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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en skola i mellersta Sverige arbetade mot 

mobbning. Jag använde mig av kvalitativ metod då jag intervjuade mina informanter. Till min 

hjälp hade jag en diktafon som jag spelade in vårt samtal. Efter det skrevs allt ner för att 

analyseras och bearbetas för att få ett givande resultat. Resultaten visade att skolan inte jobbade 

helt efter någon modell men använde komponenter av flera modeller. Skolan har en 

likabehandlinsplan där det står i klartext hur mobbning ska förebyggas och stoppas. Personalen i 

skolan hade gemensamt diskuterat fram förhållningssätt mot mobbning där alla var överens. 

Vidare skickades personalen på SET utbildning för att kunna sedan kunna träna eleverna att 

hantera känslor och ge dem användbara verktyg vid konflikter. För att skapa en vi-känsla bland 

elever hade skolan klassråd och skolråd där eleverna kunde komma på egna lösningar på de 

situationer som uppkom i skolan. Rektorn på skolan berättade att skolan hade ett öppet klimat 

bland elever och lärare.  Föräldrarna kontaktades alltid när någon hade blivit utsatt för mobbning 

och efter det så tog de in eleverna en och en för att höra deras version på det som hänt. 

Uppföljningar skedde ca 14 dagar efter mobbningen ägde rum. Varje elev fick fylla i en årlig 

enkät där de fick svara på hur de trivdes i skolan, denna enkät var anonym.  Resultatet är att 

skolan agerar så fort de märker att mobbning sker. Kontakt med föräldrarna sker samma dag. 

Föräldrar och skolans personal är överens om hur arbetet mot mobbning ska skötas. Uppföljning 

sker 14 dagar efter att mobbningsärendet har tagits upp. 
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Inledning 

I denna studie har jag valt att fokusera på mobbning i skolan, hur personalen i skolan arbetar med 

att förebygga och stoppa mobbning samt vilka verktyg de använder sig av. Mobbning är en 

traumatisk upplevelse. Vi kan ta del av historier om barn som är mobbade, eller varit utsatta för 

det i exempelvis radio, tv och i självbiografier. Ibland får vi höra om barn som inte får den hjälp 

de ha rätt till. Skolan och vuxna sviker dem när de behövs som mest. Vissa av barnen mår så 

dåligt att de börjar skolka, föräldrar står maktlösa när inte skolan hjälper dem på rätt sätt. Min 

undran är hur skolan och de som är ansvariga tolkar sina uppdrag när det handlar om att stoppa 

och förebygga mobbning. Den här studien kommer att handla om hur olika personer i skolan 

arbetar mot mobbning. Jag kommer att göra intervjuer vilket gör denna studie kvalitativ.  Mina 

intervjufrågor kommer att baseras på tidigare forskning inom området, syftet och mina 

frågeställningar.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

2. Bakgrund 

Här en presentation om vad mobbning är. Vad som kännetecknar mobbningsoffret och mobbaren, 

samt att nämna en del av de konsekvenser som mobbning kan ge, och åtgärder som 

rekommenderas för att stoppa och förebygga mobbning. 

2.1 Mobbning 

Mobbning har av författaren Gunnar Höistad (1994) definierats som att det är att mobbning när 

en person blir utsatt av en enskild individ eller av en grupp Höistad (1994).  

Skolverket skriver ” Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men 

en enstaka kränkande behandling innebär inte mobbning. Kränkningarna övergår i mobbning 

när de upprepas. På denna punkt är definitionen av mobbning vag, det finns inget accepterat 

kriterium för hur många kränkningar som ska förekomma och under vilken tidsperiod för att 

fenomenet ska kallas mobbning” (skolverket 2011). 

Höiby (2004) skriver att mobbning är ett övergrepp på en annan människa, därmed är det vuxnas 

ansvar att detta upphör. Olweus (1986) menar att en negativ handling är när en person försöker 

utsätter en annan person någon form av skada eller tråkigheter. Både Höistad (1994) och 

Coloroso (2004) beskriver att det finns tre olika typer av mobbning, nämligen verbal, psykisk och 

fysisk.  Den psykiska mobbningen är den svåraste att upptäcka för en utomstående. Mobbaren ger 

blickar, gör grimaser eller helt enkelt behandlar den mobbade som luft. Viskningar och 

uteslutning förekommer (Höistad 1994). Ekelund och Dahlöf (2005) håller med om att den 

psykiska mobbningen är svår att upptäcka om man inte som lärare kan se tecken. Tecken som 

visar att en elev blir utfryst eller hånad på olika sätt, denna typ av mobbning kan förebyggas om 

läraren är medveten om att den finns. Verbal mobbing innebär att man tar till ord, dessa ord kan 

psykiskt bryta ner den utsatte (Coloroso 2004). Det är väldigt enkelt att mobba någon med ord 

samt att man kan mobba på olika sätt. Man kan kalla någon öknamn, kritisera någon väldigt hårt. 

Rasistiska eller sexuella trakasserier kan förekomma. Det kan t.o.m. handla om hotbrev, 

ryktesspridning, kränkande telefon samtal etc. Den fysiska mobbningen är den lättaste att 

upptäcka, sönderrivna kläder och blåmärken (Höistad1994). Knuffa någon, hålla fast någon, 

sparka någon och trycka in någon mot väggen är också exempel på fysisk mobbning. Oftast kan 

dessa kombineras ihop för att mobbning ska bli mer kraftfull (Coloroso 2004). Den verbala 

mobbningen används lika mycket av pojkar och flickor. Den fysiska mobbningen används mest 

av pojkar och den psykiska används mest av flickor.  

Mobbning kan vara ett gruppfenomen, det finns elever som deltar i mobbningen men inte startar 

mobbingen Dessa elever kallas passiva mobbare eller medlöpare och de är oftast osäkra som 

personer (Olweus 1999). Vissa är rädda för att bli mobbade själv om de försöker stoppa den 

pågående mobbningen (Olweus 1999). I gruppmobbning finns det tre olika processer som kan 

förekomma. Social smitta innebär att elever som är lite osäkra på sig själv börjar delta i en 

pågående mobbning, för att de har ett behov av att hävda sig i gruppen. Vanligtvis är mobbaren 

någon de ser upp till.  Den andra processen innebär att elever börjar delta ta i mobbningen 
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eftersom deras spärrar mot aggressivitet är avklingade. Det kan bero på att barn spelar 

våldsamma spel och inte reagerar på våldshandlingar.  Detta är ett resultat av att lärare eller andra 

elever inte stoppar den pågående mobbningen, en annan konsekvens av det blir att mobbaren får 

sin belöning eftersom den personen vinner över mobbningsoffret. Sista processen grundar sig i 

socialpsykologin som beskriver att en människa känner mindre skuldkänsla om det är flera 

personer som utför mobbning.  Tyvärr påverkas även snälla elever till att ta del av mobbningen 

utan att de tänker efter om sitt beteende. (Olweus 1999)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Olweus (1999) skriver att hans forskning visar att den större delen av mobbningen äger rum på 

raster, i korridorer och på platser som ligger lite mer undanskymda.  De elever som är mobbade i 

skolan blir även utsatt på vägen till och från skolan, de berättar att hjälpen mot mobbning kändes 

liten. Därför är det viktigt för dessa elever att åtgärdsplaner tillsätts Olweus (1986) Mobbning 

förekommer också i klassrummet och då är det lärarens ansvar att upptäcka den pågående 

mobbningen. Skolan är den plats där mobbning förekommer mest, det är skollednings ansvar att 

detta förhindras (Olweus 1999) 

Sammanfattningen kan det konstateras att det finns flera definitioner på mobbning. Den finns tre 

olika sorters mobbning, den verbala då man hånar någon med ord. Fysiska mobbningen som 

innebär att man slår, river sönder en persons kläder osv. Den psykiska mobbningen innefattar att 

man fryser ut en person eller ger blickar, den psykiska mobbningen är den svåraste och upptäcka. 

Om dessa tre kombineras ihop blir mobbningen mycket kraftfull.  Den verbala mobbningen 

används lika mycket av pojkar och flickor, den fysiska mobbningen används mest av pojkar. 

Flickor använder sig mest av psykisk mobbning. Mobbning kan utföras av en enskild individ eller 

flera personer, då kallas det gruppmobbning. I skolan sker mobbning på undanskymda ställen, det 

kan vara i korridoren eller ute på rasten. 

2.2 Mobbaren  

Man kan alltid se om en människa är mobbare tack vare sitt agerande (Coloroso 2004).  Den 

första är maktobalans som betyder att den som mobbar kan vara äldre, starkare eller har någon 

annan egenskap som sitt offer inte har. Det andra tecknet är att mobbaren vill skada sitt offer, 

fysiskt eller psykiskt, dessutom njuter mobbaren av att se sitt offer lida. Tredje tecknet är att 

personen fortsätter att hota sitt offer. Det fjärde tecknet är att mobbaren sätter skräck i sitt offer, 

när den har gjort det så kan mobbaren fortsätta angripa sitt offer utan att få motstånd. Personen 

litar på att ingen som ser mobbningen stoppar den agerande (Coloroso 2004).  Höistad(1994)  och 

delar åsikt om att mobbarna är aggressiva. De har ett aggressivt beteende mot alla i sin 

omgivning och inte bara offren. Deras behov att dominera andra är stort. Höiby (2004)  menar att 

mobbaren riskerar att skada sin omgivning och även skada sig själv om ingen vuxen ingriper. 

