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                                  Elevers syn på mobbning 
   

 

Abstract 
Uppsatsen behandlar hur elever, lärare och skolan kan åtgärda och förebygga 

mobbning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn elever har på mobbning 

och hur de vill att lärare och skolan skall agera när det uppstår en mobbningssituation. 

Via ovanstående får vi djupare kunskap om hur vi i vår framtida yrkesroll kan arbeta 

förebyggande mot mobbning. För att nå detta resultat har vi fördjupat oss i olika 

forskares teorier om vad mobbning är, vilka orsakerna är till att det sker, samt förslag 

på åtgärder. 

 

Metoden som användes för undersökningen var kvalitativ intervju med elever i årskurs 

7-9.  I resultatet framgår det att eleverna har en bild om vad  mobbning är och att de 

önskar bättre hjälp och stöd från lärarna, genom bland annat diskussioner om 

mobbning tillsammans med dem. Elevernas önskan är att lärarna skall finnas ute på 

rasterna under skoldagen. På elevernas skolor finns “Kamratstödjarna” som finns till 

för elevernas trygghet inom skolans område. 

 

Ämnesord 
Mobbning, orsaker, åtgärder, erfarenheter, elevernas syn och tankar, skola, lärare. 
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Förord 
Vi vill tacka för all hjälp och allt stöd vi fått under hösten. Ett stort tack till vår 

handledare Per-Ola Holmquist samt eleverna som ställde upp i vår intervju. 
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1. Inledning, bakgrund och syfte 
 

1.1 Inledning och bakgrund 
Vi har i vårt arbete valt att undersöka elevers syn på vad mobbing är, eftersom det 

enligt våra erfarenheter förekommer mycket mobbning ute på skolorna. I vår 

lärarutbildning fattas en stor del av denna kunskap, en önskan är att alla blivande 

lärare skulle få mer kunskap om hur man kan arbeta aktivt mot mobbning, i sin 

utbildning. Med vår undersökning hoppas vi på att kunna ge pedagoger ett stöd för 

hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning och vad eleverna anser att 

pedagogerna bör göra för att motverka eller ingripa i mobbningssituationer.  

Einarsen, Raknes, Matthiesen och Hellesöy (1998) anser att alla lärare, alla vuxna 

som arbetar på skolan, elever och föräldrar ska samarbeta för att motverka 

mobbning, vilket även vi anser. Mobbning är något som alltid har funnits och alltid 

kommer att finnas mer eller mindre. Därför anser vi att det är viktigt för oss blivande 

pedagoger och alla som arbetar med människor att få en djupare kunskap om 

mobbning och hur man kan gå tillväga för att förhindra, samt förebygga mobbning. 

Inför vår framtida yrkesroll vill vi veta så mycket som möjligt om hur elever ser på 

mobbning och vad de anser att lärare och skolan kan göra för att förebygga 

mobbning. Vi vill även veta vad elever anser att läraren ska göra i en 

mobbningssituation. Det är viktigt för oss att låta elever tala om sina kunskaper kring 

mobbning samt hur de vill att pedagoger och elever ska arbeta förebyggande 

eftersom vi ska arbeta för att skapa en god och trivsam miljö för dem att vistas i. 

Lpo94 påpekar att skolan ska vara en plats där elever kan känna sig trygga och 

trivas. En annan orsak till att vi vill utgå ifrån elever är för att vi vuxna inte vet allt som 

händer och sker bland barn och ungdomar och genom att vinna deras förtroende till 

ett samarbete mot mobbning menar vi kan ge en stor vinst. Riksdagen (1997) 

förespråkar att eleverna måste göras delaktiga annars får arbetet mot mobbning 

ingen bra effekt, att skapa ordningsregler för icke önskvärda beteende är en början 

till en åtgärd.  

 
Elever ska känna sig trygga och glada när de kommer till skolan, samt bemötas och 

behandlas med respekt av såväl lärare som elever. Enligt Lpo 94  (2006) ska ingen 

elev i skolan känna sig rädd eller otrygg, eleven ska inte heller bli utsatt för någon 

kränkande behandling eller mobbning. Utifrån vårt tankesätt är det alla lärares 
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skyldighet att lära elever att alla är lika värda, hur man än ser ut och hur man än är 

som person. Regeringen lade fram en ny proposition år 2005, Trygghet, respekt, och 

ansvar- om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling utav barn. 

(Regeringens proposition 2006/06:38). Lagen trädde i kraft april 2006.  Syftet med 

denna lag är att värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli behandlade 

som individer på lika villkor (a.a).  

