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Abstract  

 De flesta är överens om att mobbning handlar i stora drag om negativa och återkommande 
handlingar som riktas mot en person under en längre period av en eller flera personer. Det 
som kan skilja sig från en bok till en annan är definitionerna av negativa handlingar och 
tidsperspektivet.  

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur de intervjuade skolorna upplever att de följer 
skolans mobbningsplan. Och hur de uppfattar att kollegerna på skolan följer den rådande 
mobbningsplanen. För att fånga det jag eftersöker i syfte och frågeställningar använder jag mig en 
kvalitativ metod i form av intervjuer med några lärare anställda på tre olika skolor i min och en 
grannkommun. 

Resultatet visar att både lärare, skola och hela samhället är medvetna om problematiken 
men ändå fortsätter fenomenet att växa. Det visar sig också att inte alla följer 
mobbningsplanen i vissa fall beror det på ovan och i andra på rädsla. För att få bukt med 
problemet måste man våga prata och diskutera och agera. 

Nyckelord: mobbning, mobbningsplanen, lagtexterna. 
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Inledning 
”Jag ska alltid minnas och skall aldrig glömma                                                                                                              
Måndag: de tar mina pengar                                                                                                                                                              
Tisdag: de ropar saker efter mig                                                                                                                                            
Onsdag: de river sönder mina kläder                                                                                                                              
Torsdag: blodet strömmar från min kropp                                                                                                                    
Fredag: det är över                                                                                                                                                               
Lördag: jag är fri 

 De sista raderna i trettonårige Vijay Singhs dagbok. På söndagen hittades han död, hängande från 
trappräcket i sitt hem ” (Coloroso, 2004 s.15).                                                                                                                                                                     

Mobbning kan vara en fråga om liv och död . Genom att undvika att tala om problemet så 
blir det bara värre. Mobbningen är en företeelse som sker kontinuerligt i vår svenska skola . 
Många utsatta elever går med en klump i magen till skolan varje dag.( Colorosa 2004) 
 Exemplet i början är inte det enda mobbningsfallet som har slutat med självmord, listan kan 
göras lång. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan hjälps åt och försöker motverka 
mobbning Det är viktigt att man tar i tu med problemet så fort det uppstår.                                                                                                          
 Att bekämpa mobbning borde enligt min mening, vara lika viktigt som att hjälpa elever att 
kunna läsa och skriva. Mobbningsplanen är ett dokument som  ska hjälpa till att förebygga 
mobbning.   Det finns  så många lagar i skolorna, vi vet alla att mobbning inte borde 
förekomma, men ändå händer det. Frågan som uppkommer är, varför händer det? Varför 
har vi mobbning i den svenska skolan när det finns så många lagar om barns rättigheter och 
antimobbningsplaner som t.ex. Charlie och SET. Det var dessa funderingar som gjorde att jag 
ville gå ut i skolorna och intervjua lärare och höra vad det är som händer i skolorna.                                                                                                                                                   
Jag använder i min uppsats orden mobbning och mobbing men de har samma betydelse .  
Jag använder också begreppet elever och barn men i skolsammanhang skriver jag elever 
eftersom det är i det begreppe som generellt används . 
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Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka, hur några intervjuade lärare på de intervjuade skolorna  
upplever att de följer  skolans mobbningsplan.  Likaså ställs frågor till de intervjuade lärarna 
om hur de uppfattar att kollegerna på skolan följer den rådande mobbningsplanen. 

Frågeställningar: 

• Anser de intervjuade lärarna att mobbningsplanen är ett levande dokument som 
används i det dagliga arbetet, eller uppfattas den som en hyllvärmare? 

• Uppfattar de intervjuade lärarna att mobbningsplanen är ett dokument som följs? 

• Vilken uppfattning har de intervjuade lärarna om hur kollogerna använder 
mobbningsplanen i sitt dagliga arbete? 
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Bakgrund 

Inledning 
Det finns många definitioner av mobbning beroende på vem som får komma till tals men det 
finns vissa kännetecken som är ständigt återkommande hela tiden. Mobbning definieras så 
att, det finns ofta en eller flera som mobbar och ett offer. Vad offren blir utsatta för slags 
mobbning varierar men det kan vara allt från att bli utfryst till att bli misshandlad                               
( Skolverket 2009).  

Olika definitioner av mobbning 
 Anatol Pikas och Dan Olweus och Peter – Paul Heniemann är forskare som alla har olika 
teorier och defenitioner om mobbning. Dan Olweus är aggressions forskare 1973 gav han ut 
Hackkycklingar och Översittare: Forskning om skolmobbning. Studien fick stort genombrott 
och definitionen av mobbning lyder . ”En person är mobbad när han eller hon upprepade 
gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer ”.  
Olweus har en delvis annan uppfattning än Heniemann. Heniemann resonerar så här att det 
är i grupp mobbning  det sker i små grupper eller att mobbaren är helt ensam när han 
mobbar. Enligt Olweus kommer mobbare oftast från aggressiva hem och offret oftast är 
passiv, ängslig och hämmad. Olweus  säger att mobbning var lika vanligt på stora som små 
skolor. Det som också framkom i studien var att de som blev mobbningsoffer var inte de som 
var mest annorlunda utseendemässigt utan att det hade med beteende att göra mer än 
utseende.(Skolverket 2009) 

Anatol Pikas docent i pedagogisk psykologi gav sig in i diskussionen 1975 genom att ge visst 
stöd åt Heniemann och Pikas vidhöll att mobbnings karakteriseras av gruppvåld . Pikas 
definition av mobbning är som följer, mobbnig är enligt Pikas ”olagligt gruppvåld ”.En grupp 
är enklare att arbeta med när det gäller en enskild person, när det gäller mobbning det är 
bara att jobba med gruppens dynamik så kan det lösa sig. Det kanske inte ens behövs en 
terapeut som gör jobbet. De som deltar i gruppmobbning anger ofta i enskilda samtal att de 
känner gruppens tvång att delta, att de är rädda att gruppen ska vända sig mot dem men 
samtidigt har de skuldkänslor för att det är alla mot en (Pikas 1998). Mobbning är ett olagligt 
gruppvåld som bedrivs av en önskan att vålla den utsatte obehag och det stämmer överens 
med den utsattes egna bild . Ofta inom en grupp så testar man varandra för att se vad den 
andre tål och för att skapa en rangordning i gruppen en slags hierarki. Men det hela kan lätt 
gå över styr som att någon i gruppen trakasseras eller blir utfryst. Även om det är bara en 
mobbare så styrs den på något vis av gruppen, mobbaren får sin kraft av gruppen, gruppen 
kan hjälpa till indirekt fast de inte tänker på detta själv (Pikas 1998).  
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Pikas (1998) tittar  främst på 3 olika förklaringsmodeller vilka är vanligt förekommande när 
det gäller mobbning: 

•  Sociala, ekonomiska och även politiska faktorer 

•   Personlighetspsykologiska, det innebär att vissa människor blir alltid mobbad i vilket 
sammanhang som helst, precis som att vissa är född aggressiva och född för att 
mobba.  