Mobbaren kan vara osäker som person, men är ofta säker i rollen som den starka och aggressiva 

mobbaren. (Höistad 1994). Oftast har de en sämre kontakt med sina föräldrar än vad 

mobbningsoffret har.  Olweus (1999) tillägger att mobbaren oftast har ett hetsigt temperament 

och svårt att hantera motgångar och misslyckanden. De har ett aggressivt beteende mot vuxna 

och har inget medlidande för mobbningsoffret.  Mobbaren har talets förmåga och använder sig av 

det för att ta sig ur jobbiga situationer. De har även svårt att följa regler. Han skriver vidare i sin 

forskning att han inte stödjer den forskning som visar att mobbaren är osäker som person. Han                                                                                                                                                                                                                                   

hävdar att resultaten pekar åt motsatt håll. Han skriver att elever som mobbar har en positiv 
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självbild, och liten osäkerhet. Det finns ingen som föds till mobbare utan de som mobbar har 

påverkats av olika faktorer, forskning som inriktar sig på pojkar har visat att det finns fler 

faktorer som påverkar till ett aggressivt beteende (ibid).  Den första faktorn är föräldrars närvaro 

som spelar en stor roll speciellt under de första åren. Om pojkarna inte får tillräckligt mycket 

känslomässig omsorg riskerar de att få en fientlig och aggressiv attityd.                                                                                                                                

”Mycket kärlek och engagemang från uppfostrarens sida, klara gränser för tillåtet respektive 

icke-tillåtet beteende, samt användning av icke-fysiska uppfostringsmetoder, skapar icke-

aggressiva, harmoniska och självständiga barn” (Olweus 1999 sid 53).  

Andra faktorn är hur föräldrarnas förhållningssätt är till barnet. Om de inte sätter gränser och 

visar vad ett acceptabelt beteende, ökar risken att barnet ska bli aggressivt. Barn som blir 

uppfostrad av föräldrar som använder sig av fysisk våld riskerar också att utveckla ett aggressivt 

beteende, risken ökar om föräldrarna samtidigt får stora och våldsamma känsloutbrott.                             

Den sista faktorn som påverkar är barnets temperament, om den redan som liten är hetsig och 

mycket aktiv ökar riskerna att barnet utvecklas till en aggressiv tonåring. Dessa faktorer gäller 

båda för pojkar och flickor i alla åldrar (Olweus 1999). 

Sammanfattningsvis kan det konstareras att utseendemässigt ser man ingen större skillnad på 

mobbare och offer. Men det finns tecken. Ett (exempel) är maktobalans mellan mobbare och 

offer t.ex. att de som mobbar ofta är större. Mobbare har för avsikt att skada sina offer, oftast 

hotar de och sätter skräck i offren. Mobbare har många gånger en positiv bild till våld. De har 

oftare sämre kontakt med sina föräldrar. De som mobbar anser sig ha en bra själv bild och ett bra 

självförtroende. Ingen människa föds till mobbare men det finns flera faktorer som bidrar till att 

man utvecklas till en mobbare. Inte alltför sällan beror det på deras hemmiljö. Barn till föräldrar 

som använder fysiskt våld riskerar att ta efter deras beteende, dessutom finns en ökad risk för 

stora känsloutbrott hos de här barnen.  Detta bidrar till att de kan utveckla ett hetsigt temperament 

som i sin tur kan leda till att de bli aggressiva som tonåringar. 

2.3 Den mobbade 

Enligt Höistad (1994)  är mobbningsoffren känsliga som personer och väldigt osäkra. Deras 

jaguppfattning är svag. De är tystlåtna och försiktiga. När de blir angripna av andra elever så flyr 

de, istället för att försvara sig. Barn i lägre åldrar gråter oftast när det blir utsatta för mobbning. 

De reagerar på  t.ex. en knuff som inte alls var menat som mobbning, men eftersom eleverna tror 

att det är frågan om mobbning så överreagerar dem. Höistad (1994) skriver att han har haft samtal 

med föräldrar och elever om elevernas mobbning. När han har tittat närmare på fallet så har han 

upptäckt att mobbningen var en jargong och inte menat som mobbning. Ibland kunde det handla 

om att en elev försökte få kontakt med någon i klassen. Han skriver att mobbade elever oftast har 

en  bra kontakt med sina föräldrar, men i vissa fall kunde det vara en överdriven stark kontakt. De 

flesta av de mobbade eleverna värderar sig själv väldigt lågt. De känner att de är misslyckade 

som personer och skäms. De har oftast känslan av ensamhet och övergivenhet i skolan. De flesta 

av mobbningsoffren tror inte på våld över huvud taget. En del av mobbningsoffren kan börja tro 

att är förtjänta av den behandling som de blir utsatt för. Höiby (2004) skriver att en del som blir 

mobbade skäms så mycket över sin situation att det väljer att inte berätta för någon, plus att 

rädslan för att det ska bli värre finns där.  Odyssey (2004) menar att han skämdes så mycket för 
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sitt handikapp och för att deras familj var fattig. Detta gjorde det omöjligt för han att berätta om 

den pågående mobbningen. Det gjorde inte saken bättre att de lärare som upptäckte mobbningen 

inte gjorde något åt den. Han började förlora sitt egenvärde för varje dag som gick. 

Olweus (1999) menar att man delar upp de mobbade i två olika kategorier nämligen de passiva, 

undergivna mobbningsoffret eller det provocerande mobbningsoffret. Han skriver att de 

undergivna mobbningsoffren vanligtvis är stillsamma och försiktiga eftersom de är rädda för att 

slå sig. De har svårt att vänner och har lättare att umgås med vuxna människor. Mobbningsoffren 

är osäkra och har dåligt självförtroende. Dessa elever blir ofta mobbade för att ger ett osäkert 

intryck. Mobbaren känner att de aldrig skulle våga ge igen. De provocerande mobbningsoffren 

kan försöka att ge igen när de blir utsatt för mobbning, men det brukar det sällan ge någon effekt. 

Dessa elever kan vara rastlösa och ha ett omoget beteende. De har oftast 

koncentrationssvårigheter vilket gör att de riskerar att upplevas som besvärliga,  vilket leder till 

att de inte heller är omtyckta av lärare. 

Roland (1984) menar att det är av största vikt att offren får en individuell behandling.  Oftast är 

de väldigt rädda för att berätta om mobbningen samtidigt som de hoppas på att deras mardröm 

ska få ett slut. Därför är det viktigt för utsatta elever att känna tillit till en vuxen person så de 

vågar berätta allt de har varit med om.  

Sammanfattningsvis är mobbade väldigt osäkra och har en svag jaguppfattning. De värderar sig 

själva lågt och känner sig oftast ensamma och övergivna. Dessutom är de är tystlåtna och 

försiktiga. Mobbningsoffren kan skämmas så mycket att de inte vågar berätta om det. Vissa som 

blir mobbade börjar tro att de förtjänar den kränkande behandlingen. När de blir utsatt för 

mobbning flyr de istället för att slå tillbaka. Individer som blir mobbade är oftast mer känsliga än 

andra, om någon knuffar till dem tror de automatiskt att det var tänkt som mobbning även om det 

inte var det. Mobbade barn har ofta en bra kontakt med sina föräldrar, vissa kan ha överdriven 

stark kontakt. Det finns två olika mobbningsoffer, det undergivna offren är stillsamma och har 

dåligt självförtroende. De har svårt för att få vänner men har lätt för att umgås med vuxna. När de 

utsätts för mobbning vågar de inte ge igen. De provocerande offren ger igen så fort de blir utsatta 

men utan någon effekt. Lärarna kan uppleva mobbningsoffren som besvärliga eftersom de är 

rastlösa och har svårt att koncentrera sig. 

 

2.4 Konsekvenser av mobbning 

Vår kropp har skyddsmekanismer så vi inte ska brytas ned. En av dessa är att vi försöker tränga 

bort det som vi upplever som farligt eller obehagligt. I vardagligt språk säger vi att vi glömmer 

bort händelser Hildefors, Hök, Meister, Molloy, Wahl (2004). Enligt. Sharp, Smith (1996)  kan 

mobbning få allvarliga konsekvenser för den utsatte. Den kan skadas fysiskt men även psykiskt, 

att gå till skolan kan vara så ångest framkallande att de mobbade eleverna börjar skolka istället. 

De får symtom på stress såsom huvudvärk, ont i magen och försämrad koncentrations och 

inlärnings förmåga. Maltén (1992) skriver att den som blir mobbad får svårt att kommunicera 

med andra människor. Personen berättar inte vad som händer och hur den känner. Individen 

värderar sig själv lägre och känner sig påhoppad. Efter en längre tid minskar deras självkänsla 
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och självförtroende. Vissa elever tror att mobbningen är deras fel. Maltén är på samma linje som 

ovanstående författare när det gäller hälsan. Den försämras radikalt med sömnsvårigheter, migrän 

och magont. Den utsatte känner stor stress och kan även känna sig deprimerad vilket resulterar i 

att individens hela livssituation påverkas negativ(ibid). Odyssey (2004) skriver att han blev mer 

isolerad i samhället och han vågade inte ta kontakt med andra människor. Han visste inte hur man 

fungerade socialt. Han kände inget egenvärde och självförtroendet var i botten. Rädslan att ställa 

frågor till lärare blev värre och värre, till sist vågade han inte ens ställa frågor till sin familj. 

De elever som blir mobbade har en större risk att bli deprimerade som vuxna Sharp, Smith (1996) 

och för vissa människor kan det leda till självmord eller självmordsförsök. Lencl, Max; Matuga, 

Julia (2010) skriver att barn och ungdomar som blir utsatta för mobbning så drabbas tre till fem 

procent av depression. De skriver att depressionen kan visa sig på olika sätt, vissa upplever 

tomhet, andra sorg eller ilska. Barn och ungdomar kan även öka eller minska i vikt, sovvanorna 

kan ändras antingen till total sömnlöshet eller att de bara sover. Forskningen visade att de som 

fick en depression före 15 års ålder eller efter 20 års ålder kunde vara en högriskgrupp för fortsatt 

depression. Mobbningen påverkar deras utveckling negativt, samt att deras skolprestationer 

försämras.   