 
Riksdagen (1997) har bestämt att på varje skola ska skapas en positiv atmosfär och 

regler som påvisar att alla ska visa respekt för varandra. Denna regel måste omfattas 

av alla, både elever och lärare.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att vi vill undersöka vad eleven anser om mobbning utifrån 

sitt eget perspektiv. Vi anser att det är viktigt att ta del av elevers åsikter och 

kunskaper inom detta ämne, dock tar vi inte endast fasta på detta utan förankrar det i 

olika forskares teorier. Som blivande pedagoger önskar vi mer kunskap inom detta 

område, eftersom det är viktigt och för att vi ständigt kommer att uppleva det i vårt 

framtida yrke. Genom att ta reda på vad elever anser att mobbning är, hur de 

uppfattar mobbningen som finns runt omkring dem, samt hur de anser att lärare och 

elever kan arbeta för att motverka den, får vi kunskaper om på hur vi i framtiden kan 

arbeta förebyggande och motverkande mot mobbning. För att vi ska fördjupa våra 

kunskaper kring mobbning och för att läsaren ska få ett begrepp om vad mobbning 

innebär har vi valt att ta del av olika forskares beskrivningar av vad mobbning 

innebär, åtgärder, orsaker, konsekvenser samt ta del av deras undersökningar om 

elevers tankar kring mobbning. 

 
1.3 Problemformulering 
 

� Vad anser elever att mobbning är? 

� Vad vill elever att lärare och skola skall göra om de ser en 
mobbningssituation? 

 

1.4 Metodologisk utgångspunkt och avgränsning 
Sharan (1994) hävdar att i en kvalitativ metod förmedlas informationen via ord, vilket 

gör att det blir en djupare studie. I en kvalitativ metod är det viktigt att under 
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datainsamlingens gång analysera materialet och utifrån det arbeta fram kategorier 

och därefter utarbeta en teori. Innan en intervju bör frågorna granskas, så att de 

frågor som ställs är bra och enkla för respondenten (den som blir intervjuad) att 

förstå. Intervjuaren bör i förväg ha bestämt om det är något särskilt som ska 

observeras under intervjun. I intervjun bör ett samspel mellan intervjuaren och 

respondenten finnas, för att resultatet skall bli bra (a.a).  
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2. Forskningsbakgrund 
Den litteratur vi valt att bearbeta beskriver vad mobbning innebär, orsaker, 

konsekvenser, åtgärder samt elevernas syn på mobbning. Vi anser att det är viktigt 

att ta del av forskning kring ämnet mobbning för att få en djupare kunskap. 

 
Författarna vi valt att ha som grund i vårt arbete om mobbning är Sharp och Smith 

(1996), Olweus (1973,1991,1999), Maltén (1998) och Thors (2007) på grund av att 

deras tankesätt överensstämmer med vårt. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Björk (1999) nämner att det inte var förrän under tidigt 1970- tal som det började 

samlas in kunskaper kring ämnet mobbning. Sociologen H – E Roos (1979) var en av 

de första som började att intressera sig för ämnet och enligt honom så kan begreppet 

mobbning återfinnas cirka trehundra år tillbaka i tiden (a.a).  

 
Heinmann (1987) nämner att det brukar sägas att barn är grymma och därmed 

menas det att mobbning är vanligt förekommande i barnens värld. Författaren påtalar 

att “barnen praktiskt får erfara att man kan vara grym tillsammns med andra, utan att 

det innebär större risk för påföljder och bestraffning förbehålls den som begår 

grymheter enskilt” (s.11). Heinmann hävdar vidare att barnen lär sig av vuxna (a.a). 

 
Ibland skrivs det att mobbningen sker till och från skolan, men Olweus (1999) 

upplyser oss om att det är tvärtom. Enligt Olweus (1999) forskning äger mobbning 

rum omkring 50-75% under rasterna. Det kan vara på skolgården, i korridorerna eller 

något undanskymt ställe. Eftersom mobbningen sker mest i skolan läggs ett större 

ansvar på lärare och skolledning (a.a). Precis som Oleuws säger anser vi att 

mobbning äger rum överallt på skolans område samt på vägen till och från skolan. 

Den som är utsatt kan riskera att bli påhoppad var som helst, den har egentligen 

ingenstans förutom bredvid någon vuxen att känna sig trygg på.   

