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Abstract 
 

Previous studies have shown that teachers in school are having an insufficient 

knowledge about the bullying at their own school. These studies are based from 

pupils point of view at the senior level of the nine-year compulsory school. Based 

on this literature we became critical and wanted to examine this closer. 

 
The purpose of this essay was to find out and to examine how the staff in two 

different senior level of compulsory school notice, prevent and counteract 

bullying in their daily line of work. With this essay we hope to get the schools 

attention and understanding about this existing problem.    

 

We have done a qualitative study using qualitative method for collection of data. 

We came in contact with two schools that we were able to interview. We made 

individual interviews with twelve different people that work as occupational staff 

in two different senior level of compulsory school, in the south of Sweden.  

 
On the basis of our results, we have notice that the schools have several different 

and similar preventive measures about the work against bullying. 

 

 
 

Keywords: compulsory school, occupational staff, qualitative method, notice, 

prevent, counteract, bullying, schools attention, understanding, existing problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter för den tid och kraft ni har lagt 

ner, för att vi skulle kunna genomföra vår C-uppsats. Det har verkligen varit 

intressant och lärorikt för oss att få ta del av era uppfattningar och erfarenheter 

men också, för att vi har fått en inblick i hur ni arbetar mot mobbning. Vi vill 

även tacka vår handledare Ingela Olsson som har varit ett stöd för oss under vår 

arbetsprocess. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära, som hela tiden har funnits där för 

oss. Ni har peppat, stöttat och fått ner oss på jorden, speciellt under den senaste, 

jobbiga och pressfyllda perioden, då veckorna bara har runnit iväg för oss. Vi 

upplever tyvärr att vi inte alltid har varit 100 procent närvarande i ert sällskap. 

Oavsett detta har ni ändå haft en förståelse för oss. 

Tack för att ni finns! 

 

Vi har delat upp vårt arbete på följande sätt: 

Vi har båda ansvarat för en varsin skola gällande den första kontakten, 

fördelningen av att ansvara för intervjuer, ljudinspelningar samt att föra 

anteckningar. Hanna ansvarade för skola 1 och Rebecka för skola 2. 

Datainsamlingen och de bandade intervjusvaren har vi sammanställt gemensamt. 

 

Vi ansvarar gemensamt för övriga delar och uppsatsen som helhet. 

 

Hanna och Rebecka  
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1. Inledning 
I Sverige har arbetet mot mobbning varit ett aktuellt ämne sedan länge. Flera kampanjer har 

dragits igång och strukturerade insatser mot mobbning i skolan har utformats (Höiby, 2004). 

Man kan utläsa att mobbning har att göra med psykologiska faktorer hos enskilda individer, 

men även att det har att göra med samspelet mellan människor och hur skolans arbete är 

organiserat (Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback, 2002). 

 
1.1. Vår förförståelse 
Bakgrunden till vårt valda problemområde mobbning i skolan, är att vi själva har stött på 

mobbning på ett eller annat sätt under vår skoltid. Något som vi främst uppmärksammade 

under de tre åren vi själva gick på högstadiet, årskurs 7- 9, var att vi kunde uppleva att en del 

lärare, samt övrig personal såsom fritidsledaren, inte alltid uppmärksammade att mobbning 

faktiskt kunde pågå både under lektionerna, i klassrummen samt under rasterna. Redan då vi 

påbörjade denna kurs, var vi båda överens om vilket problemområde vi ville studera. Som 

framtida socialarbetare kommer vi, troligtvis, att stöta på mobbning på ett eller annat sätt. 

Mobbning är ett aktuellt problem som har funnits i alla tider och som är ett fenomen som 

troligtvis aldrig kommer att försvinna helt och hållet. Vår uppfattning är att mobbning idag 

uppmärksammas i hög grad både i tidningar och på tv.  

 

Vår uppfattning är att mobbning kan förebyggas och motverkas om skolan, som organisation 

och dess organisering har en grundläggande och gemensam syn på fenomenet mobbning. 

Detta gjorde oss nyfikna till att söka svar och nå en ökad förståelse kring området.  

 

1.2. Problemområde 
Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback, (2002) beskriver att tidigare forskning som gjorts 

visar att lärare har dålig kännedom om mobbningens omfattning på den egna skolan och att 

många elever upplever att lärare är dåliga på att ingripa mot mobbning. Metoder har utarbetats 

för att minska mobbningen. Dessa metoder utgår oftast från en helhetssyn på problemet där all 

personal måste ha en gemensam uppfattning, för att tillsammans kunna agera mot 

mobbningen (Eriksson et al. 2002).  

 

Höiby (2004) menar att det är en förutsättning vid det förebyggande arbetet kring mobbning, 

att alla som är verksamma inom skolan är överens om en gemensam insats för ett gott 

kamratskap. Hon menar då att det underlättar om all personal, samt skolledning är med och 

stöttar arbetet kring mobbning. 
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Dan Olweus är den främsta, svenska forskaren inom området mobbning i skolan. Han är 

professor i psykologi vid universitetet i Bergen i Norge. Olweus har genom sin forskning av 

mobbning i skolan kommit fram till teoretiska resonemang som ger förklaringar till, och 

förslag för att åtgärda mobbning (Eriksson et al. 2002).  

 

Utifrån ovanstående forskning blev vi inspirerade att undersöka hur personal på skolor 

uppfattar och går tillväga för att motverka mobbning bland elever. Vi har funnit att forskare 

inom detta område refererar till stor del utifrån Olweus forskning. Vi kommer därför själva 

utgå och använda oss av hans forskning i vår studie. Dan Olweus forskning utgår främst från 

individperspektivet. Han kompletterar även detta med ett gruppteoretiskt perspektiv, det vill 

säga att mobbning handlar om dynamiska processer i grupper eller mellan grupper (Olweus, 

1999).  

 

2. Syfte 
Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur skolan som organisation går tillväga i 

arbetet mot mobbning. Vi vill härmed göra en undersökning utifrån ledningen (rektorn) samt 

den övriga personalens uppfattningar kring hur skolan uppmärksammar och 

förebygger/motverkar mobbning bland elever på två högstadieskolor i södra Sverige, årskurs 

7- 9.  

 

Med uppmärksamma, menar vi i den här studien hur personalen ser/uppfattar/noterar 

mobbning i skolan. Det vi menar med att förebygga och motverka mobbning, är hur 

personalen i skolan handlar/går tillväga, det vill säga vilka åtgärder skolan har för att stoppa 

mobbning. Vi anser att det finns svårigheter att urskilja begreppen förebygga och motverka i 

denna studie, då begreppen går in i vartannat.  
 

3. Bakgrund 
3.1. Historik 
Ordet ”mobbning” härstammar ifrån det engelska ordet ”mob”, som på svenska skrivs som 

”mobb” vilket betyder ”pöbel”, som på svenska betyder, ”en löst sammansatt hop av 

människor som förenas i en destruktiv aktivitet. Mobben agerar på gatan, den uppstår när 

den vanliga ordningen upphört och en skara människor plötsligen känner ett gemensamt hot 

eller hat. Individerna förenas till mobb till följd av något starkt och elementärt gemensamt 

behov” (Pikas, 1989. Sid. 259). 
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Det var under 1960- talet och början av 1970- talet som ett starkt samhällsintresse uppstod i 

Sverige för problematiken och fenomenet mobbning. Intresset spred sig fort till resterande 

skandinaviska länder. Under flera år uppmärksammades mobbningsproblematiken 

regelbundet i massmedia, bland lärare och föräldrar, medan skolmyndigheterna höll en låg 

profil. Under åren 1982 och 1983 skedde en markant förändring, då ett fall rapporterades i 

dagspressen att tre killar från Norge i åldrarna 10- 14 år hade begått självmord. Anledningen 

till detta var troligtvis allvarlig mobbning. Upprörda diskussioner i massmedia utlöste en 

kedja av reaktioner vars slutresultat var en landsomfattande kampanj mot mobbning i norska 

grundskolor (Olweus, 1994).  

 

4. Definitioner  
4.1. Mobbning och Kränkande behandling 

 
Det finns mängder av definitioner av begreppet mobbning. Vi har valt att belysa följande: 

 

Olweus (1999) menar att mobbning är när en eller flera personer, vid upprepade gånger och 

under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 

försvara sig. Enligt honom kännetecknas mobbning vid negativt eller elakt beteende, det ska 

då pågå under en viss tid, vid upprepade gånger och vid en relation då det finns stora 

skillnader i styrkeförhållandet antingen fysiskt eller psykiskt mellan parterna. Då någon blir 

utsatt för retsamhet upprepade gånger trots att den som blir retad inte visar tecken på obehag, 

räknas detta också som mobbning. Däremot räknas det inte som mobbning då två personer 

slåss eller bråkar som är ungefär lika starka, fysiskt eller psykiskt (Olweus, 1999). 

 

Anatol Pikas (1989) anser i sin forskning att mobbning kan definieras som gruppvåld. Med 

gruppvåld menar han, att det då sker fysiskt men även psykiskt och att våldet utövas av en 

grupp, riktad mot en person (Pikas, 1989). 

 

Olweus (1999) delar in kränkande och obehagliga saker i två kategorier: Direkt och indirekt 

mobbning. Med direkt mobbning menar han, att man tar till skällsord, kränkande och hånfulla 

kommentarer, hotelser, slag eller sparkar. Med indirekt mobbning menar han, att man blir 

utfrusen och att man inte får vara med och umgås i kamratkretsen, samt att andra hindrar en 

från att få vänner till exempel genom att baktala personen i fråga (Olweus, 1999). 

 

I denna studie väljer vi att använda oss av Dan Olweus definition på mobbning då hans 

forskning inriktar sig på mobbning i skolan. Vi anser att mobbning föreligger när en eller flera 
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personer upprepade gånger och under kortare eller längre tid utför negativa handlingar mot 

någon eller några personer. De negativa handlingarna kan då antingen yttra sig på ett fysiskt, 

psykiskt eller verbalt sätt. Med fysiskt menar vi, slag och sparkar. Med psykiskt menar vi, 

gester, miner (grimaser), att man viskar bakom ryggen eller att man till exempel uttrycker sig 

på så sätt att man inte vill sitta jämte någon i klassrummet. Med verbalt menar vi, att man 

kallar någon eller några för elaka saker, det kan vara allt ifrån skällsord till könsord. Vi anser 

att begreppet ”kränkande behandling” går in under begreppet mobbning.  

 

4.2. Barn  

Alla som är under 18 år, räknas som barn enligt barnkonventionen (Rimsten, 2006). 

I denna studie väljer vi att definierar barn, då man är under 18 år.  

 

4.3. Elever 

Vi väljer att använda Rimstens definition på elev, det vill säga de som söker utbildning, eller 

utbildas på något sätt definieras som elever (Rimsten, 2006). I denna studie väljer vi att 

definiera elever så länge man utbildas inom – grund eller gymnasieskola. 

 

5. Aktuell lagstiftning inom skolreglerad verksamhet 
 
Vår uppfattning är att samhället idag styrs av en mängd normer och värderingar. Riktlinjer i 

form av lagar styr oss människor i hur vi bör och ska agera i samhället. Vi anser därför att det 

är viktigt att lyfta fram i vår studie, de lagar som berör skolan idag, då dessa bestämmelser 

bland annat påverkar det förebyggande arbetet. Vi har härmed valt ut de lagar som skolan i 

Sverige utgår ifrån, vid kränkande behandling såsom mobbning. Av Rimsten (2006) 

framkommer det att förebyggande arbete kring åtgärder av kränkande behandling redan har 

uträttats av många skolor. Lagarna har skärpts och förtydligats vad gäller kraven på skolorna i 

Sverige. Det är därför viktigt att följa och behandla de aktiva åtgärder som omfattar skolan 

idag. Skolan har en skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande 

behandling. Skolan har även en skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid mobbning. Därför 

ska skolan ha ett målinriktat arbete och en utformad Likabehandlingsplan (Rimsten, 2006).  

 
Likabehandlingsplanen syftar till att ”främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 

och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Planen skall 

årligen följas upp och ses över” (Rimsten, 2006. Sid. 21). 
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5.1. Skollagen (SFS 1985:1100) 

Ur skollagen 1 kap. 2 § framgår att den som verkar inom skolan ska aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden. Det framkommer 

även att den som verkar inom skolan ska dessutom främja jämställdhet mellan könen. Det 

som framkommer i 2 kap. 2 § är att ledningen (rektorn) har ett särskilt ansvar för 

verksamheten i skolan. Rektorn ska inte enbart ansvara för undervisningen utan ska även ha 

ett ansvar angående arbetsmiljön och kontakterna med föräldrarna (www.riksdagen.se). 