Sammanfattningen är att det blir stora och allvarliga konsekvenser för dem som blir mobbade. De 

presterar sämre i skolan och får svårt att koncentera sig. Stressymptom är mycket vanliga och för 

några individer blir det så ångetframkallande att gå till skolan att de börjar skolka. Förutom dåligt 

självförtroende riskerar de som blir mobbade att gå in i en depression.  För en del blir 

depressionen så svår att tankarna på döden dominerar. Det leder i sin tur till flera 

självmordsförsök.   

 

2.5 Åtgärder för mobbning 

Här kommer olika åtgärder för mobbning presenteras och vilka skyldigheter de ansvariga har. 

Så här säger skollagen                                                                                                                                         

8 §”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 innehålla 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 års plan” 

10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 

att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 

skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden” 

(skolverket kaptitel 6, åtgärder mot kränkande behandling)2011 
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Strategier och åtgärder mot mobbning måste innehålla konkreta mål (Sharp,  Smith 1996) Dessa 

mål ska ge elever, lärare och föräldrar vetskapen om vad som gäller angående mobbning och 

vilka åtgärder som gäller.  Rektorer, lärare, SYO-lärare måste visa ett stort engagemang och vilja 

att arbeta mot mobbning för att beteende och attityder ska förändras (ibid). För att detta ska 

fungera krävs det att de vuxna praktiserar strategierna som gäller, samt att det finns stödgrupper 

för lärarna. 

Roland (1984) menar att man kan ta till många olika knep för att förebygga mobbning. Skolan 

kan se till att offret och mobbaren byter plats, detta för att mobbaren ska förstå innebörden av sitt 

beteende och sluta mobba. Faddersystem har visat sig vara en mycket positiv åtgärd i de svenska 

skolorna. Tanken med ett faddersystem är att kunna skapa en trygghetskänsla för de som är 

utsatta och skapa aktiviteter och gemenskap på skolan. Faddrar ska även fungera som en förebild 

så eleverna tar efter deras beteende. Klokast är om man låter de äldre eleverna på skolan vara 

faddrar. Risken finns dock att vissa faddrar kan känna att ansvaret tar för mycket tid och att andra 

skoluppgifter blir lidande. Då kan klassen delas upp så att första halvan fungerar som faddrar i en 

vecka. Den  andra halvan  är faddrar den andra veckan. Om det fortfarande skulle bli för jobbigt 

för faddrarna kan nya utses. 

Höistad  (1994) skriver, att vara en besvärlig vuxen som lägger sig i och bryr sig är en av de 

viktigaste åtgärderna för att förebygga mobbning. Höiby (2004) uppmanar också att vuxna ska 

ingripa så fort mobbning sker. Hon skriver att det är ett beteende som kommer att fortsätta om 

ingen markerar och sätter stopp för det. De vuxna ger ett mycket viktigt budskap,  nämligen att de 

ser vad som försiggår och  inte är rädd för att ingripa. En lärare kan tydligt markera för en klass  

att den inte under några omständigheter kommer att tillåta någon form av mobbning. Läraren 

kommer med stor sannolikhet att få mindre problem, då både föräldrar och elever vet lärarens 

position(ibid). Höistad (1994) sammanfattar ett förebyggande arbete såhär: 

I skolan kan man bl.a. diskutera fram en handlingsplan där alla är överens om hur skolan ställer 

sig mot mobbning. För att öka kvaliteten bör man skaffa sig de rätta kunskaper om var 

mobbningen sker och sätta in ett fungerande rastvaktschema. I klassen kan man försöka skapa en 

vi-känsla där eleverna känner att alla har lika mycket värde. För att de ska bli engagerade kan 

eleverna vara med att skapa klass regler mot mobbning.  Samarbetet med föräldrar är viktigt och 

därför bör de få information om handlingsplanen och skolan ställningstagande mot mobbning.  

Föräldrarna bör förstå hur viktigt det är att skolan och de samarbetar mot mobbning och hur de 

ska förhålla sig. Om de skulle misstänka att deras barn blir mobbad måste de får veta vart de ska 

vända sig, all denna information bör ske på föräldramöten 

För den elev som är mobbad är det av största vikt att någon agerar för att få slut på den kränkande 

behandlingen, men det finns vissa aspekter som man måste ta hänsyn till för att inte mobbning 

ska förvärras. Läraren får inte diskutera en pågående mobbningen i sin klass, han eller hon får 

inte heller peka ut den som mobbar och ställa den till svars inför klassen.  Höistad (1994) 

Höistad, (1994) beskriver vidare hur man kan ordna en beredskap för att mobbningen ska 

upptäckas. Han föreslår att man har ett mobbningsteam som ska bestå av flera vuxna. Det kan 

t.ex. vara skolledningen, vaktmästare, skolhälsovården, föräldrar, fritidspersonal etc. Det för att 

underlätta och få klarhet om elevernas situation, (det sker eftersom de vuxna ser olika sidor hos 
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eleverna). En elev kan mobba någon i klassen men på fritids är elev tystlåten.  Det är också av 

betydelse att någon vuxen är huvudansvarig för mobbningsteamet. Mobbningsgrupp består både 

av personal och elever och deras uppgift är att informera mobbningsteamet om misstänkt 

mobbning. Dessa två grupper bör träffas kontinuerligt. Vidare förslag är kamratstödjare som 

enbart består av elever. Exempel på deras uppgift är att de ska gå fram och vara social med den 

som är utesluten från gruppen. Om de ser någon som sitter själv i t.ex. skolmatsalen ska de göra 

personen sällskap, och om det behövs agera för att stoppa ett pågående mobbningstillfälle. För att 

effektivisera och få kamratstödjare mer aktiva i sina uppgifter är låta de hålla uppsikt på de 

ställen där de vet att mobbning kan förekomma. Alla vill vara populära i skolan därför kan man 

låta en populär elev stödja den som är utsatt för att få stopp på mobbning. 

Stödgrupper för de involverade kan vara nödvändigt, för den som har blivit mobbad är det ett 

måste att få hjälp med att återfå sin självkänsla och självförtroendet. Detta kan ske med hjälp av 

enprofessionell person samtidigt som att läraren hjälper den mobbade eleven i klassen.(Höistad 

1994)  Den som har mobbat behöver också stöd för att ändra sitt beteende och vågar ta steget. 

Beteendet som mobbare har är en signal att den i också mår dåligt. Det kan bero på att 

hemmamiljön är tuff eller av någon annan anledning. De elever som inte har varit aktiva utan 

bara sett på kan också behöva stöd eftersom de har dåligt samvete för att de inte ingrep när 

mobbningen ägde rum. Pikas (1975) menar att det bästa sättet att stoppa mobbningen är att 

försöka uppforsta eleverna, Detta görs då genom att prata med dem på ett lugnt sätt. Han jämför 

samtalen med en psykoterapeut.   

Roland (1984) är helt enig med Höistad att mobbaren måste få rätt stöd av skolan. Han skriver 

vidare att samtalen är A och O för att mobbning ska stoppas. Först kommer att mobbaren 

bagatellisera sina handlingar och försöka släta över dessa. Mobbaren kommer att skylla på andra 

och på offret samt att mobbaren lägger mycket ansvar på andra människor. Sedan sakta men 

säkert kommer han eller hon få starka skuldkänslor över sitt beteende när han eller hon märker att 

den inte kommer undan längre. 

”Olweusprogrammet mot mobbning och kränkande behandling är ett program på fleranivåer och 

i flera delar, som utvecklats för att reducera mobbningsproblem på enskilda skolor. Ledningen 

och alla anställda i skolan är i huvudsak ansvariga för att införa och driva programmet, och 

deras insatser inriktas på att utveckla positiva kamratrelationer och att göra skolan till en trygg 

och trivsam plats att vistas i. Programmet siktar mot att omstrukturera den existerande 

skolmiljön så att möjligheterna till och belöningarna av att mobba och kränka andra elever 

reduceras” (www.olweus.se ) 

Programmet ska utföras på individnivå, klassnivå och skol nivå. Det man arbetar på varje nivå är: 

Skolnivå                                                                                                                                                         

• Man arbetar ihop en enkät varje år för eleverna.                                                                                         

•  Skolan anordnar en konferensdag där skolpersonal och elever deltar.                                                             

• Ser till att det finns ett fungerade schema för rastvakter.                                                                               

• För de anställda ser man till at det finns tillgängliga studie- och handledningsgrupper                                      

• Man skapar en samordningsgrupp 
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Klassnivå                                                                                                                                                             

• Varje klass får regler när det gäller mobbning.                                                                                                                              

• Man ordnar elevmöten.                                                                                                                                    

• Föräldrar får inbjudan om föräldramöten. 

Individnivå.                                                                                                                                                        

• Man tar in den som mobbar för ett allvarligt samtal samt den som blir mobbad                                                            

• Man har allvarliga samtal för de föräldrar och elever som det gäller.                                                              

• Varje individ får en åtgärdsplan.                                                                                           

(www.olweus.se)  

Utifrån dessa åtgärder på skol, klass och individnivå  utgår man från fyra huvudprinciper 

Coloroso (2004) de vuxna ska visa ett positiv engagemang, de ska visa värme och omtanke. 

