det in-
nebär en örfil. Eleverna har svårt att föra fram någon annan lösning än tillsägelser.  
 I våra intervjuer framkom en ytterligare lösning, att byta skola. Eleverna är dock 
oense om vem som ska byta, om det är den utsatta eller den som mobbar. Dock är det 
en lösning som i de flesta fall innebär att den drabbade får flytta på sig. Det beror på 
att det är väldigt svårt för en skola att flytta på en elev. I vissa fall kan skolan och 
skolledning flytta på mobbaren men det är svårt och måste ha gått väldigt långt. Of-
tast väljer den utsatta och dess föräldrar att söka sig till en ny skola i ett tidigare läge. 
Detta är alltså oftast inte en åtgärd från skolan utan istället brist på åtgärder och svå-
righeter att komma till rätta med problemet.  
 I elevernas förslag på åtgärder är Vygotskij i många fall synlig. I det sociokulturel-
la perspektivet läggs tonvikten på kommunikation och sociala samspel. I informan-
ternas svar går nästan alla åtgärder ut på att man ska kommunicera med varandra. 
Det här med att ”säga till” är troligen något som elever lär sig tidigt innan man börjar 
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skolan. Som liten sätter man sin tilltro till att de vuxna ska instruera och forma om-
givning runt omkring, vilket också verkar följa med upp i skolåldern. Detta skulle 
kunna bero på att sedan Läroplanen 94 (Lpo 94) har Vygotskijs idéer haft stort infly-
tande på den svenska skolan. Då är det inte heller särskilt konstigt att stor vikt läggs 
på kommunikation och den sociala miljön. Detta är nämligen centralt hos Vygotskij.  

 Eleverna uttrycker också några tankar hur man ska behandla den som mobbar 
och varandra i stort. Det ger uttryck för den gyllene regeln, om man behandlar mob-
baren bättre kanske hen blir snällare. Det finns också tankar om att man ska komma 
på en regel som förbjuder mobbning på skolan. Vi ställer oss dock frågande till idén 
eftersom det inte finns en enda skola där mobbning är tillåtet.  

Slutligen undersöktes vad eleverna vet om det arbete som redan bedrivs på sko-
lan för att svara på vår tredje forskningsfråga. Det vi kan konstatera är att ingen in-
formant känner till om det finns en likabehandlingsplan. Detta trots att det står i la-
gen att det ska vara förankrat i elevgruppen. Dock kan vi tänka oss att lärarna har 
berättat om den för eleverna men eftersom de är så unga har det inte lagt något större 
fokus kring den och helt enkelt glöm bort. På den första skolan kunde ingen elev säga 
att det fanns någon form av mobbningsteam eller en plan vid fall av mobbning. På 
den andra skolan finns ett trygghetsteam, och eleverna visste att det fanns vid direkt 
fråga där vi nämnde namnet. Dock visste enbart en elev att teamet arbetar med 
mobbningsfrågor. De andra eleverna visste inte vad de gjorde men de arbetade i alla 
fall inte med mobbning. En slutsats vi kan dra är att eleverna inte verkar vara insatta 
i mobbningsarbete på skolan vid direkta frågor om det pågående arbetet. Dock tyder 
svaren om hur man ska åtgärda mobbning på att eleverna ändå har ett kunskaper i 
hur man åtgärdar mobbning på skolan. Det kan ha olika anledningar, det kan vara så 
enkelt att eleverna är för unga eller så informerar inte skolan om de åtgärder som de 
har.   
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8 Avslutande kommentarer 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevers tankar och idéer om mobb-
ning och dess förebyggande arbete. Detta har vi också kunnat besvara i uppsatsen. 
Svaren som framkom i studien följer i stort de redan etablerade åtgärder och program 
som finns. En slutsats man skulle kunna dra är att eleverna redan i tidig ålder vet hur 
man ska prata om mobbning och vad som är rätt och fel att säga. Redan i lågstadiet 
verkar eleverna ha blivit inpräntade hur man ska förhålla sig till ämnet. Dock kanske 
det är så att det är det enda sätta att arbeta på som ger någon form av resultat.  Vi kan 
också dra slutsatsen att eleverna antagligen var för unga och det var svårt att få fram 
svar om förebyggande arbete. Det skulle därför vara intressant att genomföra studien 
igen men istället använda sig av elever som går på mellanstadiet eller högstadiet.  