 

5.2. Lag (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever. 

Lagen trädde i kraft den 1 april 2006 och omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen: 

förskoleverksamhet, skolomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal 

vuxenutbildning. Lagen innebär ett stärkt skydd för barn och elevers lika rättigheter. Lagen 

främjar skolans ansvar när det gäller att garantera trygghet i skolan för alla barn och elever, 

vilket innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 

läggning och funktionshinder inte är tillåtet. Lagen ska ge ett lagligt skydd mot annan 

kränkande behandling såsom mobbning (www.riksdagen.se). 

 

5.3. Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17) 

Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter är kränkande särbehandling då någon utför hot som 

skapar rädsla eller förnedring av något slag. Det kan till exempel vara sexuella trakasserier 

eller uppenbart förolämpande utfrysning. Elever som vuxna ska ha rätt till en trygg och säker 

arbetsmiljö i arbetslivet. Vidare framgår att elever inte ska utsättas för någon kränkande 

särbehandling (www.av.se). 

 

6. Tidigare forskning 
För att mobbning ska minskas, menar Eriksson et al. (2002) i sin forskningsöversikt, att all 

personal i skolan ska ha en gemensam uppfattning vid tillvägagångssättet i agerandet mot 

mobbning. De hävdar även att forskningen inom området, utgår främst från kvantitativa 

hypotesprövande studier. Därmed blir frågorna begränsade till det individualistiska synsättet 

på mobbningsproblematiken. 

 

6.1. Förekomst och orsaker 
Forskning som har gjorts av Dan Olweus visar att mobbning mestadels sker utan tvekan i 

skolan. Mobbningen sker under rasterna, det vill säga i korridorerna, på skolgården eller på 
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undanskymda platser. Det kan också förekomma mobbning under lektionerna. Därför menar 

han att skolledning (rektorn), lärare samt övrig personal, har ett särskilt ansvar att 

uppmärksamma och stoppa alla sådana tendenser. Mobbning förekommer givetvis inte enbart 

i skolan, utan även på många andra platser, som till exempel på fritidsgårdar, på lekplatser 

eller i olika idrottssammanhang (Olweus, 1999).  

 

Olweus beskriver att mobbning pågår till största delen bland elever som går i samma klass 

eller som går samma år. Det finns även många elever i lägre klasser som blir utsatta för 

mobbning av äldre elever. Enligt honom är det betydligt fler pojkar än flickor som mobbar. 

Det visar sig också att många flickor utsätts för mobbning av pojkar. Vad gäller direkt 

mobbning, förekommer detta i större del av pojkar än av flickor. Det visar sig istället att 

flickor ta till med indirekt mobbning (Olweus, 1999).  

 

Enligt Olweus är det inte vanligt att fysiska avvikelser, såsom fetma, annorlunda dialekt, 

annorlunda kläder, rött hår eller glasögon är orsaken till att elever faller offer för mobbning. 

Han menar istället att orsaker till mobbning bland elever måste sökas på annat håll. Han 

beskriver att det har och göra med typiska reaktionsmönster eller personliga egenskaper, som 

till exempel för pojkar kan det handla om en kombination av fysiskt svaghet eller styrka. 

Olweus menar att utvecklingen hos den enskilda eleven av denna typ av problem är av stor 

betydelse. En annan avgörande roll för hur pass utbredd mobbningen, i den enskilda skolan 

eller klassen, kommer att bli är attityder och rutiner vid lärarnas och skolpersonalens beteende 

(Olweus, 1999). 

 

6.2. Mobbarens och den mobbades karaktär 
Enligt Olweus omges gärna en mobbare av en grupp på två till tre kamrater som stöttar 

honom eller henne. Dessa individer deltar även i mobbningen. Enligt honom kan mobbning 

ofta vara ett gruppfenomen. Gruppen kan vara blandad med både starka, säkra, osäkra eller 

ängsliga elever (Olweus, 1999).  

 

Olweus beskriver att det finns två huvudkategorier då det gäller möjliga mobboffer. Den 

första är den passiva eller undergivna eleven som ofta är stillsam, känslig eller försiktig. 

Denna elev kan ha lätt för att börja gråta och präglas ofta av dåligt självförtroende (negativ 

självbild) och av en osäkerhet (Olweus, 1999). Enligt Olweus har oftast de som blir mobbade 

få eller också inga vänner alls. De har heller inte lika lätt att umgås med jämnåriga kamrater, 

som med vuxna, såsom lärare eller föräldrar. Han menar att de passiva mobboffren inte blir 

mobbade på grund av att de på något sätt provocerar sin omgivning, utan istället är det så, att 
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mobboffrets beteende och dess attityd signalerar på något sätt till sin omgivning, att de är 

osäkra och inte vågar säga ifrån eller ge igen vid angrepp, eller när de blir förnedrade av något 

slag (Olweus, 1999). 

 

Det andra slaget av mobboffer är den provocerande. Olweus menar att denna typ av 

mobboffer är mindre vanlig. Dessa elever kan vara väldigt livliga, rastlösa, har oftast 

svårigheter med att sitta still, vara tysta samt lite framfusiga på något sätt. Blir dessa elever 

tillsagda eller angripna som på något sätt får dem att känna sig förnedrade, menar han att de 

gärna vill ge igen. Enligt Olweus leder detta dock inte till någon större framgång. Det som 

kännetecknas typiskt för mobbning av ett provocerande offer är, att det är många elever, 

ibland hela klassen som kan vara inblandade i trakasserierna (Olweus, 1999). 

 

6.3. Förebyggande åtgärder 
Olweus (1999) hävdar att det är viktigt att all personal på en skola är medvetna och har 

kunskap om mobbningsproblematiken. Han menar också att personal och föräldrar ska vara 

aktivt engagerade vid att ingripa i misstänkta situationer. Det är också viktigt att skolan 

utformar klara och tydliga regler mot mobbning. Detta genom budskap som till exempel att, 

ingen ska acceptera och tillåta någon form av mobbning i skolan. Olweus menar att det är 

viktigt att förmedla detta budskap till både elever, personal och föräldrar. Det förebyggande 

arbetet kan utföras på följande sätt: 

• Skolan kan göra undersökningar i form av frågeformulär 

• Skolan har bestämda dagar under skolåret då temat mobbning diskuteras  

• Att skolan har en samordnad grupp som arbetar mot mobbning  

 

7. Teoretisk utgångspunkt 
Vi vill undersöka skolornas arbete mot mobbning, det vill säga dess organisering. Detta 

utifrån personalens uppfattningar kring hur skolan uppmärksammar och motverkar mobbning 

bland elever. Vi har valt att betrakta detta arbete ur ett organisationsteoretiskt perspektiv då vi 

uppfattar att organiseringen av arbetet mot mobbning inom skolan är central. Vi har valt att 

lyfta fram kommunikation i organisationer, eftersom vi uppfattar att kommunikation är 

nödvändigt för att det förebyggande arbetet mot mobbning ska fungera. I vår studie betraktar 

vi alla individerna (de olika personalrollerna, samt eleverna på skolorna) som en organisation. 

Det vill säga ledningen (rektorn) som fördelar arbetsuppgifterna till personalen på skolorna, 

och personalen i sin tur fördelar uppgifter till eleverna.  
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7.1. Organisationsteoretiskt perspektiv 

För att studera hur de anställdas beteende i arbetet påverkas av verksamhetens organisation 

menar Jacobsen & Thorsvik (2002) att man använder sig av en organisationsteori, detta för att 

lära sig förstå sambandet mellan de anställdas beteende och verksamhetens organisation. De 

menar att ledningens styrning av verksamheten, och hur fördelningen av arbetsuppgifter sker, 

kan påverka de anställdas beteenden. Detta har en stor betydelse eftersom det har att göra med 

hur verksamheten kommer att fungera. Kortfattat menar de att organisationsteorins syfte är att 

beskriva och förstå samband mellan organisering och hur individer och grupper tänker och 

handlar i organisationer. Det kan vara frågor som man vill ha svar på, då man ibland kan 

undra varför människor handlar som de gör i organisationer. Varför grupper uppträder på 

olika sätt eller hur arbetet kan utföras mer effektivt och bli mer ansvarsfullt för den anställde 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Enligt Dimbleby & Burton (1999) kan en organisation syfta på en särskild institution som en 

skola, ett kontor eller till exempel en bank. Vår studie undersöker två högstadieskolor, det vill 

säga två organisationer. Samlade individer i en grupp, kan även kallas för en organisation då 

individerna har förts samman, för att lösa uppgifter och genom ett samarbete i gruppen ska 

individerna nå fastställda mål. Deras samspel inom organisationen för att uppnå de fastställda 

målen är organiseringen (Dimbleby & Burton, 1999).  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) ska individer och grupper i en organisation ha anpassade 

mål för att bli motiverade till att utföra ett bra arbete. Med det menar de att mål måste vara 

tydliga och klart formulerade för att utgöra en realistisk utmaning ur individens och gruppens 

perspektiv. Fördelning av det arbete som ska uträttas mellan individer och grupper menar 

Dimbleby & Burton (1999) sker av organisationen. För att organisationens mål ska kunna 

uppfyllas menar de att en effektiv kommunikation är nödvändig mellan individer och grupper 

i hela organisationen. Att tala, skriva eller rita är ett sätt att kommunicera, men även 

kommunikation som är ickeverbal som till exempel gester, miner, ansiktsuttryck kan vara 

några av många exempel (Dimbleby & Burton, 1999).  

 

Att till exempel skapa olika förbindelser genom att använda sig av kommunikation mellan en 

person och en annan, eller mellan två grupper av människor, menar Dimbleby & Burton 

(1999) sker genom kommunikation, öga mot öga och då sker förbindelsen omedelbart. För att 

vi ska kunna organisera menar de att vi måste använda oss av vår kommunikation och att 

kommunikation, sker hela tiden i skolan. Det vill säga alla som verkar inom skolan, till 

exempel mellan ledning, personal, föräldrar och elever. För att kunna samarbeta med andra 
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människor måste vi kommunicera, och för att komma överens med andra, menar Dimbleby & 

Burton (1999) att vi använder kommunikation för att samarbeta. De menar även att människor 

har behov av att kommunicera för att kunna överleva och för att ge och ta emot information så 

kommunicerar vi. De menar även att det kan handla om, vad vi uppfattar som verkligt, hur vi 

uppfattar oss själva, hur vi uppfattar våra relationer till andra människor, men också vad vi 

själva har för tro. Precis som alla grupper av människor, utvecklar organisationer sina egna 

normer och värderingar (Dimbleby & Burton, 1999).  

 

För att få andra att tycka eller att göra något som vi vill att de ska göra kommunicerar vi. Ett 

tydligt exempel på detta är reklam. Reklam görs och visas på till exempel tv eller i tidningar. 

Detta görs för att övertala en viss grupp, till exempel barn eller vuxna (Dimbleby & Burton, 

1999).  

 
8. Metod 

8.1. Kvalitativ metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Vi vill inrikta oss på att nå en förståelse utifrån 

de människor som vi vill studera och hur de upplever sin situation (Hartman, 2004). Genom 

kvalitativ metod vill vi få en kvalitativ förståelse kring vårt syfte. ”Kvalitativa undersökningar 

karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (Hartman, 2004. Sid. 273).  

 

Vi har valt att ta fram vårt material genom att genomföra intervjuer och studerat dokument, 

såsom skolornas likabehandlingsplan och gjort sammanfattningar av det som vi anser har varit 

relevant till vår studie. 

 
8.2. Intervjuer 
Då vi vill få en kvalitativ förståelse och uppfattning kring hur personalen uppmärksammar 

och förebygger/motverkar mobbning bland eleverna på skolorna, väljer vi att göra intervjuer i 

vår studie. Enligt Hartman (2004) sker intervjuer alltid personligt. Genom att använda sig av 

intervjuer menar han att man skapar sig en djupare förståelse kring det område man vill 

studera. I våra intervjuer ska vi använda oss av en intervjuguide, se (bilaga 3) för att lättare 

kunna följa vårt syfte. Genom att använda sig av en intervjuguide menar Kvale (1997) att det 

kan ligga till grund till tydliga teman och förslag till frågor utifrån det området man studerar.  

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade frågor, det vill säga fasta frågor med öppna 

svar, se (bilaga 4, vidareutvecklad intervjuguide). Med öppnar svar menar vi, beskrivande 

berättelser där intervjupersonerna har möjlighet att berätta utifrån sina egna perspektiv kring 
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problemområdet. Vi har valt att genomföra intervjuerna på detta sätt, då vi vill försöka få 

varje intervjusituation så ”levande” som möjligt. Genom att använda intervjuer menar Kvale 

(1997) att man kan nå en förståelse ur intervjupersonens egna perspektiv till exempel genom 

dennes tankar och uppfattningar, i vårt fall kring problemområdet mobbning i skolan. 