Gränserna när det gäller mobbning ska vara klara och tydliga, När en elev har ett oacceptabelt 

beteende ska man försöka uppfostra eller istället för att utföra bestraffning. Lärare, skolpersonal 

och föräldrar måste uppföra sig på ett korrekt sätt mot barnen. 

Olweus med flera forskare anser att ett effektiv anitmobbningsprogram ska innehålla olika 

åtgärder. Den åtgärden är att försöka få så mycket information om vad mobbningen sker på 

skolan, och om eleverna vet om någon mobbning sker. För att kunna få den måste lärare, elever 

samt föräldrar vara medveten om vad mobbning är och vilka mobbningsformer som finns. Efter 

det frågar man de tre parterna hur klimatet är på skolan, det är vanligt att elever vet om mer 

mobbning i skolan än de vuxna. Olweus (1999) skriver att ett anonymt frågeformulär är en viktig 

del för att få en sån korrekt information som möjligt. 

En bra handling är att sätta upp tydliga regler om vad som gäller vid mobbning och att det är de 

reglerna som gäller, om det bryts blir det konsekvenser på skolan. Reglerna som sätts upp kan 

använda i diskussioner i klassen. (Olweus 1999) Det hjälper till att få eleverna förstå vad 

mobbning är och vilka konsekvenserna blir om man bryter reglerna, dessa kan vara alltifrån 

klassbyte, skolbyte eller t.o.m. kontakta polis och sociala myndigheter.(Coloroso 2004) Klassråd 

är en väl fungerande tid för att diskutera vad som händer när man bryter mot reglerna samtidigt 

som man diskuterar hur eleverna anpassar sig till de regler som finns (Olweus 1999).  

En tredje insats är att ha ett rastvakt system på skolan, den här åtgärden har visat sig varit den 

mest effektivast mot mobbning eftersom de skapar en trygg miljö på skolan. Den som blir 

mobbad kanske inte känner att de ha ett förtroende för sin lärare, men de kan känna det inför 

rastvakten vilket ökar chanserna att de berättar för dem (Sharp,  Smith 1996 ). Eftersom 

rastvakterna lär känna elever påverkar det positivt i arbetet mot mobbning eftersom de vet vad 

eleverna heter och vilka de är. Olweus (1986) skriver att en undersöknings som gjorts i Bergen 

visade att rastvaktsystemet var väldigt förebyggande mot mobbning. Det handlar om att ha 

tillräckligt många vuxna bland barnen som kan upptäcka mobbning 

Fjärde punkten inkluderar bara föräldrarna, de kan hjälpa sina barn med att utveckla en stark 

självkänsla och ett bra självförtroende. Genom att visa respekt för andra människor samt att vara 

ett stöd för barnen blir föräldrar en bra förebild (Coloroso 2004). Föräldrar måste lära barnen att 

ha ett att ha en positiv attityd mot andra människor och lära sig att respektera andra människor. 

http://www.olweus.se/
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För att öka arbetet i skolan kan förädlarna gåt dit och se med egna ögon och rapportera till lärare, 

rektor om de ser någon mobbning. 

En femte sak som måste vidtas är att ge effektivt skydd till den utsatte samt att ge den eleven ett 

bra stöd.( Olweus 1999). Om skolan lyckas med de ovanstående delarna i åtgärdsprogrammet så 

är de bra skydd för att förhindra mobbning. I klassrummet kan utsatta elever med hjälp av sin 

lärare våga säga sin mening och att resten av klassen anser att eleven tillför viktiga ting. Föräldrar 

till mobbade barn kan i deras tur coacha och uppmuntra dem till att knyta nya kontakter med 

andra barn, hjälpa dem att våga lära känna och hålla kontakten med andra barn.  

De vuxna kan inte lägga ansvaret på barnen att de ska lösa mobbningen på egen hand, de behöver 

stödet från skolan och hemmet för att kunna stoppa mobbningen. Det finns dock vissa saker som 

eleverna kan träna på (Coloroso 2004).                                                                                                                              

 De kan träna på att utveckla sin själv disciplin. 

 Förstå att med p.g.a. sina handlingar påverkade människor runt om kring. 

 Lära sig hantera sin ilska. 

 Lära sig att lösa konflikter på ett bra sätt. 

 Vara med medvetna om de konsekvenser som ett visst beteende medför. 

Det finns ett program som ska hjälpa elever att hantera sina känslor bättre och kunna känna 

empati. Programmet heter SET som står för socialt och emotionellt lärande, programmet innebär 

att eleverna tränas att kunna hantera sina känslor och ge dem verktyg som de kan använda vid 

konflikter. Programmet ska även ge elever motivation och ökad deras självkännedom, Eleverna 

får lära sig att känna empati samt att bli social på ett rätt sätt. De individer som deltar får hjälp att 

förebygga deras psykiska hälsa. Det rekommenderas att eleverna från årskurs 1 till gymnasiet får 

träna under bestämda lektioner. Till deras hjälp finns material till elever och handledningar för 

läraren.  

Det krävs att lärarna ska ha förmågan att prata med sina elever, bland de lärare som inte har den 

kunskapen har inte heller motivationen funnits. Risken är mycket stor att lärarna känner mer och 

eller mindre tvingande att utföra SET, vilket medför ett stort motstånd från dessa. Livskunskap 

innebär att elever ska sätta sig in en ring och berätta någonting för de andra i rummet, det kan 

vara något positivt eller negativt (Skolverket 2011). 

KiVa är ett vetenskapligt anti-mobbningsprogram från Finland som är effektivt när det gäller 

arbete mot mobbning i skolan. 2009 vann programmet en brottsförebyggande tävlingen ECPA. 

De konkurrerade med17 europiska länder som hade andra mobbningsprogram Det är forskaren 

Christina Salmivalli som med hjälp av Åbo universitet som har utveckla programmet. KiVa har 

medfört en större förståelse hur gruppmekanismer påverkar mobbing. (www.bra.se) 

Programmet erbjuder utbildning för lärare och skolpersonal samt material. Forskningen började 

redan på 1980-talet och målet var att programmet skulle bli riksomfattande. För att se effekterna 

av programmet är, har de undersökts. Barnen ska lära sig att känna empati och hjälp att våga tro 

på sig själva, så pass mycket att de vågar ingripa när mobbning sker. Skolteamet och läraren ska 

ingripa när mobbning sker. KiVa har tre mål och den första är att minska förekomsten av 
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mobbning, den andra är att förebygga nya mobbningsfall och den sista är att minimera de 

negativa följderna av mobbning.(www.minedu.fi). 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns lagar och styrdokument som varje skola ska 

arbeta efter, de står på skolverkets hemsida. All skolpersonal ska vara engagerade för att arbetet 

ska bli så effektivt som möjligt. Fler ögon som kan upptäcka mobbningen och rapportera, sedan 

kan en klassföreståndare ha en uppfattning om en elev, samtidigt som en vaktmästare kan ha en 

annan. Kravet är att skolpersonalen är engagerad och visar värme och omtanke Det är de vuxnas 

ansvar att ingripa så fort de ser att någon blir utsatt för mobbning. Detta för att markera att 

mobbning inte är okej och sedan för att visa den mobbar att de har sett vad som har hänt. 

Mobbningsoffret kan känna sig mer trygg när det vet att någon vuxen är medveten om 

mobbningen. När man ska få klarhet i vad som har hänt, är det rätta sättet att prata med alla som 

är involverade var för sig. Efter det ska man ha uppföljningar för att se om det har blivit någon 

förändring. Stöd för den mobbade är nödvändigt men kan vara det för den som har mobbat. 

Samarbete med föräldrar skapar bättre möjligheter att förebygga och stoppa mobbningen, kravet 

är dock att skolan och föräldrar är överens om vad mobbningen är och hur arbete ska gå till. I 

klassen kan man försöka skapa en vi-känsla mellan eleverna genom att sätta upp klassregler och 

vad konsekvenserna blir om dessa bryts. Skolan kan ge ut enkäter till elever där de får svara hur 

de trivs i skolan, samt var mobbningen äger rum. Skolan kan utse kamratstödjare för att hjälpa 

den utsatte att känna trygghet och  gemenskap. Ett fungerade rastvakt system är viktigt då 

mobbning oftast sker på raster eller andra undanskymda platser. Vuxna kan hjälpa barnen att lära 

sig lösa konflikter på ett bra sätt och lära dem att hantera sin ilska, bli medvetna vilka 

konsekvenser deras beteende medför. Barnen kan lära sig att känna empati får någon annan 

människa samt lära sig hur de kan förebygga sin egen psykiska hälsa. Hjälpa dem att få bättre 

självförtroende och självkänsla. Oavsett om eleven är mobbare eller mobbningsoffer måste denne 

få en individuell behandling och åtgärdsplan. 

Vidare framgår det att forskningen som gjorts angående mobbning innefattar mer pojkar än 

flickor, det skulle ju vara intressant och veta hur forskningen hade sett ut om den hade gjort på 

lika mycket killar och tjejer eller bara tjejer. Forskningen visar inte heller i vilken utsträckning 

åtgärdsprogrammen har tillämpats eller hur resultaten har blivit.  Rigby (2004) menar också att 

för lite forskning har gjort för att kunna bedöma vilken metod som fungerar bäst. Det handlar om 

åldergrupper och påverkan utifrån, han skriver dock att alla har styrkor och minskar mobbningen 

lite grann. 
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3. Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare och skoledare i en skola i mellersta Sverige 

arbetar för att motverka mobbning. I anslutning till det tänker jag undersöka om skolan använder 

sig av någon känd modell. Vidare ska jag undersöka om skolan sammarbetar med någon aktör i 

sitt arbete mot mobbning. Denna aktör kan t.ex. utbilda kamratstödjare eller skolpersonal etc. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur anser de intervjuade pedagogerna på den undersökta skolan att de arbetar mot 

mobbning? 