• Utlösningsmekanismen, där känner gruppen av en svag medlem och gör allt för att 
stöta bort den eftersom den personen gör gruppen svag och hotar på det viset hela 
gruppens existens. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Utvecklingen i 
barndomen kan  också vara en bidragande faktor.  En viss undran finns om det ligger 
i deras uppväxt eller om det är någon utlösande faktor som gjorde att de blev 
mobbare eller offer. ( Pikas 1998)  

Hur uppstår mobbning 
Inga skolor är ”mobbningssäkra skolmiljöer” (Eriksson m fl.2002 s.45). Eleverna har inte 
själva valt den miljön som de hamnar i när de börjar i skolan. De blir utplacerad av olika 
anledningar på skolor i samhället oftast där de bor. Eleverna har inget att säga till om själva 
vart de vill gå i skolan och med vilka kompisar de vill vara med.Allt är bestämt i förväg åt dem 
och då kan det lätt uppstå mobbning när man sätter barn i samma klass pga. av adresser och 
ålder istället för att titta på hur dynamiken i klassen blir när eleverna blandas. Eleverna går i 
skolan i många år och är fast med samma människor i klassen i många år och att byta skola 
eller klass är oftast väldigt svårt (Eriksson m fl.2002).                                                                               
Orsaker till att mobbning uppstår i skolan kan bero på ett flertal olika faktorer och det kan 
t.ex. vara att arbetsformen är otydlig, det är för stora grupper, det kan vara svåra eller oklara 
uppgifter eller dåligt ledarskap . Dessa faktorer kan utlösa ångest och skapa oro, omedvetet 
för att få ut sin frustration, så väljer klassen ut en hackkyckling som klassen öser sin 
frustration och ilska över, eftersom de inte kan visa sin frustration mot läraren över 
situationen i klassen.( Grannström 2007). Olweus hävdar (Skolverket 2009) att detta 
fenomen inte har något med mobbning att göra . Barn som ser mycket våld på tv och på 
video kan lätt bli mer aggressiva och bli oempatiska mot sin omgivning (Olweus 1986). Det 
finns många olika faktorer till mobbning och faktorerna samspelar och går in i varandra 
(Grannström 2007). Det finns även elever som mobbar för att det är roligt och detta kan var 
grogrunden för till olika former av mobbning (Skolverket 2009). Tidiga barndomsupplevelser 
och problematiska hemförhållanden, auktoritära eller passiva föräldrar, föräldrar som är 
frånvarande, avvisande eller ointresserade (Olweus 1991). Dessa faktorer kan ge upphov till 
ångest och aggressivitet. Detta går ut över klasskamraterna för det finns ett behov av att få 
utlopp för sin aggression (Olweus 1991). Även elever som saknar regler hemifrån och inte 
lärt sig skolans regler om hur man ska uppföra sig kan bli en mobbare (Grannström 2007). 
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  Lagtexter                                                               
När uttrycket mobbning uppstod användes det för att beskriva ett fenomen som 
förekommer i skolan, och i Sverige blev det vanligt 1969 pga. Peter-Paul Heinemann som 
skrev om mobbning på de svenska skolorna och att ” Skolbarnen leker mobb långt upp i 
puberteten omedveten, opåtalat och i stort sett accepterat som något ofrånkomligt ” 
(Heinemann i På tal om mobbning, 2009, s.12). Enligt de lärare jag har intervjuat på de utvalda 
skolorna så är mobbning väldigt vanligt i de svenska skolan  är ett stort problem . Det finns 
många lagar och styrdokument som säger hur vi ska bemöta mobbning i de svenska 
skolorna, men frågan är hur det följs av de som jobbar i skolan. Det är inte bara lärarens jobb 
att motverka mobbning på skolan utan det är även rektorns jobb som chef över skolan att 
också motverka mobbning och kränkande behandling ”såsom mobbning och rasistiskt 
beteende bland elever och anställda ”(Skolverket 2009 s.15). 

 I Lpo94 så står det att alla som jobbar i skolan ska vara med att motverka mobbning men 
frågan är om det är så i verkligheten .  Sedan mitten av 1980- talet men framför allt under 
1990- och 2000-talet har mobbning lyfts fram i offentliga skolutredningar, läroplaner och 
lagtexter. mobbningsplanenplanen är ett dokument som ska enligt lag finnas på varje skola 
och det gör att det låter som den svenska skolan är väldigt bra, men alla dess lagar och 
styrdokument till trots så finns mobbning i vår skola ändå.  

 De som blir drabbade blir oftast påverkad av det hela livet, vissa kan bli motiverade genom 
att visa sina plågoandar att de kan lyckas i livet, men för vissa ödelägger mobbningen livet 
för och de kommer aldrig riktigt över vad de blivit utsatt för. För de som jobbar i skolan, så är 
det viktigt att jobba mot mobbning .   De som jobbar i skolan ska följa mobbningsplanen och 
försöka förankra den hos eleverna . (Skolverket 2009) 

När eleverna i skolan lär sig att respektera sina klasskamrater, lösa konflikter och att 
kompromissa så kommer den kunskapen att följa dem hela livet . Eleverna uppfostras på det 
visset till att bli demokratiska medborgare som lär sig att det är tillåtet att tycka olika men 
att man måste föra en dialog med varandra och mötas på halva, vägen men att demokrati är 
också uppbyggd på regler som förväntas att följas av alla medborgare. När elever får komma 
till tals så får de chans att lära sig att formulera sina egna personliga uppfattningar och 
synpunkter . De lär sig även på det här viset vad de själva tycker är viktigt. Eleverna får lära 
sig att lyssna på andra och att andra lyssnar på dem med respekt och på det viset kan de 
komma fram till lösningar på sina problem. De får lära sig att man kan ha olika åsikter men 
att man ska respektera varandra ändå och att man kan hålla sams ändå. Det är även viktigt 
att låta eleverna att samarbeta i olika ämnen i skolan också för det lär dem att samarbeta 
och att arbeta i grupp och lära sig vad just deras starka sidor är när de jobbar med andra i 
grupp. Så förstärks acceptansen gentemot de andra att vissa är bra på olika saker och genom 
detta kan de få en fördjupad kunskap om vad alla kan och om konflikter uppstår så lär de sig 
att det är helt normalt och att det ska tas upp så det inte förhindrar arbetet de håller på 
med. ( Höiby m.fl.  2007) . 

Som lärare så kan man göra mycket för att i klassrummet få en positiv stämning . Elever kan 
få komma till tals och säga vad de tycker och då kan de rikta sig till den eleven med störande 
beteende mot dem själva eller en annan elev. Som lärare kan det vara viktigt att betona alla 
positiva förändringar och bekräfta den elev som konkret ändar eller försöker ändrar sitt 
beteende.  
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Läraren ska alltid hålla fast vid sidan positiva förväntningar på eleverna, på så sätt lär sig 
både lärare och elever att vara snälla mot varandra och det gör att procensen går framåt. 
Om det blir något problem med ett barn så kan man som lärare kalla till möte och där kan 
man informera föräldrarna om vad man ska göra . När eleven märker att föräldrar och lärare 
har enad front och kräver en förändring så brukar oftast eleven ge vika och förbättrar sitt 
beteende. Men ibland vid psykisk ohälsa så kanske inte det går och då får man lägga upp det 
på ett annat vis för att lösa situationen . Det finns elever som inte vet hur de ska bete sig 
med andra och det gör att de kan hamna i hetluften många gånger och det är viktigt att få en 
chans att ändra sig och att klassen jobbar gemensamt för att lära eleven hur man ska vara 
utan att vara elak mot eleven som behöver lära sig. De andra eleverna kan visa att de inte 
tycker det är roligt eller häftigt när den andra eleven slår eller retar sina kamrater. Det är lika 
viktigt att både pojkars och flickors intresse tillvaratas, man kan om det är lämpligt sära på 
eleverna och köra en pojk och flick grupp beroende på vad som passar och vad problemet är. 
Sen finns det vissa elever som inte kommer från familjer som kommunicerar mycket utan de 
kanske behöver hjälp med sin kommunikation eftersom de är ovan och det kan ställa till 
problem . Då är det bra att läraren finns där som stöd att hjälpa eleven att få ut sitt budskap 
(Höiby m.fl.2007).  