Denna studie har flera aspekter som är relevanta för det pedagogiska arbetet. 
Som lärare behöver man ha kunskap och verktyg för att förhindra och åtgärda mobb-
ning. Det kan därför också vara viktigt att elevernas tankar på lågstadiet är kända av 
pedagoger som är verksamma i den delen av skolan.  
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10 Bilaga 1 Missivbrev 

Information om Ert/Ditt barns deltagande i en 
frivillig intervju! 

Hej alla föräldrar! Vi är två studenter från Mälardalens högskola som heter Ida Ud-
deskog och Stefan Ohlsson. Vi studerar till grundlärare och har i uppgift från skolan 
att genomföra ett självständigt arbete i form av en uppsats. Detta går ut på att under-
söka något som har med skolan att göra för att sedan sätta oss in i det mer djupgåen-
de. 
Området vi har valt att undersöka är mobbning då vi anser att detta är ett problema-
tiskt område. Genom att undersöka detta och få Er/Din tillåtelse kan vi utvecklas i 
våra roller som lärare samt finna metoder för att förebygga mobbning på ett bättre 
sätt. 

Elevens roll i detta är att vi, Ida och Stefan, ska intervjua tre slumpmässigt valda ele-
ver som kommer att vara helt anonyma för att prata om följande: Elevernas tankar 
och idéer om hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning. 
Det är även valfritt om eleven vill delta eller inte. Dessa intervjuer kommer att filmas 
och därför vill vi ha Er/Din tillåtelse att Ert/Ditt barn får delta i denna intervju. In-
tervjuerna kommer att ske i grupp och kommer att ta cirka 30 minuter från annan 
lektionstid.  

Filmerna kommer endast att ses utav oss, Ida och Stefan, och kommer inte att läggas 
ut på internet eller sociala medier. 
Svaren som vi får av eleverna kommer att publiceras i form av en uppsats i Mälarda-
lens högskola och kommer därefter att läggas ut i databasen DiVA, även här är ele-
verna helt anonyma. 
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss eller våra handledare från Mälardalens högsko-
la, Karin Sandberg och Staffan Stranne. 

För att meddela om Ert/Ditt barn får delta i denna intervju som filmas vill vi att ni 
kryssar i rutan med ja eller nej nedanför. Vi vill även ha en signatur av Er föräldrar. 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
Ja. Jag godkänner att Mitt/Vårt barn blir videofilmad i en intervju 

Nej. Jag godkänner inte att Mitt/Vårt barn blir videofilmad i en intervju 

Elevens signatur: 
________________________________________________ 

Förälders signatur: 
______________________________________________ 

Lappen lämnas till klassläraren senast 12/4-16   



 

11 Bilaga 2 Intervjuguide 

Vad tänker ni på när ni hör ordet mobbning, två ord? 

Vad är mobbning? 

Vad händer om någon blir mobbad? 

Vad gör skolan? 

Vad tycker ni man ska göra? 

Kan man stoppa mobbning innan det sker? Hur? 

Hur arbetar man vidare? 

Känner ni till om skolan har någon likabehandlings plan? 

Sagan om Kim4 

Solen skiner ute och Kims grupp har precis avslutat sin morgonsamling och nu ska de 
träna på en ny bokstav; P/ ha svenska. Kim är ganska bra på bokstäver/ svenska och 
sätter igång direkt. Efter en stund ringer det ut till rast och nästan hela klassen 
springer ut för att spela fotboll på gården. Kim, som kommer ut på gården lite efter 
de andra, vill också vara med: Får jag vara med och spela? Men så svarar någon av 
klasskompisarna på planen: Nej, det får du inte! Vi har redan delat lag! Kim går där-
ifrån…”  

Diskussionsfrågor:  

 Hur tror ni Kim känner sig?  

 Hur tror ni kompisen som ropade nej känner sig?  

 Hur tror ni de andra runtomkring tänker och känner?  

 Vad tror ni Kim säger till sig själv?  

 Hur ser Kim ut när han/hon går därifrån?  

 Vad blir konsekvensen för kompisen av att han ropade nej?  

 Vad har Kim för val nu?  

 Vilka blir konsekvenserna av hans/hennes val?  

 Hur skulle ni göra om du var Kim?  

 Hur skulle ni göra om ni var med och lekte? 

 

                                                   

4 Hämtat från: http://friends.se/wp-content/uploads/2014/09/varderingsovningar.pdf 