 

Vi båda ska ansvara för en varsin skola gällande kontakten, informationen samt vid 

intervjusituationen. Vi ska båda närvara under samtliga intervjuer. Under intervjusituationen 

ska en av oss leda intervjun medan den andra ska ansvara för ljudinspelningarna, samt att föra 

anteckningar och observera eventuella situationer som kan uppstå. Samtliga intervjuer ska 

genomföras individuellt med respondenterna och intervjuerna får högst ta 60 minuter vardera. 

 
8.3. Urval 
Vårt urval blev två högstadieskolor i södra Sverige. Vi valde medvetet ut olika personalroller 

som arbetar på en skola, detta för att få ett brett urval eftersom vi vill belysa studiens syfte 

utifrån flera olika personalkategoriers perspektiv. Enligt Tim May (2001) kan vårt val liknas 

vid ett strategiskt urval då han menar att man väljer ut respondenter utifrån en redan känd 

egenskap. Vi har valt att intervjua totalt tolv respondenter med varierande kön. Vårt urval 

blev därmed totalt två rektorer, två kuratorer, två sjuksköterskor, en specialpedagog, en 

fritidsledare samt fyra lärare. Vi intervjuade sex personalroller på varje skola. Vi valde att inte 

ha med några elever i våra intervjuer, då vi ville inrikta vår studie på personalens 

uppfattningar, tankar, upplevelser och erfarenheter av mobbning i skolan.  

 

8.4. Tillvägagångssätt  
Vi valde att leta information inom området, mobbning i skolan, via litteratur men även ifrån 

Internet. Detta gjorde vi för att få en överskådlig inblick i området. För att vi skulle få fram 

relevant litteratur sökte vi på Libris via Internet, och bibliotekets katalog då med hjälp av 

sökord som ”mobbning, bullying och harassment”. Det kom fram en uppsjö av litteratur inom 

området ”mobbning”, både på högskolans bibliotek men även på vår hemkommuns bibliotek. 

Vi började med att låna de böcker som kändes mest relevanta för vår inriktning ”mobbning i 

skolan”. Därefter fick vi sålla och begränsa oss en hel del för att inte hamna utanför det tänka 

syftet.  

 
Efter att vi hade lämnat in vår ansökan till Etiska Rådet och fått vårt godkännande av arbetet, 

kom vi överens om att kontakta en varsin skola som vi särkilt skulle ansvara för då det gällde 

kontakten, informationen samt genomförande av intervjuer. Den första kontakten påbörjades 

med rektorerna på skolorna via telefon. Vi informerade om vilka vi var, var vi kom ifrån, samt 
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vårt syfte med studien och vad den skulle användas till. Vi informerade även att deltagandet 

var frivilligt. Båda skolorna visade ett intresse till att vilja medverka i vår studie.  

 

Samtliga tolv intervjuer genomfördes under totalt fyra dagar på en tvåveckorsperiod, det vill 

säga tre intervjuer per dag. Alltså sex intervjuer genomfördes under en vecka på två dagar 

med skola 1, likaså genomfördes detta andra veckan med skola 2. Intervjuerna genomfördes 

individuellt med respondenterna och varade i genomsnitt 30- 45 minuter vardera. Vi båda 

närvarade under samtliga intervjuer. Då den som ansvarade för sin skola ledde intervjuerna, 

hade den andra i uppgift att ansvara för ljudinspelningarna, samt att föra anteckningar och att 

observera situationer som eventuellt kunde uppstå. Vi har båda bidragit lika mycket under 

intervjusituationerna.  

 

8.5. Bearbetning och analys 
Efter avslutade dagar med intervjuer tog vi oss tid för reflektion av det som hade framkommit 

från samtliga intervjuer. Nästa steg var att läsa igenom våra anteckningar samt komplettera 

med ytterligare information som vi hade fått genom våra gemensamma reflektioner. Därefter 

skrev vi ut samtliga ljudinspelningar ordagrant på datorn. När utskrifterna från intervjuerna 

var klara läste vi igenom dem, och markerade den information som vi ansåg vara mest 

relevant, avseende vårt syfte. Vi koncentrerade oss på de svar som vi uppfattade var centralt i 

förhållande till vårt syfte. Denna bearbetning och analys gjorde vi tillsammans med varje 

skola för sig, alltså först med skola 1, sedan utfördes samma moment med skola två. Detta 

gjorde vi för att få en någorlunda struktur under arbetets gång och underlätta bearbetningen av 

allt material. 

 

Vår resultatredovisning utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Med det menar vi att 

vi gör ett försök att synliggöra och på så sätt nå en förståelse hur de två organisationerna går 

tillväga för att motverka mobbning. I vårt resultat har vi börjat med att redovisa skola 1, som 

innehåller de sex första intervjuerna och därefter likaså med skola 2. Vi kommer att redovisa 

resultatet utifrån tre teman. Först och främst ska vi ta upp skolornas likabehandlingsplan, 

därefter personalens arbete för att uppmärksamma och förebygga/motverka mobbning och till 

sist, personalens uppfattning kring mobbning. Vi har kommit fram till ett flertal kategorier 

som följer under de två sistnämnda teman. Vi har valt ut ett antal citat som vi anser kan belysa 

materialet. I vår resultatredovisning talar varje skola med ”en röst” alltså det som har 

framkommit av respondenterna för varje skola. Inga individer framträder. Detta för att vi ser 

det ur ett organisationsteoretiskt perspektiv och ser respondenternas svar som det som skildrar 

skolan som organisation. Dessutom kan det vara etiskt känsligt att redovisa var och en individ 
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för sig, då konfidentialitetskravet blir svårare att uppfylla. I vår resultatdiskussion kommer vi 

att diskutera det som har framkommit från båda skolorna och eventuellt diskutera skillnader, 

angående skolornas uppfattningar och deras arbete mot mobbning i skolan.  

 
9. Etiska överväganden 
Vid valet av de två högstadieskolorna, valde vi att inte välja några skolor som vi tidigare har 

haft någon relation till, detta på grund av att vi ansåg att det kanske kunde uppstå etiska 

aspekter vid intervjuerna, då svaren kunde påverkas på ett eller annat sätt. Angående 

konfidentialitetskravet, valde vi att avidentifiera samtliga respondenters namn och titel samt 

namnen på skolorna och kommunerna. Vi har härmed döpt om skolorna till, skola 1 och skola 

2. Vi har valt att kalla våra intervjupersoner för, respondenter i vår studie. Detta informerades 

till respondenterna vid intervjusituationen. Vi ansåg att detta var ett lämpligt sätt för att få 

våra intervjupersoner så öppna och trygga som möjligt under intervjuerna. Härmed har vi 

tänkt på att tillgodose de fyra etiska huvudkraven det vill säga: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Kvale, 1997). 

 

Informationskravet: För att alla tänkta respondenter skulle få information om vad som 

skulle gälla med vår studie, skickade vi via email ett informationsbrev, samtyckesbrev samt 

en intervjuguide, se (bilaga 1, 2 och 3). Vi informerade vad som skulle gälla i studien, att 

deltagandet var frivilligt, att de involverande hade rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst, vad materialet skulle användas till samt att de skulle få ta del av det färdiga 

studieresultatet. I informationsbrevet framgick det även att vi skulle använda oss av 

bandspelare (ljudinspelare) under intervjuerna för att underlätta bearbetningen av vårt 

inhämtade material.  

Samtyckeskravet: Vid intervjuerna hade vi även med oss informationsbrevet för att försäkra 

oss om att alla respondenter hade fått tagit del av informationen. Innan vi genomförde våra 

intervjuer bad vi respondenterna att noga läsa igenom och underteckna vårt samtyckesbrev, se 

(bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet: Vi informerade också i brevet att materialet skulle hanteras 

konfidentiellt, med det menar vi i vår studie att vi skulle avidentifiera personalens titel, deras 

namn, samt namnen på skolorna och kommunerna. Detta gjorde vi på grund av att 

utomstående inte skulle kunna identifiera några respondenter. Därmed informerade vi dock att 

vi inte kunde garantera fullt ut att personer som finns i respondenternas omedelbara närhet, 

inte ska kunna identifiera dem.  

Nyttjandekravet: Vad gäller nyttjandekravet så tillgodosåg vi våra respondenter genom att 

försäkra de om att endast vi, samt vår handledare skulle ha tillgång till det inhämtade 
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materialet (ljudinspelningar och anteckningar), dessutom att det sedan ska förstöras efter 

avslutat arbete. Efter avslutade intervjuer med samtliga respondenter, informerade vi dem om 

att de skulle få ta del av det färdiga studieresultatet, denna information kan vidare utläsas i 

samtyckesbrevet, se (bilaga 2).  

 

10. Resultatredovisning 
Som vi tidigare nämnt, redovisar vi varje skola för sig. Materialet kommer att redovisas under 

följande teman: 

• Skolans Likabehandlingsplan 

• Personalens organisering för att uppmärksamma och förebygga/motverka mobbning 

• Personalens uppfattning kring mobbning i skolan 

 

10.1. Skola 1. Kontext 
Skola 1 är en högstadieskola med elever från årskurs 7- 9. Skolan har cirka 370 elever. 

Det framkommer att skola 1 är uppbyggd som en fyraparallellig skola (fyra enheter).  

Personalen på skolan är indelad i fyra arbetslag: A, B, C och D. I varje lag inkluderas en 

årskurs sjua, en årkurs åtta och en årskurs nia. Varje lag har en egen matsal däremot har 

eleverna en gemensam cafeteria. 

 

Våra egna reflektioner angående skola 1 

Vi blev väl mottagna av samtliga respondenter som vi genomförde intervjuerna med. Alla 

visade ett engagemang av att vilja delta. Lokalerna som vi befann oss i kändes ljusa, öppna 

och fräscha. Vi blev bjudna på kaffe efter att vi hade genomfört vår första intervju. Detta 

uppskattade vi. Vi fick ett positivt intryck vad gäller skolans miljö, det vill säga lokalerna på 

skolan. Vi upplevde även en trevlig stämning bland personal och elever på skolan.     

 
10.2. Skolans Likabehandlingsplan  
Skolan har en lokal likabehandlingsplan. Respondenterna berättar att likabehandlingsplanen 

ska utvärderas varje år. Planen har utformade riktlinjer om vad som gäller och hur den ska 

följas. Från skolans likabehandlingsplan kan man utläsa att alla vuxna på skolan har 

skyldighet att omedelbart anmäla kränkningar eller misstanke om kränkningar till 

skolledningen (rektorn). Elever som anmäler kränkningar ska känna trygghet när de lämnar 

information. Det är ansvariga vuxna som mentorn (klassföreståndaren) och rektor på skolan 

som ska utreda kränkningar och åtgärda dessa. De ska även ta ansvar för den eller de som 

lämnar information om misstänkta kränkningar. De menar med att lämna information och 
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upplysningar om misstänkta kränkningar är att ta ansvar och att man visar omtanke om andra 

människor. Om någon elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta omedelbart 

anmälas till rektorn av eleven själv eller av dennes vårdnadsharvare. Det är då rektor som 

ansvarar för att utreda och åtgärda situationen. 

 

Skolans likabehandlingsplan ska aktivt motverka diskriminering och kränkningar enligt 

följande grundläggande utgångspunkter: 

• Flickor respektive pojkar ska vara jämställda. Det ska ges utrymme för deras specifika 

behov och ges möjligheter att få deras olika intressen tillgodosedda inom ramen för 

skolans verksamhet. 

• Alla elever på skolan, oavsett nationalitet eller folkgrupp, skall bemötas med respekt för 

individens rättighet till att inte utsättas för att bli kränkt. 

• Religion och trosuppfattning skall tillhöra individens privata sfär och därför bemötas med 

tolerans och respekt av både elever och personal på skolan.  

• Sexualitet är förknippat med kärlek och skall därmed vårdas med omtanke och hänsyn. 

Ingen, oavsett sexuell läggning, skall förnekas den hänsynen.  

• Funktionshinder får inte utgöra hinder för individen i det vardagliga arbetet på skolan, 

samt att ingen elev skall tilldelas kränkande tillmälen och inte heller utsättas för fysiskt 

eller psykiskt våld såsom annan kränkande behandling, såsom mobbning. 

 

Skolans mål mot kränkande behandling  

Skolan utgår från att det förekommer kränkande handlingar. Därför ska alla på skolan ha 

beredskap för att känna igen och vara lyhörda för signaler vid kränkande behandling. 

Kamratstödjare ska finnas och de har i uppgift att bevaka och reagera om kränkande 

behandling förekommer. På skolan ska alla respektera varandra och ha kunskap om hur 

kränkande behandling kan påverka individen. Därför ska alla på skolan arbeta för att 

förhindra att detta uppstår.  