Läraren kan också ta ett enskilt samtal med eleven och berätta lite vad som sagts och gå igen 
det så eleven vet och förstår vad det handlar om. Tiderna förändras och klimatet blir hårdare 
och det blir viktigare att vara tuff och det avspeglar sig i ett hotfullare språk bland eleverna 
och vad ska man som lärare göra då? Lärare måste alltid reagera när tonen och klimatet 
mellan eleverna är hotande, nedvärderande och kränkande . Det är kränkande och 
obehagligt att eleverna säger könsord och svårdomar till varandra och ska inte accepteras 
eftersom det är kränkande och obehagligt att bli kallad för dessa obehagliga namn. Elever 
som säger elaka ord till andra elever säger att det bara är på skoj men ska inte accepteras 
ändå. ( Höiby m.fl. 2007)                                                                                                                        

 

Skolans styrdokument mot mobbning 
 Avhandling Skolans texter mot mobbning, reealla styrdokument eller hyllvärmare (Maj 2003)  
anger  de  lagar som upprättats av FN och av den svenska regeringen och där står det att läsa 
vad det är för lagar som gäller i Sverige och i andra FN länder när det gäller skolan och barns 
rättigheter. Skolan finns under FN:s konventioner om mänskliga rättigheter . Skollagen (SFS 
1997) anger  vad som är tillåtet och inte i den svenska skolan. Arbetsmiljölagen (AFA 1999:6) 
i tillämpade delar samt i socialtjänstlagen är andra styrdokument som anger vilka rättigheter 
och skyldigheter skolan och skolans elever har att rätta sig efter. ( Forsman 2003) 

Det finns fem nationella bestämmelser som har betydelse för fenomenet mobbning och hur 
det ska regleras: 

1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  

2. Konventionen om barns rättigheter   

3. Rekommendation om utbildning för internationell förståelse  

4. Deklaration och Rekomandotiva om undervisning i miljöfrågor  
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5. Salamancadeklaritionen                                                                                                                   

1890 tog kampen för barns rättigheter fart genom Ellen Keys bok Barnets århundrade vilken 
tar upp barns rätt till lagligt skydd. Keys vision var att 1900_talet skulle bli seklet där barns 
rättigheter juridiskt och i handling hamnar i centrum.(Forsman 2003) . 

Barnets intresse skulle bevakas och tillvaratas, barnet skulle stå i centrum och de vuxna 
skulle få stå tillbaka. Keys tankar återfinns Genève deklaration som antogs av FN:s 
föregångare Nationernas förbund år 1924 (Forsman 2003). 

1959 antog FN enhälligt förklaringen om barns rättigheter att få utvecklas normalt både 
fysiskt och psykiskt vilken kallas barnkonventionen.  Där står det att barn ska skyddas från 
våld och av kränkande behandling av alla dess slag. Medlemsländerna ska se till att barnen 
får skydd och den omvårdnad som behövs för barnets välfärd (Forsman 2003) 

Barnkonventioner och andra lagar 
 I barnkonventionen finns även riktlinjer om hur skolan ska förhålla sig till barnen 
”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 
skolan upprätthålls som är förankligt med barnets mänskliga värde ” (Skolverket 2009). 
Medlemsländer har idags läget svårt att följa/ prioritera sådana lagar/ Rättigheter eftersom 
det har kommit så mycket mer problem nu som kränker barn . Barn prostiution och 
barnarbete är saker som känns viktigare att bekämpa och som prioriteras före mobbning och 
det får problemen med mobbning att verka obetydlig. I skollagen står det att ” Utbildning 
skall ge eleverna kunskap och färdigheter samt i samarbete med hemmen främja deras 
harmoniska utveckling . I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av skärskilt stöd” 
(SFS 1997:1 100) .                                                                                                

Utbildningsdepartementet skriver ” Vissa kommuner lever inte upp till de bestämmelser 
rörande bland annat mobbning, ansvarsfördelning kan upplevas otydlig. Betänkandet uttalar 
också behovet av att skärpa rektorns och lärarens ansvar för skolans handledningsprogram 
mot mobbning.( UbU5 1997/1998 31-32) . Hur mobbningsplaner och styrdokument följs 
beror helt på lärarna. Det står även i skollagarna att de som jobbar på en skola ska jobba för 
att motverka mobbning. Det står även att ” Lärare skall aktivt motverka trakasserier och 
förtryck av individer eller av vissa grupper . Visa respekt för den enskilde individen och i det 
vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Läraren skall uppmärksamma 
och i samråd annan personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av kränkande behandling . Tillsammans ska lärarna utveckla regler för samarbete och 
samvaro i den egna gruppen” (Forsman 2003).  

Rektorn har också ett ansvar som chef över skolan, denne ska upprätta, genomföra följa upp 
och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av 
kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och 
anställda” (Utbildningsdepartementet 2000c, s.18ff).  På pappret finns allt för att skydda 
barnen från all slags mobbning och kränkning, för varje skola ska enligt skollagen 1997: AML 
1997föra statistik över både fysiska och psykiska skador som inträffar under skoldagen. Det 
blir underlag för att förebygga och göra bedömningen skaderisker och för att utveckla 
skolans arbetsmiljö. Skolan har som plikt att förmedla och förankra de värden som vårt 
samhällsliv grundas på . Skolan ska också enligt skollagen fostra barnen till demokratiska 
medborgare och överföra vårt kulturarv, vårt språk, våra värden, traditioner och kunskaper 
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från en genration till en annan. Värdegrunden påtalar att skolan ska främja förståelse för 
andra människor och lära eleverna att utveckla en egen förmåga till inlevelse och empati.                                                             
(Utbildningsdepartementet 94/98 s.5). Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och förtryckta är de värden skolan skall gestalta och förmedla (Forsman 2003) . I 
överensstämmelse med etik som sen förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande . Etiken har fungerat som ett rättesnöre i den svenska undervisningen sedan 
1842 då skolan startade . Skolverket menar att ”Den etiska grunden är en förutsättning för 
ett medvetet personligt ställningstagande”( Forsman 2003 s.78). Det är viktigt i skolan vad 
lärarna lär ut och hur de lär ut det och visar barnen att skolan är en förberedelse för livet, så 
för att man ska vara bered när man kommer ut så ska eleverna låta sig guidas av de vuxna 
som ska var deras ledare och visa dem hur föredömligt man ska leva. Barn gör som vuxna gör 
och inte som de säger.( Forsman 2003) 

Antimobbningsplaner 

När jag var ute och intervjuade lärarna på mina utvalda skolor så var det två anti mobbnings 
planer som var återkommande och det var Projekt Charlie och SET. Därför skriver jag lite mer 
ingående om just dessa två. Så att det ska framgå lite mer hur man jobbade mot mobbning 
på de intervjuade skolorna.  