 

2.2 Definition av mobbning 
Thors (2007) anser att mobbning är när en elev vid ett flertal tillfällen eller under viss 

tid utsätts för negativa handlingar och kränkningar från en eller flera elever. Den 

negativa handlingen sker när någon medvetet och avsiktligt skadar eller skapar 
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obehag för en annan individ. Det kan ske genom att någon till exempel är fysiskt 

våldsam mot någon annan, säger elaka saker som sårar, sprider rykten, gör grimaser 

eller stöter ut någon ur den övriga gruppen. Mobbaren är inte alltid medvetna om hur 

den mobbade känner sig, men de flesta förstår ändå att det de skadar den utsatta 

(a.a). Riksdagens (1999/2000:JOl) definition av mobbning är att en eller flera 

personer utsätter en annan person för kränkande behandling, såväl psykiskt som 

fysiskt under en längre tid. Riksdagen poängterar att mobbningen ofta kan vara 

osynlig för omgivningen (a.a). 

 

Sharp och Smith (1996) hävdar att mobbning är då man avsiktligt psykiskt och/eller 

fysiskt skadar någon genom att handla aggressivt under en längre tid. Den som blir 

mobbad brukar ha svårt att försvara sig gentemot sin mobbare. Mobbning kan enligt 

Sharp och Smith ske genom ett flertal olika former, bland annat:   

Fysisk eller kroppslig mobbning – fysisk användning mot mobboffret som till exempel  

sparkar och slag, stjäla saker och förstöra saker för någon. 

Verbal mobbning – verbal kränkning, dumma smeknamn, rasistiska kränkningar. 

Indirekt mobbning – är när rykten sprids, utfrysning, utanförskap (a.a).  

 

Roos (1979) definition av mobbning innebär samma sak som anfalla, angripa eller 

bråka i antingen gäng eller i grupper. Björk (1999) påtalar att andra ord för mobbning 

är att plåga eller ofreda någon, kamrattryck och kränkande särbehandling. Maltén 

(1998) poängterar att mobbning innebär att en individ regelbundet under en längre tid 

blir utsatt för kränkande och nedvärderande behandling från andra elever som 

medvetet samarbetar för att göra det (a.a). Mobbning är inte endast våldshandlingar, 

pojkar använder sig oftare av våld än vad flickorna gör, flickorna använder sig mer av 

psykisk mobbning i form av utfrysning, nedvärdering och annan kränkande 

behandling (Statens offentliga utredningar 1997:116 d4).  
 

Olweus (1999) hävdar att det är fler pojkar än flickor som mobbar. Flickornas 

mobbning är mestadels av mindre fysiskt våld och är därför svårare att upptäcka. De 

pratar dumma saker bakom ryggen på den utsatta och de stänger ut kamraten ur 

gemenskapen i gruppen, mobbaren tar den utsattas kompisar så att den kanske blir 

helt utan kompisar. Mobboffren delas in i två kategorier: Det passiva eller undergivna 

mobboffret och Det provocerande mobboffret. Det passiva/undergivna mobboffret är 
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känsliga och försiktiga och de har lätt för att börja gråta, de har dåligt självförtroende 

och är rädda för att göra sig illa eller slå sig. De pojkar som mobbas är många 

gånger fysiskt svagare än sina klasskamrater därför att de tycker inte om att slåss. 

Kanske har de inga vänner eller väldigt få vänner, och de söker sig mer till vuxna än  

sina jämnåriga kamrater. Det provocerande mobboffret betecknas ofta som 

hetlevrad, det ger igen. Dessa mobboffer brukar vara rastlösa, omogna och 

okoncentrerade därför anses de som besvärliga av vuxna (a.a.). 

 

2.3 Orsaker till mobbning 
Enligt BRIS (2007) (Barnens Rätt I Samhället) undersökning, har mobbningen ökat 

hela 18 % av de inkommande samtalen till BRIS, jämfört med år 2006:s 

undersökning. Det var 21 % pojkar som kontaktade BRIS och 12 % flickor. Det 

framkom att 39 % av mobbarna var pojkar och 18 % var flickor. Thors (2007) nämner 

kännetecken som är typiska för mobboffren: de är mer oroliga och osäkra än andra 

elever, de är tysta och försiktiga av sig och tar lätt åt sig av andras kommentarer till 

dem, de gråter ofta när de blir angripna av andra elever och drar sig gärna undan. 

Mobboffret har dålig självkänsla och självförtroende vilket gör att de ser sig själva 

som mindre värda än de andra. Vänner har de få eller inga alls utan är helt ensamma 

på skolan (a.a). Thors (2007) har precis som Olweus (1999) sammanfattat den här 

typen av mobboffer och kallar det för det passiva eller undergivna mobboffer, 

eftersom de signalerar till sin omgivning att de är rädda, osäkra och att de inte vågar 

ge igen på mobbarna. En annan typ av mobboffer, är det provocerande mobboffret, 

som inte är så vanliga som det passiva eller undergivna mobboffret. Kännetecken för 

dem är att de både är aggressiva och osäkra. De har ofta svårt att koncentrera sig 

och uppföra sig bra, vilket gör att de ofta skapar irritationer i sin omgivning. Vissa av 

dem är hyperaktiva och deras beteende provocerar många elever i klassen och 

ibland även läraren, och det kan i sin tur leda till att hela klassen blir negativt inställda 

till denna elev (a.a). 