 

Skolans åtgärdsplan vid kränkande behandling 

Vid kränkning eller misstanke om kränkning ska en anmälan från elever, personal eller 

föräldrar göras. Anmälan ska lämnas in till rektor, skolkurator, skolsköterska eller 

kamratstödjarlärare som är ansvariga för utredning och åtgärder. Utredning blir i form av 

samtal med berörda då ett eventuellt psykologiskt eller medicinskt omhändertagande görs. Ett 

beslut av riskbedömning görs, där åtgärder och stöd sätts in. Efter det har de ansvariga 

uppföljningsmöten med bedömning av ytterligare stödinsatser om så behövs. Avslutningsvis 

görs en utvärdering av samtliga åtgärder. 
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Följa och uppnå 

Enligt samtliga respondenter på skola 1 framkommer det att det inte finns några svårigheter 

med att följa samt uppnå likabehandlingsplanen gällande diskriminering och kränkande 

behandling. Det framkommer dock att det är svårt att få bort mobbning helt och hållet på 

skolan.  

 
10.3. Personalens organisering för att uppmärksamma och 

förebygga/motverka mobbning 
 
Information 

Angående det förebyggande arbetet som utförs på skola 1 är att man noga går ut och 

informerar elever, personal och föräldrar vid skolstart. Man går ut i klasser och informerar om 

den nya lagen som trädde i kraft 1 april, 2006, förbud mot diskriminering av barn och elever i 

skolan. Utifrån den lagen så skall alla skolor utgå från en egen likabehandlingsplan. I planen 

skall det redovisas hur skolan arbetar för att förebygga samt motverka trakasserier och 

kränkningar. Det skall också av planen framgå vilka åtgärder som skolan skall vidta och vem 

som är ansvarig vid brott mot lagen. Skolan informerar då om vilka rättigheter respektive 

skyldigheter man har gentemot varandra, detta för att få eleverna att förstå allvaret i 

mobbningens omfattning, samt vilka befogenheter man har som personal på skolan.  

 
”… Vi har föräldramöten där vi informerar om den nya lagen till föräldrarna så att det ska 

finnas kunskap om den…” 

 
Enkäter  

Det framkommer att mobbning oftast sker när ingen vuxen ser, hör eller är i närheten och på 

så sätt menar en av respondenterna att det kan vara svårt att upptäcka mobbningens 

omfattning på skolan. Respondenten anser därför att det är viktigt att man som vuxen försöker 

uppmärksamma om och hur eleverna på skolan mår och förklarar därför för oss att varje 

termin görs en trivsel, trygghets, mobbningsenkät på skolan för att stämma av elevernas 

välbefinnanden. 

 

”… Som vuxen har man ju hela tiden ett ansvar att vara uppmärksam på… när det 

förekommer mobbning… både mellan elever och när det gäller mellan vuxna och elever.” 

 
Temavecka 

En av respondenterna berättar att skolan har en temavecka varje år där årskurs 7 arbetar med 

ämnet mobbning och kränkande behandling. Årskurs 8 arbetar med rasism och utanförskap 
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och årskurs 9 arbetar med ämnet nazism. Detta gör då hela skolan under samma vecka 

tillsammans.  

 
Livskunskap 

Det framkommer att skolan nyligen ha infört ett nytt ämne på schemat för samtliga elever i, 

årskurs 7- 9 som heter Livskunskap. Eleverna har livskunskap 40 minuter i veckan, där en av 

tankarna är att man som elev ska våga ta upp olika situationer som händer i skolan. Eleverna 

arbetar med allt ifrån konflikthantering till att lära känna sig själva, lära känna varandra, hur 

man ska umgås med sina kamrater. Tanken är att träna eleverna på att utföra olika rollspel, för 

att på så sätt lära känna varandra bättre och att få en bra stämning i klassen. 

 

”När det gäller det förebyggande arbetet… så har vi ju varje vecka Livskunskapslektion, en 

lektion Livskunskap i veckan, då är det ju bra läge att ta upp en massa saker och prata om… 

både det som kommer från mig men även det som kommer från eleverna, det blir ju mycket 

snack om normer, värderingar… sådana saker som hur man uppträder mot varandra och hur 

man uppfattar saker.”  

 
”… Det är ju viktigt att man strävar efter att ha ett sådant öppet klimat, att eleverna känner 

sig trygga och beredda att komma och berätta om det har hänt någonting.” 

 

SET (Social Emotionell Träning) 

Personalen arbetar och utgår efter en metod som heter SET (Social Emotionell Träning). Det 

handlar om allt ifrån värderingsövningar, till att man själv ska våga ta ställning till olika 

uppgifter och situationer. Enligt respondenterna är metoden till för att stärka individen, att till 

exempel våga stå emot grupptryck, att våga säga nej och som elev, lära sig att veta vart 

gränsen går. Det framkommer att i vissa klasser fungerar det jättebra, medan i andra klasser 

fungerar det mindre bra. En av respondenterna beskriver att det möjligtvis kan ha och göra 

med hur pass engagerad man som personal är, vid att lära ut i detta ämne.  

 

”… I många klasser fungerar det jättebra, i andra klasser fungerar det mindre bra… säkert 

mycket beroende på… eller till stor del på personalen som ansvarar för det. Det finns ju de 

som tycker det är jättespännande och jätteviktigt…” 

 
Kamratstödjare 

Det framkommer att i varje klass utser man två stycken frivilliga elevrepresentanter som ska 

vara kamratstödjare. Kamratstödjarna är knutna till ett antal lärare som är utsedda till att vara 

kamratstödjarlärare. Ansvaret ska inte ligga på eleverna att lösa eventuella konflikter eller 
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mobbningsfall som uppstår, utan istället förmedla händelser till kamratstödjarlärarna. Dessa 

elevers uppgift är främst att vara goda kamrater och visa ett gott föredöme på skolan.  

 

”… Jag har några lyhörda flickor som brukar komma ibland… det är ju viktigt, det är ju en 

hjälp att ha omtänksamma elever som är kamratstödjare och som kanske lägger märke till 

saker som jag inte lägger märke till.” 

 

Skolan har organiserat det på så sätt att målsättningen är att kamratstödjareleverna varannan 

eller var tredje vecka ska träffa sina kamratstödjarlärare. Träffen är utsatt på 10- 20 minuter 

per träff. Där pratar kamratstödjarlärarna och kamratstödjareleverna med varandra om hur 

läget på skolan är och hur det ser ut. Det kan tas upp eventuella kränkningar från 

kamratstödjareleverna som gör att de utsedda lärarna kan ta tag i det och på så sätt försöka 

förebygga och motverka det. Kamratstödjareleverna ska vara som extra ögon och öron. 

Kamratstödjareleverna får varje år lite utbildning för att veta hur de ska handskas med sitt 

uppdrag. Utbildningen kan handla om olika värderingsövningar och hur man kan se, upptäcka 

och kanske till och med till en viss mån lära sig hur man kan hjälpa de elever som blir utsatta.  

 

Elevvårdsteam 

Det finns ett elevvårdsteam på skolan där utsedda personalrepresentanter ingår. I teamet tar 

man upp olika saker som till exempel hur man som personal ska gå tillväga då någon elev är 

eller har blivit utsatt på ett eller annat sätt. Oftast kommer informationen från lärarna då de 

deklarerar och förmedlar att något måste göras. En av respondenterna förklarar att det 

omedelbara man ser och hör, det kan man ta tag i. Däremot det som sker dolt och i andra 

samanhang, där inga vuxna är närvarande, det är där kamratstödjareleverna kommer in och 

fyller en stor funktion. 

 

”… Alla lärare är ju väldigt måna om det här med mobbning, det är ju ett hett ämne… man 

reagerar ju direkt, man klarar ju inte av att se någon som blir utsatt… det gör man ju inte…” 

 

Nolltolerans 

Det framkommer av respondenterna att sedan den nya lagen kom har det blivit allt mer 

konsekvent med att dokumentera det man gör, händelser eller situationer som uppstår. En av 

respondenterna förklarar att även fast man pratade och tog tag i saker och ting innan den nya 

lagen kom, skrev man kanske inte alltid ner allt lika mycket eller lika systematiskt som man 

numera måste och ska göra. 
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”… Numera kan man säga att man har lagt in en nolltolerans mot kränkningar…”  

 

”Det är ju väldigt viktigt att man är lyhörd på hur eleverna kommunicerar med varandra och 

att man inte accepterar de här orden som är kränkande…” 

 

Det framkommer att vid en händelse eller situation som uppstår så är första steget att prata 

med eleven som mobbar och den som blivit eller är utsatt. Därefter kallar man föräldrarna för 

samtal och diskuterar det som skett.  

 
”… Det omedelbara är ju att ta itu med det för att få stopp på det för stunden, då måste man 

ju bryta! Sedan är det ju det att man måste diskutera vidare, att vi samlar ihop de här 

kränkningarna så att säga… så att man kan se om det är några mönster, om det är speciella 

individer… men allra först måste man ju få ett stopp på den aktuella händelsen och sedan gå 

vidare.”  

 

Ett väl fungerande ledarskap 

Det framkommer att det är viktigt att ha ett väl fungerande ledarskap som är samstämmigt 

med övrig personal, och som skapar en god och ett tryggt arbetsklimat på skolan. Detta kan på 

så vis få eleverna att känna trygghet och harmoni.  

 

”… Visst alla kan säkert bli mycket bättre på att se till att kränkningar minskar men det är ju 

det alltså… det är ju väldigt personligt det här, alltså vilken jargong det är till exempel i ett 

arbetslag eller vilken toleranströskel man har som personal…” 

 

”… En bra ledare skapar ju ett bra arbetsklimat och har man ledare som är svaga och vaga 

så är det ju indirekt… så kan det indirekt vara en följd till kränkningar… Jag är helt 

övertygad om att det behövs bättre ledarskapsutbildning och sådant där.” 

 
10.4. Personalens uppfattning kring mobbning i skolan 
 
Förekomst 

Samtliga respondenter för skola 1 uttrycker tydligt att mobbning förekommer på deras skola.  

 

”… Jag tror ju alla former utav kränkningar förekommer, det gör det liksom på varje skola… 

eller ja, i varje grupp.” 
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”Ja! Det har det definitivt gjort! Och gör hela tiden! För det tycker jag är ett utgångsläge… 

alltså jag blir mycket skum på dem som säger att det inte förekommer på en skola… eller på 

en arbetsplats, för det förekommer överallt i olika omfattningar. Det tycker jag är jätteviktigt 

att man har med sig.”  

 

”Ja, det finns nog inget ställe där det inte förekommer… och visst förekommer det i skolan, 

det gör det!” 

 

Det framkommer av respondenterna att personalen på skola 1 är bra på att vara lyhörda, detta 

genom att de försöker se och höra saker. Om någon situation eller händelse uppstår är de inte 

sena med att ta tag i problemet. Samtliga respondenter uttrycker tydligt att man som personal 

på skolan är måna om elevernas välbefinnande, att det är viktigt att eleverna ska må bra. 

 

”… Vi hade ett exempel, det var en tjej som ofta satt ensam i korridoren och jag tror det tog 

en eller två dagar… så hade vi upptäckt det allihopa och började diskutera det… så att… man 

ser saker och ting ganska så fort… eller alltså sedan missar vi säkert saker också, det är jag 

väl medveten om men man försöker ju se allt.”  

 

Hur mobbning yttrar sig 

Det som framkommer av respondenterna för skola 1 är att mobbning är när någon utsätts för 

kränkande behandling på ett eller annat sätt, under en längre period av en eller flera personer. 

Det kan antingen ske verbalt, fysiskt eller psykiskt. De flesta uttrycker sig på så sätt att 

mobbning är en självuppskattning, att man måste utgå från personen ifråga, det vill säga att 

det enbart är personen själv som kan avgöra om han eller hon är eller har blivit mobbad. 

 

”… Det kan ju se väldigt olika ut… för det är ju alltid den som upplever sig som utsatt, det är 

ju den personen som man får ta som utgångsläge… det är ju alltid den personen som bedömer 

om man är utsatt.”  

 

Med verbalt menar respondenterna att man kallar varandra för dumma saker som till exempel, 

idiot, hora eller bög. Med fysiskt menar de att man utdelar slag och sparkar mot någon och 

detta är troligtvis vanligast bland killar. Det framkommer att mobbning förekommer lika 

mycket bland killar och tjejer men att sättet skiljer sig åt. En av respondenterna uttrycker det 

på så sätt att killar är mer ”burdusa”…”pang på”, med detta menar respondenten att, killar är 

mer åt det fysiska hållet. Medan tjejer är mer åt det psykiska hållet, det vill säga att de ”tisslar 

och tasslar” bakom ryggen.  
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”… Det kan ju vara att man systematiskt, alltså inte bara en gång utan att det förekommer 

hela tiden att man är taskig mot någon genom att ge den slag eller ja, rent fysiskt då… men 

också att man kan frysa ut någon, att man inte ser personen, blir tyst när den kommer in i 

rummet till exempel, sådana saker… det har jag sett… verbalt är nog vanligast.” 