Projekt Charlie  
Projekt Charlie kommer från USA och det introducerades i Sverige 1991. Projektet har sedan 
1976 funnits i Edina, Minneapolis, där man hade stora problem med droger bland 
ungdomarna. Det undersöktes efter orsaker till missbruket och kom fram till att det kan vara 
dåligt självförtroende, brist på sunda relationer, grupptryck, att man inte har kunskaper för 
att fatta sunda beslut, för lite kunskap om droger samt tristess och nyfikenhet. Charlie-
metoden bygger på att man arbetar med dessa riskfaktorer Det är en manualbaserad drog- 
och mobbningsförebyggande metod för barn och ungdomar, där emotionell intelligens (EQ) 
och social kompetens tränas i första hand. Ordet Charlie är en förkortning av Chemical Abuse 
Resolution Lies In Education, som på svenska betyder: "Drogmissbruk går att förebygga 
genom utbildning”. 

   Syftet med Projekt Charlie är att ge barn en positiv självuppfattning och ett sunt 
självförtroende, utveckla barnens emotionella kompetens samt barnens sociala kompetens. 
Project Charlie är en kognitiv metod, den ger ord och tankar för känslor och kan vara ett 
slags hjälpmedel till föräldrarna att uppfostra sina barn.  Projekt Charlie är avsett för 
grundskolan, både låg- och mellanstadiet. Metoden marknadsför sig som en lära för livet, 
där barnen och ungdomarna i regelbundna övningar, lektioner, rollspel och lekar, får lära sig 
förstå, utrycka och hantera sina känslor. Barnen får en djupare förståelse för sig själva och 
andra, vilket är en förutsättning för fungerande relationer. 

   Medan Projekt Charlie i synnerhet behandlar alkohol- och drogproblematik, utformades 
programmet Justa Kompisar på ett senare stadium med inriktning på att lösa konflikter 
mellan ungdomar och att förhindra mobbning och våld. Man lär barnen att uppskatta 
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varandras olikheter och visa respekt trots att man är olika.  Konflikter är något som de 
kommer att stöta på i det vardagliga livet, så det är bra att de lär sig att hantera konflikter. 
Barnen mår bra av att undersöka sina egna fördomar och lära dem att samsas med andra .  
Barnens självkänsla höjs om de lär sig att skapa relationer till sina kamrater, som inte är 
våldsamma eller fientliga, barnen lär sig att hävda sin mening på ett bestämt och saklig sätt.  

Att stärka självförtroendet för barn och ungdomar   

  
   Den bild som framställs för ungdomar idag är ofta klassiska könsroller så därför är det 
viktigt att barnen får lära sig att det finns andra roller än just de klassiska könsrollerna t.ex. 
att man kan vara stark fast man är tjej osv.  Det rekommenderas att män arbetar med 
pojkgrupper och kvinnor med tjejgrupper. Unga tjejer behöver få vara i grupp för att stärka 
den egna identiteten och våga ta plats. Unga pojkar behöver få vara i grupp där de får visa 
fler sidor av sitt beteende och inte bara den tuffa ytan de visar utåt och det sker bäst mellan 
män och killar . 
Syftet med kill- och tjejgrupper är att ungdomarna får chans att: arbeta med självförtroendet 
och självkänslan, ta ställning i aktuella livsfrågor, våga uttrycka tankar, ge utlopp för känslor, 
lyssna på andra, få idéer och därmed bli förberedd att ta ställning i både stora och små 
livsfrågor. Det är bra om gruppledaren styr gruppen redan från början så de osäkra känner sig 
trygga. Som föredöme för tonåringar måste ledaren våga vara vuxen dvs. kunna möta 
tonåringar med respekt, kunna lyssna på dem, låta dem vara med att bestämma själva, sätta 
tydliga gränser och att bekräfta barnen.( Skolverket 2009) 
 

SET- Sociala och emotionell träning 
 

Programmet är skapat av Birgitta Kimber, speciallärare, leg psykoterapeut och doktorand vid 
det Karolinska Institutet. SET betecknas som ett pedagogiskt program som går ut på att ge 
eleverna sociala och emotionell träning i syfte att utveckla deras sociala kompetens. SET är 
även det ett manualbaserat program, och med hjälp av programmet ska eleverna 
systematiskt tränas till att utveckla färdigheter som kommer att vara av yttersta vikt för att 
både hantera sina känslor i diverse problem som t.ex. emotionella, hantering av 
stressrelaterade situationen, att ha självkänsla, en känsla av motivation, förmågan att 
samarbeta och kanske det viktigaste.  empati, detta är grundstenen till en framtida social 
kompetens. Innehållet i programmet borde genomsyra all undervisning i skolan. Arbetet 
med programmet i skolan läggs upp som ett ämne och schemaläggs två gånger i veckan från 
förskoleklass till och med årskurs sex. SET – programmet består av två centrala delar, 
förhållningssätt och metod . Detta innebär att eleverna ska försöka ha ett positivt 
förhållningssätt till varandra som förhoppningsvis ska leda till ett tryggt socialt och 
emotionellt klimat i gruppen . Personalen på skolan ska enligt SET uppträda som förebilder 
och pedagogerna ska uppmärksamma allt som är bra i det sociala samspelet så eleverna får 
en positiv bild och en bättre självkänsla. Då skapas en bra grund för eleven i socialt, 
emotionellt som kognitivt lärande (Skolverket 2009) 



12 
 

 

Metoder att jobba efter 

Metoddelen i SET programmet innehåller praktiska övningar för att träna elevernas sociala 
och emotionellas kompetens . Programmet är uppbyggt utifrån fem moment som tränas 
regelbundet och med stigande svårighetsgrad för varje årskurs . De fem momenten som är 
grunden och ger struktur för hela det pedagogiska orogrammet är följande: Självkännedom, 
att hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Dessa fem moment 
tränas regelbundet utifrån olika teman som återkommer i varje årskurs . Under varje tema 
finns övningar som knyter an till de fem momenten. Dessa teman är följande 
problemlösning, att hantera starka känslor, lika, olika osv. Alla lektioner i skolan bör bygga på 
en konstruktiv dialog mellan deltagarna. Det som är centralt är att kunna lyssna, 
kommunicera och skapa goda relationer. Det kan med fördel finnas en pedagog som är 
samtalsledare och som styr samtalet. Ibland så kan det vara skönt bara få prata ur sig och att 
den som lyssnar inte kommer med råd utan bara hör och bekräftar vad den andre säger 
((Skolverket 2009).  
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Metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun  
Kvale (1997) betonar att det fenomenologiska idealet är just att lyssna utan förutfattade 
meningar och tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott för 
intervjuarens frågor, det är bättre att de bara får prata själv, så får man ställa följdfrågor om 
man vill veta något mer om något de sagt. Backman (1998) och Kvale (1997) menar att om 
människor vill veta hur andra människor upplever sin livsvärld så ska man fråga dem om 
detta, man frågar helt enkelt hur just de ser på verkligheten och hur de tolkar den. 
Backman(1998) skriver också att det kvalitativa synsättet riktar in sig på individen. Men Kvale 
(1997) skriver också att den kvalitativa forskningsmetoden har visat brister .  Jag intervjuade 
inga elever och det hade jag velat göra men det fanns inga möjligheter till detta nu när jag 
var ute och intervjuade.Det man vill få fram med den kvalitativa forskningsmetoden det är att hur 
väl man kan mäta det man vill mäta . Man använder då begreppen validitet och reliabilitet för att 
beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat (infovoice.se).Validitet och reliabilitet måste värderas 
på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativa inriktningen jämnfört med studier med 
kvantativa inriktning . Med kvalitativa kan man inte skaffa tilförlitlighet med siffror . Man måste 
kunna beskriva att man samlat in och bearbetat data på ett systematiskt sätt . I den slutgiltiga 
rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultatet under processen 
vuxit fram( infovoice .se).Syftet och frågeställningen i studien är riktad mot lärarnas uppfattningar 
om mobbning och deras upplevelser av de använda förebyggande metoderna och strategier. Därför 
blev vi inspirerade av den kvalitativa intervjun som forskningsmetod. Det kvalitativa synsättet riktar 
sig mot individen (Backman, 1998). Genom intervjun får intervjuaren en bild av den andres 
verklighet. Med andra ord man får tillträde till den intervjuades medvetenhet för att ta del av dennes 
upplevelser, tolkningar av omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Kvale, 1997; Stensmo, 2002).Jag har valt den kvalitativa forskningsintervjun, varför 
jag har valt just detta sätt är för att jag såg det som ett sätt att nå de svar jag sökte . Det jag 
ville få fram var om lärarna upplevde att mobbningsplanen följdes eller inte i just deras 
skolor .  