 

Maltén (1998) har kommit fram till att människor mobbar på grund av att de känner 

sig misslyckade och oroliga. Mobbarna behöver en annan person som de kan ha 

som syndabock, som den kan ta ut sin aggression på, det kan även bero på att 

mobbaren känner att gemenskapen i gruppen är hotad. Thors (2007) nämner att 
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typiska kännetecken för en mobbare är att de är aggressiva mot sin omgivning, vilket 

innefattar både barn och vuxna, dessa elever gillar våld och använder sig gärna av 

våld mer än andra elever. Mobbarna är  impulsiva och har ett stort behov av att 

bestämma över andra på ett negativ sätt, de visar nästintill ingen medkänsla för sitt 

mobboffer och de pojkar som mobbar är i regel fysiskt starkare än sitt mobboffer 

(a.a).  
  

Sharp och Smith (1996) poängterar att mobbning kan vara svårt att upptäcka då det 

från mobbarens sida endast kan visas genom en min eller att mobbaren använder 

sin kropp på ett visst sätt för att den utsatte ska känna sig kränkt och rädd. De barn 

och ungdomar som själv blivit utsatta för någon form av övergrepp i sina hem löper 

större risk att bli mobbare, eftersom de vill hävda sig. Föräldrar bör inte berätta om de 

har varit med och mobbat andra då de var yngre och vad de i så fall gjorde mot 

mobboffret, eftersom barnen och ungdomarna kan ta efter det och göra likadant mot 

sina klasskamrater. Den som blir utsatt för mobbning kan påverkas på olika sätt. Det 

är det psykiska hos den utsatte är det som påverkas mest vilket innebär att  

självförtroendet sjunker till botten och i vissa fall kan de tro att det är deras eget fel 

att de blir mobbade. Om inget görs för att stoppa mobbningen kan elever lära sig att 

det är ett effektivt sätt att få makt och att få sin vilja igenom, mobbningen kan då bli 

en del av vardagen och nästan betraktas som något normalt för eleverna, och om 

ingen stoppar mobbarna kommer de sannolikt fortsätta kränka och trakassera andra 

människor genom sitt liv (a.a).  

 
Sharp och Smith (1996) menar att mobbning av elever oftast äger rum på skolan 

eller i närheten av skolans område. Vid de lägre åldrarna är det oftast under rasterna 

som mobbningen sker medan det vid de äldre åldrarna är mer jämnt fördelat under 

skoldagen, till exempel i klassrum, på skolgården och i korridorerna, även på vägen 

till och från skolan blir de mobbade utsatta för mobbning. Alla  människor kan på ett 

eller annat sätt bli delaktiga i mobbning, genom att antingen bli utsatt själv eller 

utsätta någon annan för det. Det är oftast pojkar, antingen ensamma eller i grupp 

som utsätter andra för mobbning. De använder sig mestadels av direkta metoder, 

vilket innebär fysisk mobbning. Flickorna mobbar ofta i grupper och de använder ofta 

indirekta metoder, vilket innebär att det kan vara svårt för lärare att upptäcka (a.a). 
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Bradley (1979) anger några saker som kan vara orsaker till mobbning: det kan bero 

på att en person är rädd för att förlora sin status i gruppen, vill utsätta någon annan 

för att dämpa sin egen ångest, har svårt att acceptera att människor är olika samt 

grupptrycket och samspelet med den egna gruppen. 

 

Maltén (1998) förklarar: för att få vara med och tillhöra en grupp är det ett måste att 

rätta in sig i ledet för att bli accepterad. Om inte så utsätts man av något kränkande 

från större delen av gruppen, exempel på kränkande handlingar kan vara att den 

utsatta blir utstött ur gemenskapen, blir behandlad som luft, inte får ta del av samtal, 

detta kallas för passiv mobbning. Den aktiva mobbningen utformar sig genom att 

eleverna visar att de inte vill ha personen med i gruppen, de fryser ut den och pratar 

bakom ryggen på den (a.a). Sharp och Smith (1996) poängterar att de barn som inte 

har några nära vänner i skolan, är ensamma och har svårt att försvara sig själva 

löper större risk att utsättas för mobbning. Samma sak gäller det om personen på 

något sätt sticker ut och är lite annorlunda eller udda gentemot sina klasskamrater. 