 

Med psykiskt menar respondenterna att man behandlar varandra som luft, att man fryser ut 

någon. Det kan till exempel vara så att man inte få vara med i kamratkretsen. Det beskrivs att 

det här förekommer främst bland tjejer på skolan. Det framkommer även att mobbningen sker 

utanför skolan, det vill säga till och från skolan, men också från hemmet. Mobbningen kan 

därför till exempel ske via mobiltelefonerna då eleverna skickar sms-meddelanden, eller över 

Internet via msn, lunarstorm eller andra chattsidor då eleverna skickar email. Respondenterna 

menar att eleverna skriver taskiga saker till varandra och att de sedan tar med sig detta till 

skolan. En av respondenterna poängterar att det har varit ett antal sådana fall. Respondenten 

uppfattar att det kan handla om rena hot och förolämpningar. Det sägs att det mest är tjejer 

som utför det här mot varandra. En av respondenterna menar att det här blir ett stort problem 

sedan när eleverna kommer till skolan och möts ansikte mot ansikte. 

 
”… Det är ju inte bara fysiskt utan det är psykiska grejer också. Jag förstår det på tjejer som 

kommer… de säger att det har mycket med kroppsspråket och att det är utfrysningar, att man 

blir utfryst. Det är ju rätt så vanligt bland tjejer faktiskt… bland den åldern som är här. 

Sedan hör jag mycket om när det gäller data och sms…”    

 
Språkbruk 

Sedan tar respondenterna upp problematiken runt elevernas språkbruk och hur man bemöter 

varandra i dagens samhälle. De menar att det är viktigt att uppmärksamma detta och skapa en 

nolltolerans genom att ingen ska acceptera detta beteende på skolan. De lyfter även fram hur 

viktigt det är som personal att vara lyhörd på hur eleverna kommunicerar med varandra och 

att man som personal inte ska acceptera de kränkande orden som numera används ”väldigt 

vardagligt”. Det framkommer att skolan har som mål att ha en nolltolerans vid all form av 

kränkande behandling. 

 

”Alltså jag accepterar inte att man till exempel här ute i korridoren om man passerar mitt 

arbetsrum och går och kallar varandra för hora eller… ja, alltihopa det här… utan då 

kommenterar jag det… Då går jag ut och säger att detta är en arbetsplats för oss alla och här 

ska vi kunna vara allihopa och då kan vi inte acceptera den typen av språk…” 
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”Det här med språket eller hur vi bemöter varandra i vardagen liksom med att säga hej att… 

vi inte tolererar liksom, om de säger något som… jävla bög, hora eller var det nu är. Då är 

det viktigt att alla vuxna regerar på det… för det har ju ändrats det här med språkbruket 

bland eleverna… man baxnar ju när man hör vissa som sätter igång.”   

 
Personalens reflektioner angående elevernas uppfattning kring mobbning 

Det framkommer av personalen att de ibland kan höra elever uttrycka sig på så vis att 

personalen gör för lite, eller att de inte bryr sig tillräckligt mycket vad gäller att se och agera 

vid mobbning.  

 

”Jag tror ju aldrig elever upplever att de har tillräckligt stöd och kontakt av personalen…”  

 

En av respondenterna menar att det är viktigt att eleverna signalerar i god tid om det har hänt 

något, annars är det svårt för personalen att ta tag i saken direkt och göra något åt det. 

Respondenten uttrycker sig på så vis att det omedelbara respondenten kan se, det kan denne ta 

tag i. Det framkommer även att mobbning kan vara svårt och jobbigt att ta itu med och att det 

säkert finns de som har dålig koll, blundar eller kanske inte vill veta av att mobbning 

förekommer på deras skola. 

 
”Alltså generellt tror jag nog att det är så… att hälften har dålig koll och hälften vill inte 

veta… för det är ju svåra saker och det är ju jobbigt att ta itu med…” 

 

10.5. Skola 2. Kontext 
Skola 2 är en högstadieskola årskurs 7- 9. Skolan har cirka 300 elever. Det framkommer att 

skola 2 är indelad i tre arbetslag: 1, 2 och 3. I varje lag inkluderas en årskurs sjua, en årkurs 

åtta och en årskurs nia. Eleverna har en gemensam matsal, cafeteria och fritidsgård.  

 

Våra egna reflektioner angående skola 2 

Vi möttes av en man i skolans korridor som visade sig vara vår första intervjurespondent. Vi 

var smått förvirrade då vi inte riktigt visste vart vi skulle ta vägen. Tydligen syntes det på oss, 

då respondenten kom fram och undrade om vi var de två studenter som skulle komma och 

genomföra intervjuer. Vi möttes med ett välkomnande leende och vår nervositet släppte 

genast. Samtliga respondenter var mycket engagerade av att vilja delta, och de var även 

positiva till att genomföra intervjuerna. Skolans miljö, det vill säga korridorerna kändes 

trånga och instängda då det flödade in en mängd elever vid skolstarten på morgonen.  
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Skolans caféverksamhet såg mycket trevlig ut, dock fick vi känslan av att lokalen var lite liten 

med tanke på skolans alla elever. För övrigt fick vi ett positivt intryck till stämningen på 

skolan vad gäller personalen och eleverna som vi träffade på. 

 

10.6. Skolans Likabehandlingsplan 
Skolan har en lokal likabehandlingsplan. Planen ska utvärderas varje år och skolan har 

utformade riktlinjer hur man ska gå tillväga. I skolans likabehandlingsplan kan man utläsa att 

skolan vill främja vänskap där eleverna ska uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och 

delaktighet därför ska skolan förebygga kränkningar. Skolans likabehandlingsplan syftar till 

att främja barns och elevers rättigheter oavsett: 

• Kön 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• sexuell läggning 

• funktionshinder  

 

Likabehandlingsplanen ska även förebygga och förhindra annan kränkande behandling. 

 

Skolans mål mot kränkande behandling 

I skolans likabehandlingsplan framgår det att all personal ska lyssna och vara lyhörda för det 

som eleverna berättar. Det är då viktigt att ta informationen på allvar och att personalen visar 

eleverna att det går att göra något åt kränkningar. Skolan har en kamratstödjargrupp där två 

elever från varje klass väljs ut. Dessa elever är en viktig källa för att få vetskap om 

kränkningar. Lunch- och rastvakter ska finnas för att observera samt att skaffa kunskap om 

den aktuella situationen i verksamheten. Då vuxna rör sig i korridorer, på skolgården och i 

matsalen skapar detta en trygghet för eleverna. Det förekommer temaarbeten och diskussioner 

varje år om bland annat, vänskap och mobbning. Mentorstid finns då eleverna träffar sina 

mentorer (klassföreståndare) varje vecka. Där ska det ges tillfälle att diskutera trivsel i 

klassrummet och på skolan. En elevvårdsgrupp finns och gruppen består utav rektor, 

skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Denna grupp 

träffas varje vecka. 

 

Skolans åtgärdsplan vid kränkande behandling 

Alla vuxna som ser någon form av kränkning som pågår ska omedelbart förmedla detta vidare 

till eleven eller eleverna, att det man ser klassas som trakasserier eller kränkningar. På detta 

sätt visar de vuxna på skolan att man bryr sig och att man tar avstånd från alla tendenser till 
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trakasserier eller annan kränkande behandling. Skolans mål är att vid kännedom om 

kränkningar, agera skyndsamt. Mentorn ska alltid informeras. All personal på skolan ska 

meddela elevvårdsgruppen om man har fått vetskap eller har misstanke om kränkningar. 

Elevvårdsgruppen ska sedan samla in ytterligare information om var, när och hur 

kränkningarna förekommer. Samtal genomförs med både den som har blivit utsatt men även 

med den som har utsatt personen ifråga. Därefter meddelas samtliga vårdnadsharvare av den 

som har hanterat ärendet. Efter cirka en vecka ska uppföljningssamtal genomföras med de 

involverade, detta för att kontrollera om kränkningarna har upphört. Om den kränkande 

behandlingen (mobbningen) inte upphör ska skolan vidta följande åtgärder: 

• Skolan ska anordna specialbevakning på raster  

• Elevvårdskonferens ska samordnas där alla involverade träffas 

• En polisanmälan ska göras  

 

Följa och uppnå 

Från skola 2 framkommer det att det inte finns några svårigheter med att följa 

likabehandlingsplanen. Däremot uttrycker en del av respondenterna sig på så vis att det finns 

svårigheter med att uppnå målet av att inte ha någon mobbning över huvud taget.  

 

”… Det gäller att vara så god vän med den, se den som ett uppslagsverk. Man måste 

uppdatera sig och läsa på den, för den är ju faktiskt en lag som alla är skyldiga att följa som 

jobbar inom skolan.” 

 
”… Att följa den är inga svårigheter men sedan att uppnå målet… alltså att ha noll 

mobbning, det är väldigt svårt… Vi kan sträva mot det naturligtvis och det är ju viktigt att 

varje individ gör det… men som sagt tillfällena är många och vi är komplicerade vi 

människor, vad det gäller vår sociala samvaro… så är det bara.”   

 
10.7. Personalens organisering för att uppmärksamma och 

förebygga/motverka mobbning 
 
Information 

Det framkommer att alla mentorer (klassföreståndare) har ett särskilt ansvar när det gäller 

informationen av likabehandlingsplanen. Respondenterna uttrycker hur viktigt det är att hela 

tiden informera eleverna, därför går man ut och informerar i klasserna om vad som gäller på 

skolan gällande mobbning.  
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”… Man skulle ju ha önskat att alla berättade det om hur de har det, de som är mobbade och 

utsatta… men eleverna gör ju inte det, för de tror ju att det är deras eget fel… det måste 

finnas kunskap om mobbning och den kunskapen måste vi vuxna se till att ge ungdomarna och 

barnen… för vi kan inte räkna med att de ska klara detta själva.”  

 
Temadagar 

Det framkommer att skolan arrangerar temadagar. En av respondenterna uttrycker sig på så 

vis att det kanske inte alltid är så där hemskt givande, då temadagarna kan uppfattas som 

enstaka händelser. Respondenten menar att det är viktigt att mentorerna (klassföreståndarna), 

tar upp sådant med eleverna och att man pratar samt diskutera vikten av att ha en bra relation 

till varandra.  

 

”… Respekten för den enskilde individen är ju någonting som vi på något sätt behöver arbeta 

mer kring. Svårigheten ligger ju i att få alla att förstå att vi alla är lika värda, det är ju det 

som är den stora svårigheten.”  

 

Brevväxling 

Det framkommer av respondenterna att brevväxling sker mellan mentor och elev. Detta är ett 

arbetssätt som är till för att uppmärksamma och förebygga mobbning på skolan. 

 

”… Tanken är att det ska byggas ett förtroende mellan mentorn och eleven så att saker och 

ting kommer upp under de tillfällena.”   

 
Kamratstödjare 

Skolan har en kamratstödjargrupp där två elever från varje klass är representanter. 

Kamratstödjareleverna har i uppgift att vara uppmärksamma på vad som händer och att sedan 

rapportera detta vidare till personalen. Respondenterna förklarar det på så vis att det är en 

förebyggande åtgärd, då man försöker hitta de elever som har problem, de elever som är och 

blir utsatta på något vis. Det sägs att detta är ett bra forum för personalen, då de får reda på 

mycket ifrån kamratstödjarna. 

 

Rastvakter 

Det framkommer att skolan har rastvakter, två stycken per arbetslag (personalen på skolan). 

Personalen befinner sig både inomhus och utomhus under rasterna, i korridorerna, i matsalen 

och på skolgården. Det framkommer att all personal som arbetar på skolan är involverad och 

har ett ansvar kring det förebyggande arbetet gällande mobbning. Respondenterna är eniga i 
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frågan om att rastvakter fungerar bra och är en förebyggande åtgärd för att motverka 

mobbning.  

 
”… Vi är ute där ungdomarna vistas, vi är ute på raster, vi är ute på skolan och kollar alla 

korridorer… och ifrågasätter om vi tycker att det är något onormalt som händer…” 

 
”… Vi har ju ett väldigt stort ansvar, alltså vi som personal. Det är ju vi som måste reagera. 

Jag ska ju tillrättavisa och stoppa det, men alltså snacka med eleverna.” 

 

Elevvårdsteam   

Skolan har en elevvårdsgrupp som träffas varje vecka. Gruppen består utav rektorn, 

skolkuratorn, skolsköterskan, specialpedagogen samt studie- och yrkesvägledare. Där kan 

man ta upp elever som är eller har blivit utsatta för mobbning. 