Planering och genomförande 

Jag valde ut läraren till intervjuerna genom att välja skolor som är lite annorlunda, och 
speciell inriktning. Jag ringde runt till olika skolor som fanns inom räckhåll för mig rent 
geografiskt och tidsmässigt men det var inte alla skolor som ville att jag skulle komma . Men 
till slut så hittade jag dessa tre skolor som var villig att ta emot mig för en intervju. Jag tyckte 
det skulle vara spännande om det var tre helt olika skolor, med helt olika inriktningar . Jag 
tänkte att det skulle få ett bredare perspektiv på resultatet om jag valde olika skolor. 

Jag hade min första intervju med en lärare på en kommunal skola jag ringde rektorn på 
denna skola och berättade vem jag var och vad mitt syfte var och då så sa hon att jag skulle 
kontakta lärare 1 så jag gjorde det och hon blev glad att jag att jag ringde och sa att hon 
gärna vilje träffa mig för en intervju. Lärare 1 var väldigt passionerad över det hon gjorde och 
det märktes att hon brann för sitt jobb som medlem i mobbningsgruppen. Intervjun flöt på 
väldigt bra och Lärare 1 berättade om verksamheten och vad de höll på med på skolan. 
Lärare 1 avbröt intervjun efter 2 timmar pga. Lunch.  
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 Sedan så ringde jag en annan skola och pratade även där med rektorn på skolan. Rektorn sa 
att hon skulle prata med den som var ansvarig över mobbningen på skolan och att de skulle 
återkomma och det gjorde de och vi bestämde en tid för mitt besök. När jag kom dit så togs 
jag emot av rektorn som hade samlat fyra lärare som jag skulle få intervjua. De var väldigt 
nervösa i början och visste inte riktigt vad som skulle ske. Jag presenterade mig och 
berättade varför jag var där, då blev de nervösa igen och sa att de hoppas att de kunde 
hjälpa mig att hitta svaren på mina frågor som jag hade . Jag sa till dem att jag inte hade 
några speciella frågor så utan att jag ville höra om de hur de upplevde om det fanns någon 
mobbning på skolan och vad som gjordes för att förebygga mobbningen. Det gick lite trögt i 
början men sen började en av dem fyra att prata och då började de andra också att börja 
prata. Intervjun gick bra jag fick en liten inblick om hur just dessa fyra lärare upplever 
mobbningen just på deras skola. 

Den tredje intervjun jag gjorde var på en privatskola och för att komma i kontakt med dem 
så ringde jag till deras rektor som även var praktiserande lärare. Vi bestämde tid och jag fick 
vägbeskrivning så jag kunde hitta dit . När jag kom dit så togs jag emot av rektorn och 
visades in på lärarrummet där satt det två lärare från skolan som skulle vara med vid 
intervjun . De var så gott som nyexaminerade lärare från Mitt universitet och var väldigt 
glada att de fick vara med och medverka i min uppsats. De var väldigt vänliga och hade gjort 
fika och bjöd på det när vi började intervjun . Jag tyckte själv att jag fick fram många 
intressanta saker under intervjun, som att det nog en stor skillnad på en privat och en 
kommunal skola. Vi pratade om uppsatsen som vi varvade med mina frågor, stämningen var 
väldigt god under intervju och det kändes verkligen som om de också tyckte att det var 
trevligt att berätta hur de jobbade . Vi höll på i ungefär två timmar med intervju och bröt 
lagom till lunch. De sa att det var bara att höra av sig om det vara något jag funderade på 
och om jag undrade något om hur jag skulle lägga upp själva uppsatsen . De var tre mycket 
glada lärare jag träffade på skolan, men även på denna skola så upplevde de inte heller att 
de hade någon mobbning men det var av värde och intresse att genomföra intervju den här 
skolan ändå.  

Alla tre intervjuerna gick bra, jag försökte att gå in i situationen med öppna ögon utan att ha 
några förutfattade meningar om varken skolan eller om mobbningsplanen de presenterade. 
Jag hade bara några frågor som jag inledde med och sen fick de själva berätta hur de 
upplevde saken för det var ju det viktigaste och målet för min intervju. Jag frågade hur de 
upplevde att mobbningsplanen följdes på just deras skola och om de upplevde att alla lärare 
på just deras skola följer likabehandlingsplanen.  Vid intervjuerna så var det lugnt och det 
flöt på bra. Varje intervju höll ungefär på i två timmar . Lärarna pratade fritt från sitt hjärta 
och jag antecknade vad de sa .   

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om pålitlighet , vem man kan lita på och om de uppgifter man får stämmer.Det 
avser även att jag mäter på ett tillförlitligt sätt( infovoice.se) Det finns olika sätt att redovisa ett 
resultat, beroende på hur en fråga ställs . Två personer som ställer samma fråga kan få två helt olika 
svar beroende på hur frågan ställs och hur den som den ställs till tolkar och uppfattar den . Om två 
personer skriver av samma text så kan svaren variera väldigt (Kvale, Brinkmann 2009). När jag gjorde 
min intervju så lyssnade jag på vad de sa och skrev nästan ordagrant vad de intervjuade sa . På det 
viset blev det enklare för mig att komma ihåg vad som sagts, men det som kan bli en felkälla är att 
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när jag skriver in intervjun på daton så arbetar jag om texten ytligare en gång och då hamnar jag 
omedvetet i en text som jag har format. Jag spelade inte in mina intervjuer eftersom jag inte hade 
tillgång till sådan utrustning. Men jag hade mest löpande text och inte så mycket frågor som jag 
ställde så svaren ska vara ganska exakta ändå. Det som också kan visa ett inte riktigt exakt resultat är 
att om man inte vet var meningen börjar eller slutar och om man är osäker på vart pausen är i ett 
samtal, vad som hänger ihop och inte när man har ett inspelat samtal [Kvale, Brinkmann 2009]. 