En annan situation som kan leda till att barn och ungdomar utsätts för mobbning är 

att de på något sätt beter sig provocerande och konstigt eller att de kanske har andra 

sätt att leka på gentemot de övriga klasskamraterna. Mobbning är något som alltid 

kommer att finnas därför måste lärare och skola tillsammans med eleverna arbeta för 

att motverka mobbning om en förändring ska ske och enligt författarna ogillar de 

flesta elever mobbning och skulle vilja hjälpa dem som utsätts (a.a).  

 

Maltén (1998) belyser att det är svårt att avgöra vem som kommer att bli mobbare 

respektive mobbad eftersom det är situationsbetingat. Olweus (1973) kallar 

mobbaren och den utsatte för översittare och hackkyckling. Hackkycklingen beskrivs 

som en person som har dåligt självförtroende, känner sig misslyckad, är känslig och 

har lätt för att gråta vid angrepp. Personen är tystlåten, har få vänner, är emot våld 

och har en god relation till sina föräldrar. Översittaren beskrivs som aggressiv mot sin 

omgivning och är dominant. Personen har bra självförtroende och gillar sig själv. 

Översittaren har en positiv inställning till våld, är populär och brukar ha många 

kompisar efter sig (a.a). 
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2.4 Konsekvenser av mobbning 
Maltén (1998) hävdar att om ett barn utsätts för mobbning under skoltiden försämras 

personens möjligheter att klara sig socialt senare i livet och den som utsätts för 

mobbning under en längre tid får svåra konsekvenser av den (a.a). Leymann (1986) 

nämner några av mobbningens följder, vilka kan innebära att den utsatte till exempel 

får svårigheter att kommunicera med andra om det som hänt, känner sig isolerad och 

utfryst från sin omgivning, känner sig hånad, kritiserad och förlöjligad hela tiden. 

Eleven kan få svårt att fungera i skolan eftersom den kan inte släppa problemen 

vilket gör att hela livssituationen påverkas negativt och hälsan blir dålig. Personen 

kan känna sig deprimerad och stressad, kan få psykologiska besvär som till exempel 

ont i magen, svårt att sova och huvudvärk (a.a).  

 
2.5 Åtgärder av mobbning 
Olweus (1999) har gjort ett åtgärdsprogram för arbete mot mobbning som innebär 

fyra delmål:   

•Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningproblem 

•Att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt 

•Att utveckla klara regler mot mobbning 

•Att ge stöd och ett bra skydd till mobbningsoffret (a.a)   

 

Ett annat åtgärdsprogram som Olweus (1991) har skapat  mot mobbning, bygger på 

fyra nyckelprinciper: skolans miljö, fasta regler och gränser mot dåligt beteende, vad 

som händer om eleverna bryter mot reglerna, de vuxna är auktoriteter. Olweus 

förslag på åtgärder är: att elever får fylla i ett frågeformulär angående mobbning, att 

skolan har ett fungerade rastvaktssystem, en trevlig utemiljö, en kontakttelefon, bra 

information och stöd till föräldrarna. Olweus menar vidare att lärare ska få utbildning 

inom ämnet mobbning, att klassen skapar gemensamma regler och har regelbundna 

klassråd. Skolan kan arbeta aktivt för att motverka mobbning på olika sätt, till 

exempel genom rollspel och andra positiva gemensamma aktiviteter och att lärare 

vid en mobbningsituation samtalar med både mobbare och mobboffer samt deras 

föräldrar (a.a).    

 

Staff (1997) beskriver MOMBUS som är en modell för att förebygga mobbning i 

skolan. MOMBUS är en förkortning av mobbningsombudsmannen och det är en 
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förebyggande verksamhet mot mobbning. Målsättningen med MOMBUS är att 

lärarna ska uppmuntras att fostra elever socialt, stärka deras självförtroende och 

självkänsla, förbättra föräldrakontakten och samarbetet med föräldrarna, samt att 

arbeta för en mobbningsfri skola där alla känner sig trygga. Modellen poängterar 

vikten av att elever, föräldrar och lärare samverkar i ett arbete som är förebyggande 

mot mobbning och annan kränkande behandling, som kan förhindra att problemen 

dyker upp. MOMBUS tar stöd från Lpo94 (2006) som påpekar vikten av ett engagerat 

arbete i skolan för att motverka mobbning samt annan kränkande behandling. 