 

Lokaler 

Det framkommer att skolan har en del trånga passager, korridorer, samt att skolans fritidsgård 

är för liten. Respondenterna menar att detta kan vara en orsak till att mobbning förekommer 

på skolan.  

 

Inte ”förtröttas” 

Det framkommer att det kan vara svårt som personal att uppmärksamma allt som händer, då 

de menar att mobbningen oftast sker när inte alltid den vuxna ser, hör eller är i närheten. 

Däremot om personalen uppmärksammar eller får vetskap om att mobbning existerar så är 

man som personal snabba på att agera och ta itu med det. En av respondenterna poängterar om 

hur viktigt det är som personal att inte ”förtröttas” på ungdomarna. Respondenten menar då 

att det är viktigt att tro på det man gör och att det har ”effekt”. 

 

”Det gäller att synliggöra det och tala om att det finns, för vi vet att det finns men det är inte 

alltid att vi ser det.” 

”… Det jag gör, det jag säger… kanske inte precis nu men kanske imorgon eller om 5 år eller 

om 10 år, för det är ju viktigt, annars skulle man ju lägga ner…” 

 

Skolan har även en fritidspersonal som är ute i caféverksamheten bland eleverna. Det 

framkommer att, om enstaka händelser uppstår, tar personalen tag och pratar med de 

inblandade. Oftast får personalen rapporter ifrån kamratstödjarna eller från den som har blivit 

utsatt. De pratar då med de elever som är inblandade därefter försöker personalen själva reda 

ut läget med de berörda eleverna.  
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”… Jag kan ju säga att informellt så är vi alla involverade när det gäller mobbning. Det är 

alltså kökspersonal, städ, vaktmästare, fritids och annan personal. Detta har man kört hårt 

med, att alla har ett ansvar.”   

 

Vid händelser och situationer som uppstår 

Det framkommer att i normalt sätt så pratar personalen först med den som har blivit utsatt och 

sedan med den som har mobbat. Personalen tar reda på vad som har hänt och försöker sedan 

reda ut det. Är det sedan så att det inte blir någon förändring, då anordnar man 

uppföljningssamtal och kontaktar föräldrarna och i värsta fall får skolan göra en polisanmälan.  

Det framkommer att oftast är det mentorn (klassföreståndaren) som tar första steget när det 

gäller arbetsgången i hur de ska agera när det gäller mobbning. I första steget så är det 

mentorn som agerar och pratar med de inblandade samtidigt som han eller hon dokumenterar 

ner händelserna och situationerna. Om det inte blir någon förbättring så lämnar mentorn över 

det till elevvårdsgruppen. Det framkommer av respondenterna att personalen på skolan är 

snabba på att ta tag i mobbningssituationer för att åtgärda dessa.  

 
Samverkan mellan årskurserna 

En av respondenterna uttrycker att en samverkan mellan årskurs 1- 6 och upp till högstadiet, 

årskurs 7- 9 är något som skulle införas, då man som personal kan få reda på eventuella 

mobbningsfall som tidigare eller fortfarande existerar. Detta menar respondenten, skulle 

kunna ligga till grund för ett förebyggande arbete kring eleven/eleverna ifråga. 

 

”… En brist i kontinuiteten när det gäller eleverna som kommer ifrån 6: an… från våra 1- 6 

skolor. För de samtal som jag har haft med enskilda elever här va… så har jag hört att det 

här är någonting som har pågått i 4: an, 5: an, i 6: an och så vidare… där ser jag en brist, att 

vi bör lära känna och ha bättre övergång mellan skolorna och så att vi vet på ett tidigare 

stadium vad som har gjorts.  Detta kan jag uppleva som en brist i vårt arbete…” 

 
10.8. Personalens uppfattning kring mobbning i skolan 
 
Förekomst  

Det framkommer av respondenterna för skola 2 att mobbning förekommer på skolan. Däremot 

framkommer det att det kan vara svårt att veta i vilken grad och omfattning skolan har 

gällande mobbning. Respondenterna beskriver att det finns svårigheter för personalen att 

urskilja skoj och allvar vid situationer och händelser som uppstår. De menar att det är svårt att 

veta vart gränsen går. 
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”Det förekommer ja!” 

 
”Ja, det kan jag nog se… men i vilken grad, det vet jag inte… men det är som jag säger det 

här vardagliga i korridoren, runt biljardbordet, samlingsplatserna… man liksom säger elaka 

saker till varandra och den som säger det, han eller hon tycker liksom att, va fan så säger vi 

ju till alla ju… men alla personer tycker ju inte att det är lika roligt att få höra det.” 

 

”Det är så svårt att säga att mobbning är då de säger jävla hora… eller din fitta, det är så 

jäkla vanligt på högstadiet idag att folk säger så till varandra… man säger det till polare, till 

varandra… det är svårt att definiera vart gränsen går.” 

 

Hur mobbning yttrar sig 

Det som framkommer från respondenterna för skola 2 är att mobbning är när någon utsätts för 

kränkande behandling på ett eller annat sätt, under en längre period av en eller flera personer. 

För att det ska kunna ses som mobbning, uttrycker respondenterna särkilt och betonar, att 

mobbning ska pågå vid upprepade tillfällen. Om det inte gör det, menar respondenterna att det 

lätt kan ses som enbart rena konflikter mellan eleverna. 

 

”… Egentligen vid upprepade tillfällen för att det kan ju vara rena konflikter annars.” 

 
”Mobbning för mig är… upprepat, det vill säga när någon person upprepat blir utsatt för 

någon form av trakasserier, när någon person blir utsatt för någon som kränker personen 

ifråga med ord eller handlingar av annat slag. Jag tycker det är viktigt att betona upprepade 

gånger!” 

 

Det framkommer att mobbning kan antingen ske verbalt, fysiskt eller psykiskt. Med fysiskt 

menar de slag eller sparkar, vilket uppfattas som mindre vanligt på skolan enligt 

respondenterna. Med verbalt menar de att man kallar varandra för dumma och elaka saker. 

Det sägs av respondenterna att verbal mobbning är vanligast på deras skola. Den psykiska 

mobbningen kan handla om att man fryser ut någon med hjälp av gester och miner eller att 

man som elev fnittrar bakom ryggen då den som blir utsatt kommer in i ett rum. 

 

”… Verbal mobbning är definitivt vanligast… och sedan kommer ju det här med gester och 

miner… alltså det minsta är ju handgripligt.”   

 

”… Det är väldigt sällan som vi har, vad man ibland skulle kunna kalla för grov mobbning då 

man är mera våldsbenägen och så va… så att man ger sig på någon person och slår eller 
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doppar i toalettstolen eller något i den stilen, det är väldigt sällan vi har det så… Däremot 

förekommer det alltså att man blir retad eller blir kallad för saker som man inte vill bli 

kallad.” 

 

”… Det kan vara alltifrån att en person vägrar att sitta jämte en annan person öppet inför 

andra i klassen… det kan ske både verbalt, det kan ske fysiskt…” 

 
Förändrade normer och språkbruk 

Det framkommer att språkbruket har ändrats markant. Respondenterna upplever att eleverna 

kan uttrycka sig med grova skällsord och könsord och tycka att det är acceptabelt att både ge 

och ta emot dessa ord av varandra. Respondenterna uttrycker sig på vis att det är svårt att veta 

vart gränsen går. Det framkommer då att det är viktigt att man som personal utgår från 

personen ifråga, det vill säga att det enbart är personen själv som kan avgöra, om han eller 

hon är eller har blivit mobbad. 

 
”… Det är ju väldigt viktigt att vi lyssnar på den personen som känner sig utsatt!”  

 
”… Eleverna har ju mycket större kännedom om hur det är på skolan än vad personalen 

har… mobbning har alltid funnits men det är nog lättare och tydligare för oss personal att se 

det nu, i och med att språkbruket har ju blivit mycket friare… ja, allting är friare för den 

delen. Man kanske är mera öppen för mobbning nu, än vad man var en gång i tiden…” 

 
Personalens uppfattningar kring agerandet mot mobbning på skolan 

Det framkommer av respondenterna att elever kan uttrycka sig och uppleva att en del av 

personalen kan se mobbningen som vanligt ”gnabb”. Det framkommer att personalens 

agerande kring situationer och händelser som uppstår kan se olika ut. Det beskrivs att en del 

av personalen tänder till på stubinen och agerar och ingriper direkt, medan det finns personal 

som inte bryr sig lika mycket. Det framkommer att så länge skolan har problem gällande 

mobbning så har skolan inte lyckats fullt ut. 

 
”… Jag ser ju alltså att vi har problem… och då måste det vara något som brister… och en 

sak som jag har upplevt här det är alltså… så länge vi har problem över huvudtaget så är vi 

inte tillräckliga! Skulle vi vara tillräckligt bra så skulle vi inte ha några problem alls...”    
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11. Sammanfattning av resultatredovisningen 
Syftet med vår studie var att undersöka hur olika personalroller på två högstadieskolor i södra 

Sverige, uppmärksammar och förebygger/motverkar mobbning bland elever. Vi ville få en 

förståelse för hur dessa skolor går tillväga i arbetet mot mobbning. Vårt resultat baseras 

utifrån sammanlagt tolv intervjuer. Vi kommer härmed att göra en kort beskrivande 

sammanfattning av vårt resultat. 

 

Utifrån det som framkommit och det vi utläser från vår resultatredovisning är bland annat att 

skolorna har en handlingsplan i form av en likabehandlingsplan. Planen har utformade 

riktlinjer om vad som gäller vid kränkande behandling såsom mobbning. Det beskrivs att 

mobbning är när någon utsätts för kränkande behandling på ett eller annat sätt, under en 

längre period av en eller flera personer. Det kan antingen ske verbalt, fysiskt eller psykiskt. 

Det framkommer att mobbning förekommer på båda skolorna. Däremot beskrivs det att det 

finns svårigheter med att veta i vilken grad och omfattning skolorna har gällande mobbning. 

 

Skolorna lyfter fram att de har olika förebyggande åtgärder vid arbetet mot mobbning. Ett 

exempel på detta är bland annat ämnet ”livskunskap” som ena skolan har. Eleverna har där 

möjlighet att prata om situationer som uppstår i skolan. Eleverna får även här möjlighet att 

lära känna sig själv, lära känna varandra och hur man ska umgås med sina kamrater, detta för 

att få en bra stämning i klassen. Här använder sig skolan av metoden SET, (Social Emotionell 

Träning). Metoden utgår från att stärka individen till att våga ta ställning till olika uppgifter 

och situationer. Som till exempel att stå emot grupptryck och att våga säga nej.  

 

Temaveckor arrangeras för att få eleverna att bli medvetna om vad mobbning och kränkande 

behandling innebär. Kamratstödjare finns på skolorna för att förmedla händelser till 

kamratstödjarlärare, dessa ska även vara goda kamrater i form av att visa gott föredöme på 

skolan. Brevväxling mellan mentor och elev förekommer och är ett sätt att uppmärksamma 

och förebygga mobbning. Något som även lyfts fram är ”nolltolerans”, vilket innebär att 

ingen ska acceptera någon form av kränkande behandling, såsom mobbning. Dessa är bara 

några utav de förebyggande åtgärder som framkommit i resultatet.  

 

12. Diskussion 

12.1. Resultatdiskussion 
Som vi tidigare nämnt är mobbning ett fenomen som har funnits i alla tider och som troligtvis 

aldrig kommer att försvinna helt och hållet. Men vad är det som gör arbetet så svårt vid att 
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stoppa mobbning helt och hållet? För att vi ska försöka förstå detta fenomen, kommer vi 

härmed att diskutera det resultat vi fått fram från båda skolorna. Vi kommer att koppla 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkt som vi har valt att belysa i vår studie. Vi 

utgår från de tre teman som presenteras i resultatet. Vi ska därmed diskutera det vi anser är 

utmärkande och som skiljer de båda skolorna åt, gällande deras arbete och uppfattning kring 

mobbning. Som vi tidigare nämnt, kommer vi härmed lyfta fram det som har att göra med vårt 

syfte.  

 

Förebygga och motverka mobbning  

Rimsten (2006) beskriver att det är viktigt att följa och behandla de aktiva åtgärderna som 

omfattar skolan idag. Skolan har skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och 

annan kränkande behandling. Skolan har även skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid 

mobbning och ska därför, enligt honom, ha ett målinriktat arbete och en utformad 

likabehandlingsplan. Det verkar som om skolorna är medvetna och har en skyldighet utifrån 

skollagen och den nya lagen, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever, att förebygga och motverka mobbning. Skolorna ska utifrån 

dessa lagar utforma en handlingsplan, det vill säga en likabehandlingsplan.  