Validitet 
 Validitet  avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget . Validitet handlar om att använda 
rätt sak vid rätt tillfälle och det gäller att veta när det passar sig (infovoice.se).                                             
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur några utvalda lärare upplever själv att de följer 
mobbningsplanenplanen . Jag tyckte själv att jag fick fram de reslutat som jag letade efter, jag ville se 
hur utvalda lärare upplevde att mobbningsplanen följdes och det tyckte jag att jag fick svar på. Det 
man måste ta i beaktning är att detta resultat jag fick fram är just de utvaldas lärares sanningar och 
hur de upplever att det är . Bara för att de säger att det är så vet inte jag om det är så det är eller om 
de intervjuade svarade så som de tror att jag ville att de skulle svara. .(Kvale m fl. 2009) skriver                      
” Vilken är den korrekta valida utskriften? ” . Enligt Kvale och Brinkmann så finns det ingen sann, 
objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 

Etik 

När man ska skriva en uppsats så ska man tänka på de etiska perspektiven: 

• Informationskravet: Som forskare bör man informera de personer som deltagit i 
studien att deltagandet är frivilligt . Syftet med forskningsprocessen ska också 
framkomma. 

• Konfidentialitetskravet : Informanterna har upplysts om deras identitet inte kommer 
att utlämnas. 

• Samtyckeskravet: Under dessa beskrivna förhållanden har alla informanterna givit 
sina medgivanden till att använda deras utsagor i denna uppsats , samt en publisering 
av den. 

• Nyttjandekravet: Enligt nyttjandekravet får inte det insamlade matrialet  används i 
något annat syfte än för forkningsändamål  detta krav har och kommer att följas. 

Det är viktigt att när man kommer så presenterar man sig och berättar vad jag ska göra och 
var syftet är och det gjorde jag med alla mina intervjuer. Alla som var med hade blivit 
informerad av rektorn redan utom på en skola där jag skulle utföra en intervju, där var inte 
lärarna beredd riktigt på vad som skulle hända . Det som är viktigast enligt (Kvale m fl. 2009) 
är att man måste om att allt som sägs under intervjun är konfidentiellt och att man ska efter 
intervjuer radera inspelade band och eller förvara banden och texten på ett säkert ställe tills 
de inte behövs något mer.Om man väljer att låta intervjupersonerna att läsa det man skrivit 
så kan det bli väldigt fel, de kan bli stora missförstånd . Det man ska tänka på är att 
publiceringen av osammanhängande och ordgranna intervjuskrifter kan leda till en oetisk 
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stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor (Kvale, Brickmann 2009). När 
jag gjorde mina intervjuer så följde jag de etiska reglerna om hur det ska gå till, jag har hållit 
mig till att skriva ner dokumenten, jag skev inte ner några namn så därför la jag aldrig något 
namn på minnet heller . 
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Resultat/ Analys  
Efter att jag hade alla tre intervjuerna skapade fyra olika kategorier. Den första är, användandet av 
mobbningsstrategierna som följs av  lärarnas inställningar och uppfattningar, den tredje är , andra 
faktorer som kan påverka mobbningen och den sista kategorin är, åtgärder enligt lärarna. Under 
kategorierna gestaltas resultatet i form av underrubriker  och stycken som finns under dess 
underrubrikerna är analysen. 

Lärare och skolor 
Användandet av mobbningsstrategierna  

Antimobbningsstrategier bakas in i alla ämnen  
Mitt resultat visar att lärarna följer tre olika mobbningars strategier. Lärarna använder 
strategierna i alla ämnen inte bara i livskunskap. På skolor så använder de SET, Charlie och 
den kristna etiken som mobbnings strategier. De tycker själva att just deras metoder funkar 
bra och är bra för just deras skola. 
 
Strategierna blandas in med vett och etikett 
Lärarna håller sig till sina mobbningsstrategier och tror på dem, det ända de blandar in är lite 
allmänt vett och etikett så eleverna lär sig hur man ska vara mot varandra.  

Skolorna skapar en trygg miljö för att stärka självkänslan hos eleverna 
Alla tre skolorna försöker att skapa en trygg miljö för sina elever och jobbar mot det målet så 
gott de kan. Två av de tre skolorna har rastvakter under rasterna men en skola uppger att 
det är svårt pga. för få lärare och pga. av ett för tufft schema så hinner de inte vara med 
eleverna så mycket och hålla koll på vad det är som händer i kapprummet på rasten. De 
upplever detta som negativt .  
 
Planerna är bra för att motverka mobbningen 
De tre olika skolorna jobbar alla efter planer de upplever själva att de hjälper till mot 
mobbningen, och de upplever själva att när ett problem uppstår så tar de tag i det direkt. 
Inte alla lärare upplevde att alla lärare jobbade åt samma håll när det gällde mobbningen. 
Det fanns lärare som upplevde att skolans lokala mobbningsplan inte var förankrad hos alla 
lärare som jobbade på skolan.  
 

Lärarnas inställningar och uppfattningar 

Lärarna vet vad de gör utan att hänvisa till forskning 
Lärarna går aldrig in på detaljer om forskningen kring mobbning och hänvisar inte  sina 
utsagor till Olweus eller Pikas utan de talar om att mobbning måste bearbetas, men inte 
varför det är så viktigt att bearbeta mobbning . 
 
Inte alla lärare vill rapportera mobbning 
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Alla som jobbade på en av de tre skolorna känner inte samma ansvar att rapportera 
mobbning som lärarna på de andra skolorna .  
 
Andra faktorer som kan påverka mobbning 
 
Hemförhållanden påverkar skolan 
Bara en av de tre skolorna såg något samband mellan att den som mobbar har problem 
hemma eller har problem med kärnämnena.  
 
Skolorna vill stärka elevernas självkänsla 
Två av skolorna har som mål att stärka elevernas självkänsla och visa dem att de är 
värdefulla. Två av tre skolor tycker att det är viktigt att stärka elevernas självkänsla, och 
måste jobba med självkänslan hela tiden. De två skolor som hade speciell inriktningar 
arbetade för att få upp elevernas självkänsla för oftast när de kom till de här skolorna så 
hade de oftast varit med om att bli mobbade eller någon slags utanförskap. Det kunde även 
vara deras egen känsla att de inte tillhörde det normativa just på denna skola, så när de fick 
komma till skolor som var mer anpassade efter dem eller att människorna där vara mer lik 
dem själva då kunde eleverna börja bygga upp sin självkänsla igen och känna en viss 
gemenskap med de andra.  
 
Tidsbristen kan vara orsak till mobbning 
Alla skoloran tyckte själv att de agerade mot mobbningen, men en skola tyckte att det var 
lite svårt att hålla koll på eleverna i kapprummet, när lärarna bara går från klassrum till 
klassrum och pga. tidsbrist så hinner de inte något annat. 
 
Åtgärder enligt lärarna 
 
Inte alla i skolan har anammat sig mobbningsplanen 
Samma skola tyckte inte att alla lärare hade annamat mobbningsplanen och det berodde på 
olika saker som att de inte brydde sig, eller att de jobbat för länge och körde på som de alltid 
gjort.  
 