Einarsen, Raknes, Matthiesen och Hellesöy (1998) poängterar vikten av att involvera 

alla pedagoger, alla vuxna som arbetar på skolan samt föräldrar i ett samarbete mot 

mobbning och skapa en handlingsplan mot mobbning som gäller på skolan är viktigt 

om det ska fungera. Åtgärder bör finnas på klassnivå då klassen tillsammans 

bestämmer gemensamma regler mot mobbning samt arbetar förebyggande mot 

mobbning, diskuterar kring vad mobbning är och betyder samt hur man kan arbeta 

för att motverka det. Det är viktigt att problemen åtgärdas på individnivå, vilket 

innebär samtal med mobboffret samt med den eller de som mobbar och är 

inblandade i mobbningsituationen tillsammans med deras föräldrar. Skolan bör 

erbjuda föräldrarna samtalsgrupper där de kan samtala kring händelsen (a.a). Lpo94 

(2006) menar att eleverna i skolan ska få respekt och bli accepterade för den person 

de är och för det arbete den gör. Skolan ska vara trygg och arbeta för en bra 

gemenskap samt få eleverna att känna lust till att vilja lära sig. Elever ska få en 

harmonisk utveckling i skolan och det sker genom att lärarna samt alla vuxna på 

skola värnar om en god miljö för eleverna att vistas i, där eleverna kan känna sig 

trygga (a.a). 

 
Sharp och Smith (1996) poängterar att alla lärare samt vuxna som arbetar på skolan 

ska besitta kunskap om förebyggande åtgärder mot mobbning. Skolans personal kan 

arbeta förebyggande mot mobbning genom att de övervakar de platser där det kan 

förekomma mobbning på skolan, uppmärksammar de ensamma eleverna, samtalar 

med de eleverna som är inblandade i mobbningen, undviker att stämpla de elever 

som har blivit utsatta för mobbning eller de elever som utsatt någon annan för 

mobbning. Får skolans personal kunskap om vilka elever som ofta är inblandade i 

mobbningssituationer kan de hålla ett extra öga på dem och de ska låta eleverna få 

veta att skolan inte tolererar någon form av mobbning. Det är viktigt att skolan har en 
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bra miljö, både inomhus och utomhus, där de kan vara aktiva och ha roligt eftersom 

en dålig miljö där eleverna har tråkigt kan ha bidra till att mobbning ökar (a.a). 

 

Sharp och Smith (1996) ger förslag på hur vuxna kan hantera och lösa en konflikt 

eller mobbningssituation; genom att den vuxne håller sig lugn utan att bli arg visar 

han/hon att den har kontroll över sig själv och situationen. Vid en mobbningssituation 

bör den vuxne gå dit lugnt med bestämda steg för att markera att något kommer att 

ske. För att reda ut situationen får elever berätta vad som har hänt, en och en i lugn 

och ro utan att de skriker i munnen på varandra och den vuxne kan bestämma i 

vilken turordning eleverna ska prata och berätta sin version av händelsen. Det viktiga 

är att lyssna ordentligt på alla inblandade och vara rättvis, men akta sig för att bli 

manipulerad av eleverna. Direkt personlig kritik till eleverna bör undvikas eftersom 

både den som mobbar och den som blivit utsatt ofta redan har dålig självkänsla och 

självförtroende. Fokus bör läggs på elevernas beteende och inte på eleverna för att 

kunna lösa situationen på mest rättvisa och bästa sätt. Den vuxne skall inte hota med 

andra lärare eller vuxna för att få kontroll om den känner att den själv har dålig 

auktoritet, då sjunker den vuxnes egen auktoritet och trovärdighet. Ibland kan det 

vara nödvändigt att för stunden bara bryta situationen och låta eleven lugna ner sig 

och senare reda ut det, men det ska dock inte gå för lång tid, endast några minuter. 

Det är viktigt att få en bra lösning som alla inblandade vinner på och att åtgärder 

utformas till exempel genom att ha ordning och regler som får eleven att förstå att det 

är allvar och att man inte accepterar det sätt som eleven beter sig på (a.a).  

 

2.6 Elevers syn på mobbning: 

Sharp och Smith (1996) har i en undersökning kommit fram till att mobbning är något 

som de flesta elever tycker illa om och därför vill elever gärna hjälpa dem som är 

utsatta. I Barnombudsmannens rapport (1997) anser en trettonårig flicka att lärarna 

bör utbildas så att deras rädsla för att prata och ingripa mot mobbning minskar. 

Lärarna måste visa att de vågar ingripa (a.a). Berlin (2002) berättar om en man som 

blev mobbad som barn. Mannen berättar hur dåligt han mådde och hur han dagligen 

blev utsatt för mobbning, med glåpord, hån. Inne i klassrummet kastade de papper 

på honom och på dessa papper hade de skrivit dumma saker. Han sade att lärarna 

aldrig ingrep, de ville inte se att han blev mobbad. Ibland när han kom till skolan 
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vände han igen och gick hem, han vågade inte gå in på skolgården eftersom han 

visste vad som väntade honom. Han ville inte berätta för någon om sin mobbning, 

inte hemma i heller. Han skämdes för att han blev mobbad (a.a).   