 Vilka menar de intervjuade pedagogerna involveras i arbetet mot mobbning? 

 Anser de intervjuade pedagogerna att de i det förebyggande arbetet mot mobbning arbetar 

efter någon specifik modell? 

 Samarbetar skolan med någon aktör som exempelvis håller i utbildningar angående 

mobbning? 
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4. Metod 

Backman (2008) skriver att intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Min 

kvalitativa forskningsintervju blev inriktat på intervjupersonens livsvärld (Kvale 1997) 

Widerberg (2002) menar att kvalitativa intervjuer består av möten där forskaren ska försöka 

förstå den intervjuade och få reda på deras berättelser. Intervjun ska tillgodose både den som blir 

intervjuad och den som intervjuar. Jag frågade hur mina intervjupersoner hur de uppfattade 

arbetet mot mobbning i skolan där de arbetade. Forskningsintervjun var ämnesorienterad den 

handlade om mobbning och förebyggande arbete mot mobbning. Jag och intervju personerna 

hade mobbning som ett gemensamt intresse. Eftersom jag själv har varit mobbad var det viktigt 

för mig att tänka på det så jag inte tolkade något som jag tyckte lät bra. Min intervju guide var 

halvt strukturerad (Kvale 1997)eftersom jag inte höll mig helt till fråge formuläret, jag ville att 

mina informanter skulle få besvara mina frågor hur det ville hade jag bara öppna frågor.  Jag hade 

flera förslag på frågor,  beroende på de svar jag fick ställde jag andra frågor. Det förekom 

mellanmänsklig situation under intervjun (Kvale 1997) eftersom vi delade en del synpunkter om 

mobbning och åtgärder. Vi påverkade varandra under intervjun för att intervjupersonerna tycker 

att min uppsats var intressant och samhällsnyttig. Jag upplevde deras handlingsplan som väldigt 

bra mot mobbning. Vi var nyfikna på varandra samtidigt som respekten fanns där hela tiden. För 

mina intervjupersoner infann sig en positiv upplevelse eftersom intervjun blev ett trevligt samtal. 

Efter inspelning sa de att de tyckte det var roligt att bli intervjuade om ett ämne som låg de varmt 

om hjärtat. För att jag skulle kunna koncentrera mig enbart på intervjun använde jag en diktafon 

för att spela in vårt samtal. Enligt Kvale (1997) är ljudinspelningar de vanligaste när det gäller 

intervjuer. En positiv sak med att spela in är att man alltid kan lyssna igen om man är osäker på 

något eftersom man oftast glömmer bort detaljer, vilket jag märkte när jag lyssnade på dem igen. 

Videoinspelningar är också att rekommendera eftersom man ser ansiktsuttryck men eftersom 

tiden vad knapp och jag aldrig hade gjort det valde jag att bara ta upp ljudinspelning. Den 

kvalitativa forskningen har till syfte att tolka den andres livsvärld (Kvale 1997) 

 

4.1 Genomförande 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att skaffa sig förkunskap om det ämne som man ska undersöka. 

Jag använde den undersökta skolans hemsida och hittade ett dokument som hette 

”likabehandlingsplan” Där stod det om skolan regler i allmänt och ett stycke om mobbning. Vilka 

som var involverad i arbetet, hur de jobbade med elever och föräldrar. För att kunna skriva 

relevanta frågor använde jag mycket från min bakgrund, t.ex. när jag ställde frågan till rektorn 

vad denne ansåg var mobbning, då hade jag redan några definitioner som jag jämförde med. 

Utifrån detta skrev jag mina frågor, eftersom det var intervjuer jag skulle göra var jag noga med 

att ha öppna frågor. När jag väl gjorde intervjuerna till kom det frågor beroende på de 

intervjuades svar vilket gjorde intervjun till en öppenintervju (ibid) Temat var mobbning men jag 

följde inte intervju mallen till punk och pricka. Jag är bekant med en av personalen på skolan där 
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intervjun var. Jag tog kontakt med denna och berättade om min uppsats och frågade om personen 

ville delta och om personen visste om det fanns fler i skolan personal som kunde tänkas delta. Jag 

berättade om de forskningsetiska principerna (informationskravet, samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.) (www.vetenskapsrådet.se) Sedan ringde jag de 

andra deltagarna och berättade om vem jag var och vad min uppsats handlade om. Jag berättade 

för dem varför jag valt just det här ämnet för mitt examensarbete, samt vad jag ville får ut av det. 

Eftersom jag blev mobbad själv som barn var det ett intressant för att se om arbetet mot 

mobbning hade gått framåt. Efter att fått en Ok från de deltagarna så skickade jag ut ett 

missivbrev där jag återigen berättade om vem jag var och de forskningsetiska principerna samt 

kontaktuppgifter till mig. För att de intervjuade inte skulle bli nervösa och känna sig spända valde 

jag att utföra intervjuerna på skolan där de arbetar. Innan jag började intervjuerna berättade jag 

igen om de forskningen etiska principerna, samt vad mitt syfte var. Jag hade en diktafon som jag 

spelade in allt på, eftersom jag var själv valde jag att inte anteckna något så jag kunde lägga allt 

focus på intervju personerna. Intervjuerna skedde i de respektives rum vilket gjorde att det blev 

en avslappande stämning.  Personerna sa att de kändes bra för att de var på hemmaplanen. Alla 

intervjuerna på gick mellan 30 och 40 minuter. Innan jag började spela in samtalet frågade jag 

alla mina informanter om det var OK att jag spela in samtalen. När intervjuerna var klara sa 

läraren och rektorerna att jag fick hemskt gärna återkomma om jag hade fler frågor, vilket jag 

gjorde till läraren en gång via telefon. 

 

 4.2 Bearbetning av data 

När jag hade gjort intervjuerna väntade jag en dag innan jag skrev ner dem på ett dokument, detta 

därför jag skulle få tid att bearbeta dem.  Jag valde att skriva ner dem för att lättare kunna 

analysera dem och få en bättre förståelse för dem. För att jag skulle få en sådan rättvis bild av 

intervjuerna som möjligt, valde jag att skriva ner allting ordagrant. Sedan lade jag in 

inspelningarna på min dator och sparade dem där för att enkelt kunna lyssna igen om det 

behövdes. Enligt Kvale (1997) ska man skriva ut intervjuerna för att strukturera upp dem och där 

med kunna börja analysera. Jag skrev ut alla intervjuer och la dessa bredvid varandra för att de 

skulle bli lättare att kartlägga deras var och se skillnader och likheter. Det som jag inte tyckte var 

relevant för min undersökning valde jag att ta bort, det var då när mina deltagare pratade om 

något annat än som hade med intervjun att göra eller att de sa samma svar igen. Originalen 

sparade jag på min dator. Det var viktigt att jag jämföra svaren som jag fick med det som jag har 

skrivit i bakgrunden. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Eftersom jag inte skulle intervjua någon under 15 behövde jag inte ta hänsyn till målsägandes 

underskrift. Mina intervjupersoner fick veta mitt syfte med uppsatsen, deras roll och att de när 

som helst kunde avbryta. De ställde frågor och jag gav dem svar på dessa, på så sätt uppfylldes 

informationskravet. De fick ta del av informationen flera gången eftersom jag nämnde under 

första kontakten, missivbrevet och innan jag började intervjua. Samtyckteskravet uppfylldes då 



 

 16 

när de gav sitt godkännande för att vara med. Mobbning är ett känsligt ämne även för lärare och 

rektorer därför informerade jag igen om det kunde avbryta sin medverkan när som helst och att 

allt material skulle förstöras om de bestämde sig för att avbryta. Under mina samtal med 

deltagarna informerades dem om hur jag skulle hantera mitt material med största sekretess och att 

inga utomstående skulle kunna ta del av intervjuerna. Jag gjorde mina intervjuer på olika dagar 

för att öka sekretessen.  Det gjorde så att konfidentialitetskravet uppfylldes. Nyttjandekravet 

uppfylldes då jag berättade att intervjuerna bara kommer att användas i resultatelen och 

diskussion delen i min uppsats. Jag kommer inte i min uppsats namn utan läraren och rektorn för 

att inte riskera att deras identitet kommer att bli offentliga. 

 

4.4 Urval 

Jag valde att intervjua två rektorer och en lärare för att få olika perspektiv på hur man jobbar mot 

mobbning. Skolorna hade från klasserna förskolan till åk 6 och båda låg i mellan Sverige. 

Eftersom den första rektorn jag kom i kontakt med var ansvarig för förskolan till åk 6 ville jag att 

den andra rektorn skulle ha samma klasser. Jag trodde att det skulle bli mer intressantare att 

jämföra deras svar då. Jag tror att det skulle bli en mer rättvisare jämförelse eftersom som ban 

som är 7 eller 8 år mobbas på ett helt annat sätt än var de som är mellan 13 och 15 gör. 

Åtgärderna som vidtas kan vara helt olika beroende på den stora åldersskillnaden. Rektorerna 

ville jag intervjua för att jag visste att de hade det största ansvaret i arbetet mot mobbning. Jag tog 

inte hänsyn till hur länge de hade jobbat som rektor på de utvalda skolorna eller om de hade 

jobbat tidigare som rektor på någon annan skola.  Detta för jag trodde att det skulle bli svårt att få 

ihop mina intervjuer och att jag inte hade tiden. Det framkom sedan att de båda rektorerna hade 

varit yrkessamma nästan lika länge. 

Det spelade inte heller någon roll om och rektorerna var man eller kvinna eller hur gamla de var. 