Alla vuxna måste dra åt samma håll 
Läraren uppger också att det skulle vara lättare att bekämpa mobbning om alla på skolan 
jobbade åt samma arbetsgivare, så de kunde samarbeta mer. I de två andra skolorna så 
uppger de båda att alla vuxna på skolan, allt från vaktmästare till rektor är med i kampen 
mot mobbning och då blir det lite lättare. De olika skolorna tog tag i problemen väldigt olika 
beroende på vad det var som hade hänt och hur de tyckte att de kunde lösa det själva . En 
lärare som jag intervjuade sa att det var skolans problem vad som hände på skolan det hade 
inget med hemmet att göra, alla skolor höll inte med om detta. De som inte höll med dem 
hade en tät och fin konakt med föräldrarna när det uppstod något på skolan som föräldrarna 
skulle veta . På en av tre skolor så uppmuntrar man eleverna att sätta gränser själva, att visa 
sina kamrater att de inte gillar eller accepterar vad de blir utsatta för. Då vet eleverna att de 
gjort fel och då skäms de och oftast ber de om ursäkt till varandra . 
 
Man ska acceptera varandras olikheter  
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På denna skola så upplever lärarna att man uppskattar varandras olikheter, här är det inge 
konstigt att sticka ut eller att vara annorlunda utan alla acceptera, det är väl är det som är 
grundregeln för att man accepters själv också. Alla skolor tror att de vuxnas närvaro är viktig 
och att de uppför sig som de lär ut att de ska vara bra förebilder för barnen.  

Gemenskapen är viktig 
På två av tre skolor så tyckte läraren att det är viktigt att, alla känner alla på skolan. På en av 
skolorna så blir eleverna mobbad på fritiden de avviker i samhällets ögon så de är skyddad i 
skolan men de är utsatt för mobbning på fritiden upplever lärarna på en av skolorna. På alla 
skolorna så tycker lärarna att de vuxnas närvaro är viktig, för att bara genom deras närvaro 
så kan mobbning förebyggas eller förhindras genom att de har lite mer överblick av vad som 
händer eleverna på raster . En fördel är när alla känner alla på skolan, då blir det sällan 
mobbning anser lärarna . De äldre tar hand om de yngre och är snäll mot dem och funkar lite 
som ett äldre syskon. Det finns elever som inte blir mobbad i skolan men de kan bli mobbad 
utanför skolan av människor de träffar på fritiden och det påverkar skolan, då får lärarna 
hjälpa eleverna genom att stöta dem och lyssna när de vill prata, när de kommer till skolan 
och är ledsna och upprörda . Alla skolorna tycker att de jobbar, med likabehandlingsplanen i 
sinnet hela tiden när de jobbar och att de jobbar mot mobbning. Det är viktigt tycker en 
skola av tre att vet att man duger som man är och att ska acceptera för den man är och att 
de också ska acceptera andra. 

Vilka åtgärder vidtas? 
På alla skolor finns det mobbningsplaner  som används flitigt av de som jobbar på skolorna. 
Föräldrar kopplas in vid alla skolor när det uppstår mobbning på skolan. Föräldrarna anser 
inte alltid att det är deras bekymmer vad deras barn gör. Två av tre skolor anser att de har 
en bra kommunikation med föräldrarna. De förebyggande mobbningsplaner som jag stöt på 
är Charlie och SET och att lärarna lär barnen som de kallar det själv vanligt hyfs. Att 
respektera andra och acceptera att alla är olika. Föräldrarna kopplas alltid in när det gäller 
mobbning på skolorna men det var en lärare jag träffade som inte tyckte att man alltid 
behövde ringa föräldrarna, för det som hände på skolan ska lösas på skolan. På en av 
skolorna så fanns det föräldrar som inte brydde sig om skolan ringde eller kallade till möte 
över att deras barn upplevdes av visa elever som är en mobbare. Men det finns även 
föräldrar som bryr sig och tar det på största allvar och resultatet blir alltid bäst om det finns 
ett samarbete mellan hem och skola.  

När mobbning uppstår så sätts det in åtgärder på samtliga skolor. Samtliga skolor upplever 
att deras åtgärder hjälper. När det uppstår mobbning så försöker de ta itu med det på en 
gång genom att ha möten och prata med de berörda parterna och försöka göra situationen 
bättre, sen har de uppföljning. Alla tre skolorna upplever att deras insatser hjälper och att 
det blir bättre efter att de tagit tag i situationen. På en skola av tre så har man pengar att 
använda till mobbning och till utbildningar av läraren. 

 På två av tre skolor så går lärarna på utbildning för att förebygga mobbning. Alla lärare säger 
att det är bristen på pengar som gör att det inte går att utvecklas inom ämnet. Det som går 
som en röd tråd genom de kommunala skolorna är att det finns inga pengar, inga pengar till 
att utbilda lärarna inom ämnet mobbning eller att ta med eleverna på något som har med 
mobbning att göra, som t.ex. att ha ett läger för att binda samman eleverna och skapa 



20 
 

kamratskap. Ska lärarna göra något med eleverna så får de bekosta det själva eller försöka 
fixa en gratis resa åt eleverna, inget får kosta . 

 De som jobbar med mobbning på kommunala skolor får en eftermiddag i månaden att 
diskutera hela skolans mobbningssituation. De får också en stund i början på ett möte för att 
redovisa sin mobbningsplan för sina kollegor, sedan är det upp till dem att läsa den mera 
ingående själva. På en av skolorna så skickar de eleverna till vaktmästaren. En skola av tre 
har en enkät som eleverna får fylla i om mobbning. 

Ingen av lärarna på skolorna tror att mobbningen kommer att försvinna helt från skolan och 
samhället. På en skola så hade de ett system att när de märkte att eleven inte kunde var i 
klassrummet för att han inte kunde uppföra sig eller att han inte kunde koncentrera sig då 
fick eleven gå till vaktmästaren och vara med honom och jobba praktiskt. En skola har en 
enkät som eleverna får fylla i två gånger per år om trivseln och mobbningen på skolan som 
sedan utvärderas. Ingen av lärarna jag pratat med är övertygad om att mobbning kommer 
att kunna försvinna från skolorna eller samhället utan man får bara försöka att motverka 
mobbningen . 

Sammanfattning:  

I mitt resultat/analys  så har det framkommit  att det skiljer sig mellan hur mobbning 
hanteras och upplevs i de olika skolorna som jag besökte. I den första skolan så upplevde de 
intervjuade lärarna att det fanns mobbning på skolan . Det upplevdes också av de 
intervjuade lärarna på skolan att deras kollegor inte gjorde allt för motverka mobbning.På de 
andra skolorna som jag besökte så upplevde de inte samma sak som den första skolan utan 
de upplevde att de hade inge eller väldigt lite mobbning på  just sina skolor.De upplevde 
också att deras kollegor följde den gemensamma mobbningsplan som fanns på skolan . 
Resultatet varierar lite mellan skolorna och det kan bero på att det var en stor kommunal 
skola som upplevde att de hade mobbning och de andra två var , två små skolor som inte 
upplevde att de hade mobbning och det kan bero enligt dem själva att de är just små skolor 
och att alla elever och lärare känner varandra . Sen så kan det bero på att att de skolor som 
upplevde att de inte hade någon mobbning var specialskolor med en speciell inriktning.     
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Diskussion 
Under diskussionen kommer jag att diskutera och reflektera över både metoden och slutsatserna. 
Först diskuterar jag  metoden och sedan tar jag slutsatserna. 