- alltså… jag har varit mobbad så länge jag kan minnas både i skolan och hemma… nu är jag 
17 år och har varit fri från mobbningen i nästan ett år… jag har fått en underbar pojkvän vilket 
mobbarna gång på gång påpekade att jag inte skulle få… så nu tycker jag att jag borde må 
bra… jag har delvis vunnit över dom… men ändå så får jag panik så fort jag kommer innanför 
skolbyggnadens väggar… är det nån som har det som jag och inte kan glömma????     
(Berlin, 2002, s.20).  

 
Höistad (2001) låter en flicka berätta: ”- Varför ska jag behöva gå till skolan, det är 

ändå ingen som bryr sig – jag är som luft” (s.35). 

”Jag mobbade! – Hur ska jag kunna förlåta? Hur ska jag kunna bli förlåten? Hur ska 

jag kunna se den personen i ögonen? Hur ska jag kunna gå tillbaka till skolan?” 

(Berlin, 2002, s.42) 

 

Thors (2007) har i intervjuer med elever fått fram att eleverna inte gärna berättar om 

de blir utsatt för mobbning eftersom de skäms, de har skamkänslor och känner sig 

väldigt förnedrade. Många elever i författarens undersökning hade självmordstankar, 

de kände sig inte värda någonting och deras självkänsla var i botten. 

 

Skolverket (2004, ”Attityder till skolan” - undersökning, elevgrupperna gick i 4-6, 7-9 

och på gymnasiet) har i en undersökning kommit fram till att åtta av tio elever anser 

att de trivs i skolan och att det tycker att det är roligt. Nio av tio elever menar att de 

känner sig rättvist behandlade av sina lärare och att de undervisar på ett bra sätt. 

Bland elever som går i årskurs 4–6 är det fyra procent som känner sig mobbade av 

andra elever och bland de äldre grundskole- och gymnasieeleverna känner sig tre 

procent mobbade av andra elever. I undersökningen framkom det även att större 

delen av de yngre flickorna med utländsk härkomst, i jämförelse med andra elever 

känner sig mobbade i skolan.  

I Regeringens proposition 1997/98:6 (Förskoleklass och andra skollagsfrågor) 

framgår det att WHO (Världshälso- organisationen) (1995) gjorde en undersökning 

om skolbarns hälsovanor. Undersökningen gjordes ibland elever i årskurs 5, 7 och 9. 

Tio procent av de tillfrågade eleverna hade någon gång under den senaste terminen 

blivit utsatta för mobbning. Det framgick att många elever känner sig kränkta, utfrysta 
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eller orättvist behandlade av sina lärare. WHO hade även stött på fall där lärare blir 

mobbade av elever. Skolverket (2007, ”Väl godkänt till skolan - men arbetsron får 

underkänt av många elever”) kom i en undersökning fram till att fyra procent av 

eleverna känner sig mobbade av sina lärare 
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3. Empiri 
 

3.1 Kvalitativa intervjuer    
Enligt Trost (2005) ska det i en kvalitativ intervju ställas enkla och klara frågor 

eftersom det då får sammansatta, uttrycksfulla, innehållsrika och djupa svar. Genom 

intervjuer samlas mycket material att arbeta med. Den kvalitativa intervjuns syfte är 

att förstå respondentens tankar, känslor, beteende och handlingar (a.a). Kvale (1997) 

poängterar att respondenten måste registrera och tolka vad som sägs och hur det 

sägs, vara observant på tonfall och ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. Det 

är nödvändigt att lyssna till direkta beskrivningarna och vad som sägs mellan raderna 

samt kunna återsända en omedelbar bekräftelse om intervjuaren tolkat det rätt till 

den respondenten. Ett annat syfte med kvalitativa intervjuer är att respondenten 

diskuterar utefter eget perspektiv, att strukturen blir ett vardagligt samtal (a.a). Holme 

och Solvang (1997) beskriver även de den kvalitativa intervjun som en undersökning 

där intervjuaren vill få en personlig kontakt med den som intervjuas, samt få en 

inblick i hur personen upplever ämnet ur sitt perspektiv. 