Alla skolor ska ju ha en likabehandlingsplan, eftersom rektorn har det största ansvaret på skolan 

att denna uppföljs tyckte jag det skulle bli intressant att se deras likheter samt vad som skiljde 

deras arbete mot mobbning åt.  En av rektorerna drog sig ur min undersökning vilket gjorde att 

jag inte kunde jämföra mina svar på det sätt som jag ville, nämligen rektor mot rektor. Jag 

tackade ändå för att rektorn hade tagit sig tid från första början och respekterade beslutet. Istället 

fick jag focusera på en skola och jämföra mina informanters berättelsers likheter och skillnader. 

Vanligtvis tror man kanske att de ska ge samma berättelser men jag tror att läraren ser mer än vad 

rektorn gör eftersom den jobbar närmare med eleverna 
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5. Resultat 

Jag kommer att presentera mitt resultat under utvalda rubriker för att få med struktur på det samt 

att det ska vara lättare att kunna läsa för läsaren att hitta en speciell information. Rubriken svarar 

också för den analys jag gjort av mitt resultat. Valet av mina rubriker berodde på vad jag tyckte 

var viktigt och ville lyfta fram och hur de svarade på uppsatsens syfte. 

De intervjuade pedagogernas definition av mobbning 

På frågan vad mobbning är svarade rektorn att det är allt som är diskriminerande, kränkande för 

en elev för en personal, någonting som får någon att inte må bra, det är viktigaste på skolan att 

elever och lärare mår bra. Rektorn vill att alla ska känna sig välkommen och trivas. Läraren 

berättar att sin syn på mobbning är när en person mår dåligt och känner sig utsatt. Mobbning kan 

vara svår att utskilja eftersom gränsen kan vara hårfin, men det tycker inte rektorn är några 

problem. Hon berättade att det kan bli missförstånd mellan eleverna, det kan finnas elever som är 

van med att bli knuffad hemma på skoj och samtidigt som andra elever inte är det, men då pratar 

skolanspersonal med de inblandande och reder ut missförståndet. Läraren tycker dock att det kan 

vara svårt eftersom alla elever är olika känsliga, men hon tillägger att skolan ser alltid till eleven 

som blivit utsatt eftersom känslan är så subjektiv. Både läraren och rektorn berättar att skolan är 

liten och har en tight sammanhållning med olika arbetslag. Därför vet man vet vilka elever som 

behöver hållas ett extra öga på. Det beror ju på att man känner ju alla elever. Skolan har morgon 

möten där vi tar upp om det tenderar till att någon av eleverna börjar få en kaxigare attityd.  

Hur skolan informerar eleverna 

När nya elever kommer är det rektorn som tar emot dessa med deras familjer. Rektorn berättar att 

skolan har en lika behandlings plan som hon går igenom med föräldrar och elever som visare hur 

skolan arbetar för att elever ska känna sig trygga. Där står åtgärdsprogram mott mobbning. 

Hur skolan jobbar med trygghetsundersökningar  

Hon berättar vidare att skolan har enkät undersökningar med elever och föräldrar där de får 

beskriva vart mobbning sker och när mobbning sker. De elever som går årskurs 7-9 fyller i själva 

enkäten, bevakad av lärare så att de inte kan titta på varandra eller hitta på svar. De elever som 

går i årskurs 1-6 gör det tillsammans med föräldrar. För att få en sådan bra bild som möjligt var 

mobbningen sker får även lärarna på skolan en enkät och den kommer alltid ut under v 46. De har 

det gjort sedan hon började för tre år sedan. Läraren berättar att skolan har fått positiv respons 

från föräldrarna när det gäller åtgärdsprogrammet mot mobbningen. Rastvakterna tycker 

föräldrarna är bra, även om det finns vissa som tycker att det ska sättas in fler när deras barn blir 

utsatta för mobbning. Läraren berättar vidare att de sätter in flera rastvakter när det är väldigt 

mycket barn ute, men säger samtidigt att det är ju ingen garanti. Rastvakt systemet har funnit på 

skolan från början, och det är schemalagt bland alla lärare så det får turas om. 

Hur skolan jobbar med trygghetsteam 
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Skolan har även ett trygghetsteam som består av lärare som jobbar från årskurs 1-6, den lärare 

som jag intervjuade berättar att rektorn alltid får vetskap vad som hänt, sedan pratar teamet med 

den mobbade och utifrån det bestämmer temat om det är frågan om mobbning eller ett 

missförstånd. Då tar det hänsyn till hur lång tid det har pågått, om det rör sig om mobbning pratar 

teamet med de inblandade var för sig. Rektorn tillägger att föräldrarna alltid kontaktas till de 

berörda eleverna, de får då vetskap vad som har hänt och vilka åtgärder som har gjorts. Det kan 

vara så att det har hänt något hemma, skilsmässa, sjukdom, dödsfall som resultera i att man inte 

är sig själv i skolan, man är elak mot sina kamrater. Personalen visar tydligt att de inte tycker att 

det är ett snällt sätt att uppföra sig på. Kontakten med föräldrarna Detta sker alltid samma dag 

som mobbningen har ägt rum, hon tillägger att skolan vill ha nära kontakt med eleverna så 

dörrarna till henne och lärarna är alltid öppna. Rektorn berättar att hon sitter mitt i korridoren så 

det händer att eleverna går direkt till henne om mobbning har förekommit. 

Hur skolan jobbar med elevernas språkbruk 

Både läraren och rektorn är eniga om klimatet och språkbruket har blivit tuffare genom åren. De 

arbetar konstant med språket i skolan, barnen hör och säger saker som de inte ens förstår. Sen 

beror det på hemsituationen de kommer ifrån, vissa kan ta jätte illa vid sig samtidigt som andra 

kan säga ”men så här säger vi hemma” Rektorn berättar att skolans person har kommit överens 

om att det är allas elever, vilket betyder att läraren inte har ansvar för sin klass. Alla klasser har 

två lärare i varje klass, en kvinna och en man. Hon berättar att det finns en baktanke med det 

eftersom det kan vara lättare för lärarna att få kontakt med eleverna. Det kan röra sig om hur man 

pratar eller att vissa elever tyr sig lättare till kvinnor eller män. Det handlar om att skapa 

förtroende.  Både föräldrar och elever är mycket nöjda med att skolan agerar så snabbt mot 

mobbning. Rektorn säger dock att även om de är snabb att ta tag i problemet på skolan, händer 

det mycket utanför skolan via sms eller facebook och det i sin tur ger problem i skolan.  Tyvärr 

händer det att skolans personal inte märker den pågående mobbningen förrän några dagar efteråt. 

Då kan föräldrarna ifrågasätta mycket om varför inte någon har upptäckt mobbningen.  

Hur skolan och pedagogerna arbetar med olika samarbetspartner 

I skolans gamla likabehandlingsplan stod det att de hade kamratstödjare, läraren berättar att 

skolan omarbetar planen efter som BIG har slutat utbilda elever som kamratstödjare. Det hade 

visat sig att det blev en negativ effekt istället eftersom kamratstödjarna ansåg som tjallare och 

därav kunde bli mobbningsoffer själva. Istället utbildas de vuxna genom att åka på en SET-

utbildning som handlar hur man förebygger mobbning och stärker gruppgemenskap. Rektorn 

bekräftar det som läraren sagt och tillägger att SET är en livskunskap för eleverna. SET står för 

Social och emotionell träning som innebär att eleverna får träna på att hantera sina känslor. De får 

ökad självkännedom och social kompetens. Rektorn berättar att kritiken var att alla skulle prata i 

en ring vilket kan resultera i att man kanske inte våga säga inför alla hur man mår och hur man 

upplever. Risken finns att man kan bli retat för det man säger så den delen tänker skolan ta bort. 

Förutom det tycker hon att SET är bra. Hon fortsätter med att Big i Gävle inte har försvunnit men 

att verksamheten ser annorlunda ut. Om elever känner att de mår mycket dåligt p.g.a. att elever 

från andra skolan mobbas kan man kontakta BIG så kommer de ut och hjälper till. Skolan har 

pratat med BIG och sagt att de är intresserade av ett samarbete om den sortens problem skulle 

dyka upp. 
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Hur skolan samarbetar med andra myndigheter 

När jag frågar rektorn skolan har behövt kontaktat polisen eller socialen svarar hon skolan har fått 

kontaktat de sociala myndigheterna en gång, då har barnet mått så dåligt att de inte kan 

kontrollera sig alls och då har man inte heller kunnat diskutera med föräldrarna. Hon tar ett 

exempel en elev kanske har haft det jobbigt det senaste året, han hoppar på en bänk blir tillsagt, 

får ett utbrott och kallar fröken för det ena och det andra, skolan kontaktar föräldrarna och 

berättar vad som hänt o.s.v. när det händer gång på gång och inget hjälper måste man gå vidare 

för då är det någonting annat som är problemet t.ex. trassliga familjeförhållanden, vilket är till 

barnets bekostnad. Hon ser alltid till elevernas bästa de är jämt i fokus från alla håll och 

personalers. Vidare fortsätter hon om inte behöver gå så långt att socialen eller polisen måste dras 

in, kan man kontakta ett barns föräldrar som man vet går igenom en skilsmässa och då få deras 

godkännande att berätta det för andra vuxna så man kan bemöta barnet på rätt sätt. Det kan ju 

vara ett sätt att få uppmärksamhet om man inte får det hemma, man blir utanför som barn hemma. 

Då kanske man tar till sig uppmärksamhet genom att vara klassen clown ett tag. Om man vet att 

farmor är dåligt eller skilsmässa kan man bemöta det på annorlunda sätt. Hellre dålig 

uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet alls. Skolan försöker ha en positiv trend och en bra 

spiral jag har det yttersta ansvaret avslutar hon. 