 
Likabehandlingsplan 

Utifrån intervjuerna framkommer det att skolorna har en utformad likabehandlingsplan. Vår 

uppfattning är att skolorna inte ser några svårigheter med att följa eller uppnå målen i planen. 

Trots att de har en utformad likabehandlingsplan så är vår tolkning utifrån personalens 

uppfattning att mobbning ändå förekommer. Vi uppfattar att skolornas likabehandlingsplan 

kan betraktas som reklam, att denna syftar till att påverkar berörda individers attityder och 

handling i den riktning som framgår i likabehandlingsplanen. Oavsett att båda skolorna har 

fastställda mål och riktlinjer för att förebygga och motverka mobbning, existerar detta 

problem ändå. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) ska individer och grupper i en organisation 

ha anpassade mål för att bli motiverade till att utföra ett bra arbete. De menar att mål måste 

vara tydliga och klart formulerade för att utgöra en realistisk utmaning, ur individens och 

gruppens perspektiv. Organisationsteorin framhäver att en bra kommunikation krävs mellan 

varandra i organisationen för att organiseringen ska fungera och målen uppnås. Genom att 

lösa uppgifter och genom ett samarbete i gruppen menar Dimbleby & Burton (1999) att 

individerna ska nå fastställda mål och att deras samspel inom organisationen, för att uppnå de 

fastställda målen, är organiseringen. Kan det möjligtvis ha och göra med hur 

kommunikationen mellan olika individerna som finns på en skola och hur deras roller är och 

fungerar tillsammans, påverkar skolans arbete och dess resultat? Ett sätt att förstå denna 
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ovannämnda komplexitet är att det möjligtvis kan finnas svårigheter gällande samarbetet 

mellan varandra inom hela organisationen. Kan det eventuellt finnas svårigheter gällande 

kommunikation mellan ledning, personal och elever? Kommunikationen kan ske på olika sätt 

och beroende på hur kommunikationen fungerar, påverkar detta resultatet på de mål 

organisationen har. Detta kopplar vi till vårt resultat då det framkommer från skola 1 att det är 

viktigt att ha ett väl fungerande ledarskap som är samstämmig med övrig personal i 

organisationen. Det framkommer även att det kan ha en betydelse hur pass intresserad och 

engagerad man som personal är, vid sättet att skapa normer och värderingar tillsammans med 

eleverna. Dimbleby & Burton (1999) menar genom att ge och ta emot information så 

kommunicerar vi. Precis som alla grupper av människor, utvecklar organisationer sina egna 

normer och värderingar (Dimbleby & Burton, 1999). För att organisationens mål ska kunna 

uppfyllas menar de att en effektiv kommunikation är nödvändig mellan individer och grupper 

i hela organisationen. 

 
Tydliga och klara regler 

Olweus (1999) hävdar att det är viktigt att all personal på en skola är medvetna och har 

kunskap om mobbningsproblematiken och att skolan utformar klara och tydliga regler mot 

mobbning. Detta genom budskap som till exempel, att ingen ska acceptera och tillåta någon 

form av mobbning på skolan. Detta kopplar vi till skola 1, detta utifrån respondenternas 

beskrivningar om att de har som mål i sin likabehandlingsplan att ha en nolltolerans vid alla 

former av kränkande behandling.   

 
Skapa nolltolerans 

Respondenterna för skola 1 lyfter fram problematiken runt elevernas språkbruk och hur man 

numera bemöter varandra i dagens samhälle. De menar att det är viktigt att uppmärksamma 

detta och på så sätt skapa en nolltolerans genom att ingen ska acceptera ett sådant beteende på 

skolan. De menar att det är viktigt som personal att vara lyhörda på hur eleverna 

kommunicerar med varandra. De lyfter även fram att det är viktigt att alla som verkar inom 

skolan ska ha en nolltolerans gällande mobbning och annan kränkande behandling. 

Respondenterna menar vid händelser som uppstår, gäller det som personal att snabbt ingripa 

och stoppa mobbning. Detta genom att tydligt visa att sådant beteende inte är acceptabelt.  

 

Vår tolkning utifrån skola 2 är att de är medvetna om att de har problem angående mobbning. 

De uttrycker sig på så sätt, att så länge skolan har problem så är skolan inte tillräckligt bra på 

att motverka mobbning. Respondenterna lyfter fram och beskriver att man som elev kan 

uttrycka sig med grova skällsord och könsord och att respondenterna upplever att språkbruket 

definitivt har ändrats markant. De menar att det finns svårigheter av att veta vart gränsen går, 
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då elever numera accepterar att både ge och ta emot dessa ord av varandra. Ett sätt att förstå 

det, är att det kan ha och göra med samspelet mellan alla som verkar inom skolan. Ett annat 

sätt att förstå det, är att skolan inte har som norm att ha en nolltolerans på samma sätt som 

skola 1 har. Höiby (2004) menar att det är en förutsättning, vid det förebyggande arbetet kring 

mobbning, att alla som verkar inom skolan är överens om en gemensam insats för ett gott 

kamratskap. Hon menar då att det underlättar om all personal, samt skolledning är med och 

stöttar arbetet kring mobbning. 

 
Förebyggande åtgärder 

Enligt Olweus ska skolan ha speciella förebyggande åtgärder vid mobbning. Han menar att 

skolan kan göra undersökningar i form av frågeformulär, ha bestämda dagar under skolåret då 

temat mobbning diskuteras och att skolan ska ha en samordnad grupp som arbetar mot 

mobbning. Detta menar Olweus är viktigt att förmedla till både elever, personal och föräldrar. 

Utifrån skolornas likabehandlingsplan uppfattar vi att båda skolorna utgår efter speciella 

förebyggande åtgärder. Utifrån resultatet har vi fått en uppfattning om att skolorna har 

liknande åtgärder vid det förebyggande arbetet. Alla som verkar inom skolan, alltså ledning 

(rektorn), personal och elever är informerade om vad som gäller för att följa och därmed 

uppnå likabehandlingsplanen. Däremot finns skillnader för skola 1 och skola 2 gällande deras 

sätt att gå tillväga för att uppmärksamma mobbning.  

 

Det som utmärker sig för skola 1 är att de använder sig av en trivsel, trygghets, 

mobbningsenkät varje termin. Detta görs för att uppmärksamma elevernas välbefinnanden. 

Det framkommer att skola 2 har rastvakter, en aktiv fritidspersonal och brevväxling, vilket 

inte framkommer från skola 1. Vi upplever att det skiljer sig gällande temadagar och 

temaveckor. Skola 1 har som mål att varje termin gå ut och särskilt informera eleverna om 

likabehandlingsplanen, detta i samband med att skolan anordnar en temavecka varje år för 

eleverna. Medan skola 2 anordnar temadagar vid behov.  

 

Skola 1 har varje vecka 40 minuters ”Livskunskap” på schemat. Personalen utgår ifrån 

metoden SET (Social Emotionell Träning). Respondenterna beskriver att ämnet livskunskap 

kan vara ett tillfälle för personalen och eleverna att ta upp frågor som rör mobbning. Kan detta 

vara ett sätt att få personalen att bli involverade och utifrån detta ämne sätta sig in i 

problemet? Eftersom respondenterna beskriver att det annars kan vara svårt att upptäcka och 

ta itu med det. Dock framkommer det att denna lektion och ämne inte alltid fungerar jättebra, 

detta beroende på hur pass engagerad och intresserad man som personal är av att lära ut i 

ämnet. Dimbleby & Burton (1999) menar för att kunna samarbeta med andra människor 
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måste vi kommunicera, och för att komma överens med andra använder vi kommunikation för 

att samarbeta. Utifrån detta får vi en uppfattning av att det är viktigt som personal att ha en 

gemensam syn och ett väl fungerande samarbete vid det förebyggande arbetet.  

Det framkommer att skolorna har ett elevvårdsteam. Teamet träffas kontinuerligt för att 

stämma av hur läget på skolan är och se ut gällande elevernas välbefinnande, och hur man ska 

gå tillväga om någon elev utsätts för mobbning. Båda skolorna har kamratstödjare som ska 

fungera som extra ögon och öron och vara ett upplysande komplement genom att förmedla 

händelser och situationer till personalen om någon elev utsätts för mobbning. 

 

Hur mobbning yttrar sig 

Enligt Olweus (1999) förekommer mobbning när en eller flera personer, vid upprepade 

gånger och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som 

har svårt att försvara sig. Enligt honom kännetecknas mobbning vid negativt eller elakt 

beteende, det ska då pågå under en viss tid, vid upprepade gånger, antingen fysiskt eller 

psykiskt. Han menar även att mobbning räknas då någon blir utsatt för retsamhet upprepade 

gånger trots att den som blir retad inte visar tecken på obehag. Det framkommer från skolorna 

att mobbning är när någon utsätts för kränkande behandling på ett eller annat sätt, under en 

längre period av en eller flera personer. Det kan antingen ske verbalt, fysiskt eller pysiskt.  

 

Respondenterna för skola 2 uttrycker särskilt och betonar att mobbning ska pågå vid 

upprepade tillfällen, detta för att det ska kunna ses som mobbning. Om inte, menar 

respondenterna, att det lätt kan ses som enbart rena konflikter mellan eleverna då det finns 

svårigheter av att veta vart gränsen går. Var går gränsen egentligen? På skola 1 anser 

respondenterna att mobbning är en självuppskattning. Med det menar de att personalen ska 

utgå från personen i fråga, att det enbart är personen själv som kan avgöra om han eller hon är 

eller har blivit utsatt. Även skola 2 lyfter fram att det är viktigt att man som personal utgår 

från personen i fråga. Respondenterna för skola 2 poängterar språkbruket, hur det har 

förändrats markant och menar att det kan vara svårt att veta vart gränsen går. Här får vi en 

uppfattning om att det kan finnas en problematik att enbart utgå från personen ifråga. Detta 

eftersom vi uppfattar att människor är olika och har olika toleransnivåer på vad man upplever 

som kränkning och vad man accepterar och inte accepterar. Vid sådana här situationer 

uppfattar vi att det med all sannolikhet kan uppstå en klyvning, i den mening att man som 

personal har svårigheter att avgöra när det räknas som mobbning. Speciellt det här med 

språkbruket och att det helst ska ske upprepade gånger, samtidigt som man ska utgå från 

personen ifråga.    
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Respondenternas uppmärksamhet 

Enligt Olweus (1999) är det betydligt fler pojkar än flickor som mobbar. Han menar att direkt 

mobbning förekommer i större del av pojkar än av flickor. Flickor använder sig istället av 

indirekt mobbning (Olweus, 1999). Skolorna uttrycker det som så att mobbning förekommer 

lika mycket bland killar och tjejer men att sättet skiljer sig åt. Killar använder sig av slag eller 

sparkar (fysisk mobbning) medan tjejer använder sig av utfrysningar, gester och miner 

(psykisk mobbning). Däremot uttrycker respondenterna från båda skolorna att verbal 

mobbning är definitivt vanligast, det vill säga att man kallar varandra för dumma och elaka 

saker. Respondenterna för skola 1 lyfter fram och betonar nätmobbningen som ett stort 

problem, då det kan handla om rena hot och förolämpningar. Det framkommer att det främst 

är tjejer som utför detta mot varandra. 

 

Något vi vill lyfta fram är att båda skolorna beskriver att personalen är bra på att vara lyhörda 

och att de tar tag i händelser om sådana uppstår. Respondenterna är även väl medvetna om att 

de missar saker och ting men ändå försöker se allt i den mån det går. Respondenterna är som 

sagt medvetna om att mobbning förekommer på skolorna. Skola 1 uttrycker att mobbning 

förekommer överallt och i olika omfattningar. Skola 2 anser att det kan vara svårt att veta 

vilken grad och omfattning skolan har angående mobbning. De menar att det kan finnas 

svårigheter att veta vart gränsen går. Det framkommer även från skola 2 att arbetet för att 

förebygga/motverka mobbning skulle kunna bli bättre om skolan hade haft en samverkan med 

låg och mellanstadiet, för att på så sätt få vetskap om det finns tidigare situationer eller 

händelser som uppstått, angående elever som är eller har blivit utsatta för mobbning. 

Avslutningsvis beskriver de att så länge skolan har problem gällande mobbning så har skolan 

inte lyckats fullt ut. 

 
12.2. Metoddiskussion 
 
Vi ville få en djupare förståelse och uppfattning kring vårt valda problemområde mobbning i 

skolan. Vi anser nu i efterhand att valet av vår metod har varit användbart i vår studie. 