Metoddiskussion 

Svaren som jag fick på mina intervjuer varierade, men inte så mycket som jag hade trott. När 
jag intervjuade lärarna så berättade de om sina upplevelser runt omkring mobbningen. Den 
första kommunala skolan jag var på, erkände lärare 1 att hon upplevde att det fanns 
mobbning på just denna skola . De hade även en mobbningsplan på skolan och ett ämne som 
heter livskunskap och där så jobbar de efter en metod som heter SET och den 
antimobbningsplanen var de nöjda med.På den andra kommunala skolan som jag 
intervjuade lärare på hade en speciell inriktning där upplevde lärarna inte att det inte fanns 
någon direkt mobbning på skolan utan det var mest utanför skolan dessa elever blev 
mobbade . På denna skola så använde de Charlie och de tyckte att Charlie fungerade bra just 
för dem och deras elever. Den tredje skolan som jag var på var en kristen friskola som hade 
en mobbningsplan som de andra två skolorna men som sin mobbnings strategi så använde 
de den kristna etiken för att bekämpa mobbning. Den kristna etiken genomsyrade hela 
undervisningen så deras mobbnings strategi fanns med i alla ämnen automatiskt . Mina 
intervjuer gick bra.  

De tyckte inte att de hade någon speciell mobbning på just sin skola så de upplevde det som 
lite svårt att berätta om just den biten, de jobbade med mobbning varje dag för att lära 
eleverna värdegrunderna, på denna skola där de här fyra lärarna upplevde mobbningen 
nästan som obefintlig.  

 

Slutsatser och diskussion  
Det som var mest slående i min undersökning som jag kom fram i mitt resultat, är skillnaden 
på kommunala skolor och privata skolor . Av det som framkom i min studie var att det är 
ekonomin som styr skolorna nu och det påverkar alla beslut som skolan måste ta . På den 
privata skolan så finns det pengar och på den kommunala fanns det mycket lite pengar, eller 
inga alls . Detta påverkar vad som ska prioriteras och att utbilda lärarna mot mobbning är 
inget som prioriteras, eller att ge eleverna utbildning om mobbning . Det finns 
antimobbningsplaner för eleverna typ som Charlie and SET och de får höra varje dag att de 
ska vara snälla mot varandra men någon mer utbildning finns inte för eleverna just på den 
kommunala skolan. Förut, på 1980 och 1990 talet, så hade den kommunala skolan sin glans 
dagar då fanns det pengar och då fick eleverna åka på läger för att lära känna varandra och 
att knyta något slags band med varandra . Nu om läraren vill göra något så måste de betala 
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resan själv eller försöka få den gratis . På en skola där jag intervjuade lärare 1, så berättade 
lärare 1 att det fanns en utbildning på Högskolan i Gävle som Lärare 1 gick . Det var just om 
mobbning och Lärare 1 tyckte att kursen var så bra och var mycket nöjd med kursen . Det var 
lärare 1 och två till från skolan som åkte på kursen, men lärare 1 tyckte att alla skulle få åka 
på en sådan kurs.Jag frågade vad som var så bra med kursen och då sa Lärare 1 att hon bar 
hade hunnit varit där två gånger men hon tyckte det var intersant att höra vad de andra sa, 
vad de hade upplevt och vad de hade för problem på just sin skola. När jag träffade Lärare 1 
så såg man hur mycket detta betydde, inte bara som jobb utan även som att Lärare 1 ville 
göra en skillnad med de små medlen som ändå fanns till förfogande . På den privata skolan 
så gick de lite små utbildningar, inte någon högskolekurs, men hade små kurser och 
seminarier för de anställda lite då och då. Rektorn för skolan var med så jag frågade om 
budgeten räckte till för att skicka personalen på utbildningar och hon svarade att det tyckte 
hon att det gjorde, för att rektorn hade en budget som skulle räcka till hela året och det var 
hennes jobb att se till att den gjorde det och rektorn tyckte att personalen skulle gå på 
kurser om mobbning. Även eleverna på denna skola fick gå på teater om mobbning, när jag 
var där så berättade de att de skulle iväg på teater med eleverna nästa vecka, just på en 
teater om mobbning. Jag kan inte göra en generalisering att det är så mycket bättre när det 
gäller ekonomin på en privat skola än vad det är på de intervjuade skolorna som var 
kommunal med mitt resultat kommer jag fram till detta resultat, men för att få en rättvis 
bedömning så skulle jag ha tagit två privatskolor för att göra en korrekt bedömning för att se 
om det verkligen är så som min studie visar, och med min studie får jag fram detta resultat, 
men det behöver inte vara sanningen pga. att de bara handlar om en privatskola och den 
kan inte stå för alla privatskolor. Lika är det väl med de kommunala skolorna att man inte 
kan säga att detta resultat står för alla kommunala skolor, men jag intervjuade två olika 
skolor och de sa samma sak att det är deras ekonomi som sätter stopp för deras utveckling 
inom mobbning för elever och lärare. De kommunala skolorna fanns inom samma kommun 
så kanske om jag hade tagit en kommunal skola i en annan kommun kanske jag hade fått ett 
annat resultat . Men nu har jag mina resultat och jag tycker det är tråkigt att se att intresset 
verkar finnas för att utveckla kunskap om mobbning men att det är ekonomin som verkar 
sätta stopp för detta . Det är ett sådant viktigt område också att ha vetskap om. 

Det finns en till sak som kom fram i resultatet som också oroar mig och det är att det finns 
fler lärare på privatskolor och även kommunala skolor med speciella inriktningar. Där är 
lärare tätheten väldigt hög på varje antal, elever något som inte finns på en vanlig kommunal 
skola, enligt min studie . Detta resultat är inte heller något man kan säga om alla privata 
skolor eller kommunala skolor utan det är det jag fick fram i min studie. På båda skolorna där 
lärarna är fler på antal elever och med fler så menar jag att det finns minst två lärare på varje 
klass med elever som inte är en klass på 30 elever utan det är kanske bara 15 elever i klassen 
jämfört med 30 elever på en lärare som det kan vara i en kommunal skola. Det var också 
dessa skolor som tyckte att de inte hade någon mobbning eller om de hade mobbning så var 
den nästan obefintlig. Det vi kan se av detta resultat är att mobbningen på de skolor som har 
mindre klasser så upplever lärarna att de har mer koll på eleverna och som de själva säger så 
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är skolorna så små så det blir lite familjär stämning över det hela alla känner alla på något vis 
och då upplever lärarna inte att det finns någon direkt mobbning på skolan, då upplever 
lärarna att de har mindre mobbning på skolan . Det är något att tänka på tycker jag när man 
kollar på mobbning på skolorna och tittar på likabehandlingsplanen då ska man se om det 
blir ett bättre resultat när det gäller mobbningen jämfört med en skola där det inte finns lika 
många vuxna som kan arbeta mot mobbningen. 

Fritidspedagogerna har fått slutat på skolorna nu för att ekonomin är så dålig i kommunerna 
och assistenter så finns bara i skolor som särskolor osv. när det gäller kommun. En assistent 
skulle kunna var till nytta för alla barnen genom att hjälpa till i klassrummet och sedan vara 
med på skolgården när det är rast och bara visa sig ute för eleverna, så de får se att det finns 
vuxna som ser och hör vad som händer på skolgården. 

Fortsatt forskningsfråga: 

Det hade varit intressant att se elevernas perspektiv av det hela, om mobbningsplanen och 
jobbet som görs för att förebygga mobbning har hjälp till något när eleverna har behövt 
hjälp för att motverka mobbningen. 
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