 

Hur skolan och pedagogerna jobbar med uppföljning 

När mobbning har skett och föräldrarna har kontaktas och åtgärder har vidtagits så väntar skolan i 

14 dagar innan de gör en uppföljning. Då pratar de med elevens som kände sig mobbad förr, de 

frågar om det har skett någon förändring och hur den mår nu. Sedan pratar de med eleven eller 

eleverna som vart inblandade och frågar hur det har gått och hur de mår. När ytligare en tid har 

gått gör man en uppföljning som går helt till som den första. 

 

Hur skolan och pedagogerna menar sig samspela med eleverna  

Skolan har klassrådd en gång i veckan och skolråd en gång i månaden där de pratar lite allmänt 

mobbning om inte eleverna vill prata om något annat. Rektorn tycker att eleverna kommer 

kreativa lösningar själva för att förebygga mobbning  t.ex. koj rivning som innebär att alla kojor 

rivs varje fredag så alla får chans att vara med. En annan läsning är att de själva har satt upp tider 

för deras bandy plan om vilka tider som gäller för de olika klasserna. Hon avslutar med att berätta 

att skolan inte har haft något klotter på många år och det tror hon beror på att eleverna känner 

ansvar och att saker på skolgården är deras. Läraren tror också att det påverkar eleverna positiv 

när det får vara med och bestämma vilka regler som gäller. Hon tror även att deras ansvarkänsla 

ökar ju äldre de blir eftersom eleverna blir mer medvetna då. Skolan vill ha en vi-känsla. Den 

utvalda skolan har 4 punkter som ska genomsyra den, trygghet, idrott, hälsa och kunskap. 

Eleverna ska känna lust att gå dit och känna sig motiverad. 
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Av pedagogerna upplevda förbättringsområden 

Sista frågan som jag ställde till både rektorn och läraren var om de ville ändra något angående 

arbete mot mobbning. Läraren svarade att hon inte hade tänkt på det så mycket. Rektorn svarade 

däremot att deras lokaler kunde man definitiv tänka på. Det fanns ju speciella ställen som är 

oangenäma ur mobbning synpunkt.  Det var rum där man visste att mobbning sker, den skedde 

där eftersom barnen oftast kunde bli ensamma där. Rektorn ville att rummen skulle byggas om. 

Hon tyckte att det var trånga korridorer och tätt mellan klassrummen. Skolgården fanns det 

ställen som var mer i skymundan, det kunde resultera i att en elev inte fick vara med att bygga 

koja eller bli hånad på ett annat sätt.  Men i stort sätt tyckte hon att klimatet på skolan var öppet 

och behagligt och att skolan hade ett väl fungerande system mot mobbning. Det styrks ju också 

av alla positiva reaktioner från elever och föräldrar avslutar hon.  

Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur lärare och skoledare i mellan Sverige arbetar för att 

motverka mobbning. I anslutning till det skulle jag undersöka om skolan använder sig av någon 

känd modell. Vidare ville jag undersöka om skolan sammarbetade med någon aktör i sitt arbete 

mot mobbning.  Denna aktör kunde t.ex. utbilda kamratstödjare eller skolpersonal etc. Skolan 

som jag har varit på samarbetar med BIG när det behövs, det utbildar sin egen personal inom 

SET för att förebygga mobbning. Det agerar så fort det hör eller märker något, då kontaktas alltid 

föräldrar och åtgärder vidtas. Det resulterar att det aldrig hinner bli en långvarig mobbning utan 

bara något som händer en gång. Varje vecka var det morgonmöte där de diskuterar eleverna och 

om någon börjat med en kaxigare attityd. Det låter elever känna en ansvarkänsla och försöker 

skapa en vi känsla vilken ska motverka mobbning. Skolan, föräldrar är överens om hur arbete 

mott mobbning ska ske. Uppföljningar sker alltid när mobbning har inträffat, först efter 14 dagar 

sedan efter 14 dagar till. Någon känd modell jobbar de inte efter, däremot arbetar de på ett sätt 

som flera av författarna rekommenderar. De har infört ett rastvakt system, skapat en vi-känsla i 

skolan, de har klassråd och skolråd där eleverna själva kan bestämma vad som ska tas upp. 

Skolans personal har diskuterat fram ett förhållningssätt mot mobbning som alla är överens om. 

De tar alltid de inblandade en och en när de ska ta reda på vad som hänt. Likabehandlingsplanen 

innerhåller konkreta mål hur mobbning ska stoppas och förebyggas. Lärare och elever agerar så 

fort de märker att mobbning eller kränkande behandling uppstår. Vuxna markerar på ett tydligt 

sätt vad som är ett acceptabelt beteende och inte.  Mobbningsteamet består bara av lärare, vissa 

skickas på SET utbildning för att kunna träna eleverna. Skolan hade inte några stödgrupper för de 

involverade, men de hade baktanken med klassföreståndarna att de skulle hjälpa till att känna 

förtroende för dem eftersom de var en man och kvinna. Rektorn menar att man pratar olika. 
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6. Diskussion 

Här kommer jag först att presentera resultatdiskussionen där mina tankar och funderingar 

kommer att synas. Ibland kommer jag att jämföra med litteraturen. Sedan kommer jag att 

presentera metoddiskussionen där jag kommer att upp olika apsekter kring den.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

När jag läser mina resultat får jag bekräftelse på litteraturen jag har i min bakgrund.  För att 

kunna stoppa mobbning eller förebygga den måste läraren känna till att den existerar. Det 

underlättar om läraren känner eleverna för då vet han/hon vilka av barnen som man måste hålla 

ett öga på. Både rektorn och läraren berättade för mig att de känner att de har koll på skolans 

elever eftersom det är en tight skola med ett öppet klimat. Ytterligare en sak som hjälper dem är 

att personalen har ett morgonmöte en gång i veckan där de diskuterade om någon elev har ändrat 

attityd till det sämre. Vidare står det i bakgrunden att anonymitet bland barnen gör det svårare för 

lärare och skol-personal att kunna stoppa mobbningen. Den skola jag var på, där hade 

klassförståndarna inte enbart ansvar för sin egen klass utan för alla elever. Samtidig så står det att 

lärarna ska ha stödgrupper men det framgick inte att skolan så hade. Det enda stöd man hade var 

att prata med varandra i trygghetsteamet, men om det inte skulle räcka? Jag kan tänka mig om 

någon av lärarna var mobbad som barn, kanske minnen och känslor skulle komma tillbaks när de 

ser att en annan elev blir mobbad. Eftersom jag själv har varit mobbad vet jag hur känns att inte 

våga säga ifrån. Barn känner på sig mer än vad man tror, de skulle känna direkt om en vuxen med 

dåligt självförtroende sa ifrån. De skulle inte lyssna och så snart den vuxne gått därifrån tror jag 

att mobbningen skulle fortsätta.  

Det är ju bevisat att mobbning har en negativ inverkan på självförtroendet. Risken för depression 

vid vuxen ålder finns.  Olweus (1999) skriver att de som är mobbade i skolan blir utsatta även till 

och från skolan. Rektorn kunde bekräfta att barnen blev utsatta utanför skolan via sms eller 

facebook. Hon berättade att det kunde skapa problem i skolan och att mobbningen upptäcktes 

först flera dagar efteråt. Kunde inte ytterligare en åtgärd mot mobbning vara att samarbeta mer 

med föräldrarna?  De kunde ju be sina barn att få se deras sms eller vad de skriver på facebook. 

Roland (1984) skriver att det är viktigt att mobbningsoffret känner förtroende för någon vuxen, 

att den vågar berätta vad den får går igenom, tanken fanns i skolan eftersom de hade en kvinnlig 

och manlig klassföreståndare. Rektorn trodde att det berodde på att eleverna lättare skulle få 

kontakt, eftersom pojkar och flickor pratar olika. Hon nämnde aldrig att de hade frågat eleverna 

om de kände ett förtroende för skolans personal. Min fundering blir då, hur många elever det är 

som inte känner ett förtroende och vågar prata? 

Höistad (1994) menar att ett mobbningsteam helst skulle bestå av flera ur skolans personal för att 

kunna få en sådan rättvis bild av eleverna som möjligt. Han menar att de kunde vara en person i 

klassen och en annan person i fritidsklubben.  Eftersom skolans trygghetsteam bara bestod av 

lärare och ingen annan skolpersonal funderar jag om det kan vara negativt. I och för sig så var 

eleverna allas ansvar. Utgår från min barndom så var det flera av barnen som var helt annorlunda 
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på skolan och på fritids. När jag gick i låg och mellan stadiet var det i en liten skola, vissa av 

eleverna gick med mig på fritids med annan personal vilket gjorde att de fick se olika sidor av 

eleverna.  

Både  Höistad (1994) och Roland (1984) skrev att mobbaren måste få rätt stöd för att kunna bryta 

sitt beteende, jag tror att detta försvåras  eftersom trygghetsteamet bara bestod av lärare. Den som 

mobbar kan må dåligt själv för att den har det tufft hemma. Rektorn berättade att de måste få 

föräldrars godkännande för att kunna berätta om familjesituationen. Jag tycker att lärarna har rätt 

att få veta även om föräldrarna inte godkänner. Det är rättvist mot barnen eftersom man vet vad 

deras beteende beror på, samt att man kan bemöta dem på rätt sätt. Hela sanningen måste ju inte 

avslöjas utan det räcker med att barnet mår dåligt och att det är inom familjen, då kompromissar 

man med föräldrarna. 