Samtliga respondenter har varit mycket engagerade och villiga att dela med sig av sina tankar, 

uppfattningar och erfarenheter. I vår studie intervjuade vi totalt tolv personer. Det har både 

varit för och nackdelar med det valet. Fördelarna som vi kan se med att intervjua så många, är 

att man kan få ett brett urval av respondenter. Nackdelen som vi kan se med vårt urval är att 

det har resulterat i ett stort material att analysera och bearbeta under denna korta period. Vi 

genomförde samtliga intervjuer under en tvåveckors period. Vi upplever att det var bra att 
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koncentrera sig på en skola i taget. Från början beräknade vi att intervjuerna skulle ta 60 

minuter men istället varade intervjuerna cirka 30- 45 minuter vardera.  

 

Vi använde oss av bandspelare (ljudinspelare) under samtliga intervjuer. Genom att vi 

använde oss av denna metod, kunde vi lättare koncentrera oss på våra respondenter. Det har 

även underlättat bearbetningen av vårt inhämtade material. Vi anser därmed att det har varit 

en bra metod att använda sig av, då svaren vi erhållit från samtliga respondenter, blivit 

besvarade och gett oss en ökad förståelse gällande studiens syfte.  

 

Vi valde två högstadieskolor för att vi ville få minst två olika fall av skolors arbete kring 

mobbning. Vi är medvetna om att studiens resultat inte kan generaliseras statistiskt. Vi anser 

däremot att studien ger en ökad förståelse av hur organiseringen för hur arbetet kring 

mobbning kan se ut. Vi är medvetna om att studien inte kan ses som generell och att det 

resultat vi har fått fram, inte kan ses som representativt för alla skolor i Sverige. Vi valde att 

utföra studien utifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi anser därför att valet av 

metod passade studiens syfte, då vi ville får en djupare förståelse och uppfattning utifrån 

respondenternas perspektiv och vårt valda problemområde.   

 

12.3. Slutdiskussion 
Under våra intervjuer framkom det att mobbning förekommer på båda skolorna. Det framkom 

även att det finns svårigheter av att veta i vilken grad och omfattning mobbning sker. Det 

svåra för respondenterna är att veta vart gränsen går. Utifrån respondenterna har vi fått en 

uppfattning om att det finns en jargong på skolorna gällande språkbruket. Enligt 

respondenterna har det ändrats, då elever både kallar och tar emot skällsord ifrån varandra.  

 

Det vi utläser och det vi anser utmärker resultatet är att båda skolorna är väl medvetna om 

problemet, det vill säga att mobbning förekommer. Vi uppfattar här att det finns en 

självkritisk syn på problemet. Med det menar vi att ledning (rektor) och övrig personal 

deklarerar gärna öppet om att mobbning existerar och är ett problem. Men åter igen, vad är 

det som gör arbetet så svårt vid att stoppa mobbning helt och hållet? Detta är ett problem som 

har funnits sedan lång tid tillbaka och som troligtvis alltid kommer att finnas på ett eller annat 

sätt. I och med det förändrade språkbruket och dilemmat av att inte veta vart gränsen går, kan 

det har och göra med hur samhället idag ser på problemet och hur det hanteras utifrån lagar 

som gör arbetet så svårt? Samtidigt upplever vi att samhället idag är väl medveten om det 

existerande problemet då vi uppfattar att det finns en hel del olika åtgärder vid arbetet kring 

mobbning. Vår uppfattning är att det är i mångt och mycket beroende på vad samhället 
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accepterar och inte accepterar som utgör synen på problemet. Att det är detta som påverkar 

oss människor att reagera och ta ställning till hur vi ska gå tillväga vid att kunna ”tackla” 

sådana här problem.  

 

”Arbetsgivare och chefer kan inte ta ansvar för andras elakhet. Men de kan bidra till att hålla 

dessa mänskliga sidor i schack, direkt och indirekt” (Thylefors, 1999. Sid. 209).  

 

Vår uppfattning är den, att det är viktigt som ledare i en organisation att vara medveten om 

vilka regler som gäller, för att sedan utifrån detta kunna sätta upp tydliga och klara mål som 

får alla som verkar inom hela organisationen att följa och försöka uppnå dessa. 

 

”Vi föds i organisationer, uppfostras av organisationer och de flesta av oss tillbringar en stor 

del av vårt liv med att arbeta för organisationer. Vi tillbringar mycket av vår fritid i 

organisationer” (Dimbleby & Burton, 1999. Sid. 140).   

 

Vi upplever att det är i skolan man tillbringar den största delen av sin tid. Som elev är man i 

skolan för att lära sig och få kunskap. Vi upplever att människor präglas av sin omgivning på 

ett eller annat sätt. En stor del av det kan vara i hur man ska bete sig bland andra människor. 

Därför uppfattar vi att det är viktigt att hela organisationen har en samsyn på vad som är 

acceptabelt och inte. Vi blev båda överraskade då respondenterna på båda skolorna tog upp 

det här med att mobbning är en självuppskattning, vilket i detta fall innebär att det enbart är 

personen i fråga som kan avgöra om han eller hon är eller har varit utsatt. Vi upplever att det 

idag kan vara svårt för personalen på en skola att veta om det är en kränkning eller inte. 

 

Vår uppfattning utifrån våra intervjuer är att vi har fått en bild av att respondenterna på båda 

skolorna uppfattar att personalen är insatta och engagerade i att ta itu med situationer som 

uppstår. Det verkar även utifrån de respondenter vi har intervjuat att de anser att mobbning är 

något man som personal ska vara uppmärksam på, för att på så sätt kunna förebygga och 

motverka det. Det verkar som om båda skolorna har en strukturerad och tydlig 

likabehandlingsplan och utifrån respondenterna uppfattar vi att det inte finns några svårigheter 

med att följa respektive sträva mot att försöka uppnå de uppsatta målen i planen. Utifrån den 

nya lagen som trädde i kraft våren 2006, (Lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever) har båda skolorna utformat en likabehandlingsplan. 

Vår uppfattning är att arbetet för att minska mobbningens omfattning kan ta lång tid och att 

detta arbete kan ses utifrån ett långsiktigt perspektiv som hela tiden kan förbättras.       
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Vi ville få kunskap om hur skolor kan gå tillväga i arbetet för att uppmärksamma, 

förebygga/motverka mobbning. Sekundärt ville vi få mer kunskap kring mobbning i skolan, 

då vi i vår framtida yrkesroll som socialarbetare kommer att stöta på detta problem. Vi hoppas 

att vår undersökning kan öka förståelsen för hur det förebyggande arbetet fungerar och kan se 

ut på två skolor, samt att undersökningen förhoppningsvis kan ligga till grund för hur det 

förebyggande arbetet kring mobbning kan utvecklas och förbättras i framtiden. Vi anser att 

detta är ett intressant och aktuellt område att forska vidare kring. Vi upplever att vi har fått en 

ökad förståelse och uppfattning kring vårt valda problemområde och det syfte vi hade med 

studien.   
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Information till involverade i studien: 

Mobbning i Skolan  

– Uppmärksamma, förebygga, motverka 

 

Hej 

Vi är två studenter vid högskolan Kristianstad, Institutionen för Hälsovetenskaper.  

Vi läser tredje året på Sociala Omsorgprogrammet med socialpedagogisk inriktning.  

 

Syftet med vår studie är att vi vill undersöka om och hur rektorn, läraren samt övrig 

personal såsom, sjuksköterskan, kuratorn och fritidspedagogen uppmärksammar, 

förebygger och motverkar mobbning bland barn och ungdomar på två högstadieskolor 

i södra Sverige, årskurs 7-9. Vi vill då inhämta information om hur personalen hanterar 

detta problemområde samt huruvida skollag och likabehandlingsplan gällande 

mobbning följs. 

 

Vi hoppas kunna få göra en intervju med er. Vi vill härmed göra er medveten om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de involverade har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. I vår intervju ska vi använda oss av halvstrukturerade frågor det 

vill säga fasta frågor men öppna svar som vi kommer att ställa följdfrågor utifrån, detta 

för att få intervjun ”levande”. Vi har tänkt på de olika personalrollerna som finns på en 

skola och därför vill vi gärna intervjua en rektor, en kurator, en sjuksköterska, en 

fritidsledare samt två lärare, gärna med varierande kön om det är möjligt. Vi kommer att 

avidentifiera personalens titel, deras namn samt namnen på skolorna och kommunerna, 

detta görs på grund av att utomstående inte ska kunna identifiera några personer. Vi kan 

dock inte garantera fullt ut att personer som finns i respondenternas omedelbara närhet 

inte ska kunna identifiera dem. Vi ska använda oss av bandspelare (ljudinspelare) under 

intervjuerna för att underlätta bearbetningen av vårt inhämtade material. Vårt inhämtade 

material kommer att förvaras inlåst och endast vi samt handledaren kommer att ha 

tillgång till denna. Då studien är avslutad kommer det erhållna materialet endast 

användas i den aktuella studien och ljudinspelningar samt anteckningar kommer att 

förstöras. 
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Till dig som kommer att bli involverad i studien är det viktigt att känna till 

de etiska reglerna som studien innefattas av: 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du 

vill. Det kommer inte att framgå vilken titel (personalroll) Du har och Du 

kommer att få fingerat namn. Vi kan inte garantera att personer som finns i Din 

omedelbara närhet inte kommer att kunna identifiera Dig i studien. Utomstående 

kommer dock inte kunna identifiera Dig. Ljudinspelningar kommer att förvaras 

inlåst och endast vara tillgänglig för oss samt handledaren. Det inhämtade 

materialet kommer enbart att användas till den aktuella studien och det inspelade 

materialet kommer sedan att förstöras. Är Du intresserad av att ta del av 

studieresultatet, får Du gärna kontakta oss. 

 

Hanna Plado   Rebecka Plado  Ingela Olsson 
Student: Sociala Omsorgsprogrammet Student: Sociala Omsorgsprogrammet Handledare  
Högskolan Kristianstad  Högskolan Kristianstad  Tel. nr:   
Mobil nr:    Mobil nr:     
      
      
 

Jag har härmed tagit del av muntlig samt skriftlig information kring studien: 

Mobbning i skolan och samtycker till Intervju med ljudinspelning. Jag vet också 

att Mitt deltagande är frivilligt och att Jag kan avbryta Min medverkan när Jag 

vill. 

 

Ort och datum ______________________________________ 

 

Namnunderskrift ____________________________________ 

 

Namnförtydligande __________________________________ 
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1. Vad gör ni för att uppmärksamma, förebygga och motverka mobbning bland 

barn och ungdomar på er högstadieskola?  

 

2. Hur hanterar ni som personal detta problemområde? 

 

3. Hur följer ni som personal skollagen samt likabehandlingsplanen gällande 

mobbning på er skola? 
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1. Vad är mobbning för er? (er definition). kan ni ge exempel på mobbning och hur den 

yttra sig? 
 
 
2. Kan ni se att mobbning förekommer på er skola? Vad för slags mobbning i såfall? 
 
 
3.   Kan ni berätta hur ni arbetar mot mobbning? Beskriv rent praktiskt, ge exempel. 
 
a) Uppmärksamma 
b) Förebygga    
c) Motverka 
d) Metoder/Modeller 
 
 
4. Då det gäller er lokala likabehandlingsplan gällande mobbning, hur följer ni den som 

personal? Kan ni se svårigheter att följa den, respektive att uppnå planen? 
 
 
5. Tidigare forskning som gjorts visar att lärare har dålig kännedom om mobbningens 

omfattning på den egna skolan, detta utifrån elevers perspektiv. Eleverna uttrycker sig på 
så vis att de upplever att lärarna är dåliga på att ingripa mot mobbning.  

 
Kan ni som personal uppleva detta fenomen på er skola och i så fall, hur ställer ni er 
inför det? 
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Egenprocess 
 

Vi är syskon (tvillingar) och valde att skriva denna C-uppsats tillsammans. Vi 

har kommit fram till att det finns både för- och nackdelar med att genomföra ett 

sådant arbete. Fördelarna har varit att vi har sparat tid, energi och ekonomi. 

Genom att vi har skrivit tillsammans i vårt gemensamma hem har det underlättat 

vår arbetsgång. Vi har haft mycket tid åt gemensamma reflektioner vad gäller 

tankar och idéer som har uppkommit under arbetsprocessen. Nackdelarna är att 

vi har liknande tankar, värderingar och uppfattningar kring saker och ting. Vi 

upplever att detta kan vara en orsak till att vi många gånger har fastnat på ett och 

samma problem som har uppkommit under vår arbetsgång. Däremot upplever vi 

att vi inte har haft några direkta svårigheter med att samarbeta med varandra 

eftersom vi båda har upplevt att vår kommunikation har fungerat väl.  

 

Vad gäller fördelning av uppsatsens olika delar och moment, upplever vi att det 

finns svårigheter att exakt urskilja vem som har gjort vad, då vi i det stora hela 

har skrivit ihop allt material och utfört alla moment gemensamt.  