Höistad (1994) skriver på förslag som förebyggande mot mobbning att man kunde försöka skapa 

en vi-känsla. Rektorn sa under intervjun att hon ville att hela skolan skulle känna en 

gruppgemenskap, därför har de klassråd och skolråd med jämna mellanrum. Hon sa att eleverna 

hade bra lösningar på problem, även läraren trodde att det ökade deras ansvarkänsla mot varandra 

och skolans egendom. Jag tror också på den iden att man ger eleverna utrymme för tankar och 

lösningar. Om man är med och skapar något blir man stolt över det, jag tror att varje individ som 

känner sig utanför eller att den inte har en grupptillhörighet mår dåligt. Om det är barn tror jag att 

risken är att de kan börja mobba för att få uppmärksamhet, hellre dålig uppmärksamhet än ingen. 

När jag gick i låg och mellanstadiet hade inte vi elever den möjligheten att vara med och 

bestämma. Hela skolan var ganska stökig och alla kände alla, jag tror att dessa två komponenter 

påverkade negativt mot mobbning. Vi hade inget som vi kände oss stolta över, vi fick inte någon 

ökad ansvarkänsla och på så sätt bli mognare. Jag tror inte ens att skolan hade någon 

likabehandlingsplan eller att någon var överens om något angående mobbning, vilket den här 

skolan hade. Behandlingsplan är det viktigt för elever som blir utsatta, framförallt i förebyggande 

syfte . Om skolpersonal, föräldrar och elever är överens i mobbningsfråga anser jag att det blir ett 

skyddsnät för eleverna. 

Kamratstödjarendelen har jag delade meningar om, det positiva med kamratstödjare är att de får 

en höjd ansvarkänsla eftersom de ska sätta stopp för mobbning. Det krävs naturligtvis att eleverna 

har bra självförtroende och vågar. Sedan tror jag att det är bra för de som är mobbade om 

förtroendet för vuxna skulle vara dåligt. Vidare anser jag att de elever som är kamratstödjare 

bättre kan sätta sig in den mobbades situation. När man når en viss ålder, vill man gärna passa in,  

och tycker att vissa saker är pinsamma. Som vuxen kanske man inte kan förstå det på samma sätt 

och därmed inte vara rätt stöd. Jag tror att man som mobbad skulle tycka det var jobbigt om man 

bara skulle prata med lärare, det skulle tydligt signalera att man var utsatt. Jag är helt enig med 

BIG om det negativa med kamratstödjare, nämligen att de skulle ses som tjallare och själva blir 

mobbade. Det bästa tycker jag är att varje enskild skola ställer sig frågan själv tillsammans med 

föräldrar och de ska ha kamratstödjare eller inte. Jag tror inte att man kan dra någon generell 

slutsats om kamratstödjare eftersom det inte finns någon forskning om det. 

Skolan hade utbildat lärare inom SET så de kunde hjälpa eleverna. Rektorn sa att hennes kritik 

var att eleverna skulle sitta i en ring och säga öppet in för alla vad som var bra eller dåligt, risken 

fanns att någon elev skulle bli mobbad. Skolverket skrev att lärare hade kritiserat SET för de inte 



 

 23 

var motiverade eller hade förmågan att prata med eleverna själva. Samtidigt som det är mycket 

kritik tycker jag ändå att SET verkar vara en bra lösning. Om barn blir medvetna om icke-

kränkande bemötanden blir de mognare och utvecklar sin sociala kompetens. SET finns från 

årskurs 1 och fram till gymnasiet, om man anpassar träningen efter ålder och individ är det ett 

vinnande koncept. Förutom att SET skulle ge ökad motivation, ge mer empati, skulle det även 

förebygga eventuell psykisk ohälsa. 

Rektorn på skolan tyckte inte det var svårt att upptäcka mobbning. Hon var medveten om att 

vissa var mer känsliga än andra. Det som en inte tar illa upp av kan en annan reagera starkt på. 

Läraren sa att det var väldigt individuellt hur känslig man var. Jag vill tillägga att det kan vara 

svårt ibland för de vuxna att kunna urskilja mobbning, speciellt om de har en egen åsikt i frågan. 

Om man har jättedåligt självförtroende och är känslig, räcker det med så lite för att hela världen 

ska braka ihop. När man mår dåligt har man förmågan att vända allt till något negativt. Jag anser 

att de vuxna har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka om det handlar om mobbning eller 

inte. Min övertygelse är att ingen människa kan sätta sig in i hur en annan människa känner sig, 

om den inte har varit med om samma sak själv. 

Skolan är inte så stor vilket jag anser kan vara bra, då chansen att upptäcka mobbning blir större.   

Tyvärr har skolan uteområden som ligger i skymundan, där finns ökad risk att mobbning 

förekommer. Rektorn är emellertid medveten om dessa områden och ville att de skulle byggas 

om. Jag tror dock att det inte räcker med att bygga om, man kan alltid hitta nya ställen där man 

kan mobba. Jag tror det krävs mer rastvakter. Detta styrks av läraren som berättade att de numer 

hade fler rastvakter när alla elever var på skolan. 

Uppföljningar är alltid bra när mobbning har inträffat, men jag tycker att 14 dagar är för långt. 

Efter högst en vecka bör man ha uppföljning, detta för att den utsatte ska känna att skolan gör allt 

man kan för att den drabbade ska må bättre. Dessutom ska mobbarna vidkännas att de har ögonen 

på sig. Om ingen förbättring sker kontaktas polis eller sociala myndigheter.    

 

 6.2 Metoddiskussion 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Kvale 1997) eftersom jag inte ställde ledande frågor anser jag 

att mina svar är tillförlitliga. Jag hade öppna frågor samt att jag inte hade någon förutfattande 

mening mot mina intervjupersoner. Om de talade hela sanningen eller ville får det låta bättre än 

vad det var kan jag inte avgöra. Jag anser att mina frågor var helt relevanta för forskningen och 

kunde besvara mitt syfte med dem. Jag kan tyvärr inte dra någon generell slutsats för alla skolor i 

den regionen där skolan ligger och hur de arbetar med mobbning. Sedan kan jag ha tolkat något 

på fel sätt när jag intervjuade. Jag är nöjd med valet av metod i min forskning av, dels att jag fick  

använda diktafon, det gjorde att  jag kunde koncentrera  mig helt på mina intervjuer. Jag fick tid 

att läsa deras kroppspråk och se deras ansiksuttryck. Eftersom vi var på deras arbetsplats anser 

jag att mina deltagare fick en lugn miljö när intervjun genomfördes. De kunde slappna av på ett 

naturligt sätt eftersom de kände sig som hemma. Eleverna på skolan hade lov vilket bidrog till att 

det var en lugn atmosfär i hela skolan. Man kan undra huruvida fler deltagare skulle ha påverkat 

mitt resultat. Jag skulle ha fått möjlighet att kartlagt hela arbetet på skolan och se hur de 
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egentligen arbetade. En annan aspekt är om mina intervjuade personer hade arbetat med flera 

modeller och hade egna erfarenheter av dessa. Resultatet kan ha påverkats om jag gjort mina 

intervjuer på en annan skola, där arbetet mot mobbning hade sett annorlunda ut 

.  
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7. Förslag på fortsatt forskning  

Jag skulle vilja att mer forsknings görs om mobbning bland tjejer och killar i alla åldrar, där de 

tar hänsyn till kultur och arv. Jag tror att man kan kartlägga mobbningen på ett helt annat sätt då 

eftersom man lättare kan se vilka faktorer som spelar roll. Utifrån detta arbetas åtgärdsprogram 

för mobbare och den mobbade som anses passa bäst. 
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Bilaga 1 Missbrev 

Hej!                                                                                                                                                                              

Mitt namn är Madeleine Broqvist och jag går sista terminen på hälsopedagogiska i högskolan i 

Gävle. Jag håller på att skriva mitt examensarbete om åtgärder mot mobbning.                                        

Jag kommer att intervjua dig på din arbetsplats XXX i XXXX och den kommer att ta ca 30 

minuter. Till min hjälp kommer jag att använda en diktafon som jag spelar in vårt samtal med. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet mot mobbning går till, din medverkan kommer 

att ske med största anonymitet när resultatet presenteras. Din medverkan kommer bara att 

användas i min uppsats och du kan när som helst avsluta din medverkan. 

Skulle du undra över något så är Du välkommen att höra av dig till mig 

Mitt telefonnummer är XXXXXX 

Min mail är XXXXXX 

Tack igen för din medverkan 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Broqvist  
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Frågorna som användes vid intervjun med rektorn 

  

Vad är mobbning?  

 

Vad säger du när du introducerar nu elever? 

. 

Hur arbetar trygghetsteamet?  

 

Hur utbildar ni er personal nu när BIG har lagts ner? 

 

När kontaktas du, hur långt har mobbningen gått? 

 

Har ni någon uppföljning när mobbning har skett? 

 

Är det någonting som du känner att du vill förbättra?. 

 

Har ni någon gång fått kontakta socialen eller polisen? 

 

Tycker du att det är svårt att skilja på mobbning och retning?  

 

Pratar ni om mobbning rent allmänt i klassen? 

 

 

Frågorna som användes vid intervjun med läraren 

 

Har de vuxna koll på vilka barnen är? 

 

Får de vuxna någon utbildning om hur de ska handskas mot mobbning? 

 

Tror du att de påverkar eleverna positiv att de får vara med och bestämma och får en 

ansvarskänsla? 

 

Är man rastvakt är frivilligt? 

 

Vad tycker föräldrarna om åtgärderna mot mobbning? 

 

Vad tycker du om åtgärdsprogrammet i helhet? 

 

Pratar ni med eleverna så de får berätta vad de tycker att mobbning är? 
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