 
Enligt Trost (2005) är strävan i en kvalitativ intervju att få veta hur respondenterna 

tycker och tänker samt hur de uppfattar frågorna som ställs. Validiteten(giltigheten) i 

undersökningen är att få reda på respondenternas svar för att sedan kunna mäta och 

jämföra resultaten. I denna undersökning kommer det inte att göras en mätning eller 

jämförelse av elevernas svar. Kvales (1997) tre aspekter av validering är, kontroll, 

ifrågasättande och teoretisering av kunskapen som framkommit. Syftet i 

undersökningen tas reda på innan metoden bestäms (a.a). Författaren påtalar att i en 

kvalitativ intervju kan reliabiliteten (pålitligheten) inte vara helt säker eftersom 

frågorna kan missuppfattas av den som blir intervjuad. Det kan även bero på en 

felsägning, därför är det viktigt att den som intervjuar är uppmärksam och lyhörd på 

respondentens kroppsspråk, tonfall, ansiktsskiftningar och ansiktsuttryck (a.a).  

 

Trost (2005) påtalar att i en kvalitativ intervju lämnas inte frågeställningarna till den 

som skall bli intervjuad i förväg, författaren förklarar vidare att den intervjuade bör få 

bestämma ordningsföljden i samtalet. Författaren menar att det både finns fördelar 

och nackdelar med att använda bandspelare. Fördelarna kan vara att det går lyssna 

om och om igen på elevernas svar samt deras tonläge. Nackdelar kan vara att 
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många människor inte vill bli inspelade på band, en del kan gå med på det men då 

kan de istället under hela intervjun vara besvärade eller känna hämmade. I en 

intervju då endast anteckningar används, blir det en fortlöpande text. Efter intervjuns 

avslut bör texten läsas igenom och eventuellt lägga till minnesanteckningar (a.a). 

 

3.2 Målgruppen 
Vi valde att intervjua tolv elever i årskurs 7-9 i två olika kommuner. Vi ämnade inte 

göra en komparativ studie där det gjordes en jämförelse av elevernas svar beroende 

på ålder.  

 

3.3 Genomförande 
Vi informerade eleverna och frågade om de ville deltaga i vår undersökning om 

mobbning genom att hjälpa oss att svara på en del frågor. Eleverna fick hem en lapp 

till sina vårdnadshavare där vi förklarade vad vi ska skriva om, att det sker med 

tystnadsplikt samt en förfrågan om deras son/dotter fick delta i undersökningen. På 

lappen fick de kryssa i och ge sitt medgivande eller nekande till att deras barn fick 

delta i undersökningen och de fick styrka det med sin namnteckning.  

 

Intervjuerna skedde individuellt i ett enskilt rum där vi satt tillsammans med eleven. I 

samband med intervjuerna förde vi båda anteckningar och en av oss ställde 

frågorna. Enligt Trost (2005) är det bra att vara två vid en intervju, det ger ett bra stöd 

och informationsmängd samt förståelse blir större, bara samarbetet fungerar mellan 

intervjuarna (a.a). Anteckningarna blev ett stöd för vår analys av resultaten. 

Intervjuerna löpte på bra, dock fanns en önskan om lite längre och djupare svar från 

eleverna. De tolv eleverna som intervjuades svarade på alla frågor som ställdes, där 

var ingen som avböjde att svara på någon fråga även om den väckte många känslor 

hos eleverna. Intervjufrågorna återges i bilaga 1.  

 

3.4 Etiska principer 
Kvale (1997) beskriver konfidentialitet, som innebär att personernas identitet inte 

kommer att redovisas. I undersökningen lades ett stort värde vid att skydda 

elevernas integritet, då de avidentifierades. Kvale (1997) poängterar att det är viktigt 

att innan intervjuns start informera eleverna om frågorna eftersom de kan väcka 
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obehagliga känslor. Trost (2005) däremot menar att intervjuare inte ska informera 

eleverna om detta innan eftersom det kan skrämma dem till att känna obehag inför 

intervjun, vilket kan påverka elevernas förmåga att svara på frågorna. Trost teori är 

den som stöttar denna undersökning, då eleverna inte informerades om frågorna 

innan intervjun (a.a). Informationen eleverna fick innan var att intervjun kom att 

handla om deras syn på mobbning. Trost (2005) påpekar att personen som 

intervjuas själv  skall bestämma om den vill svara på frågorna eller inte, eftersom en 

del frågor kan vara känsliga och väcka mycket negativa eller positiva känslor hos 

personen. Personen som intervjuar måste därför vara beredd på att den intervjuade 

visar sina känslor öppet till exempel genom att gråta (a.a). Denna hänsyn visades 

gentemot eleverna som blev intervjuade, då de inte pressades till att svara på frågor 

om de tyckte att de var jobbiga, utan valmöjligheten till att inte svara erbjöds ständigt. 

Under intervjuerna lades stor vikt vid att inte lägga orden i munnen på eleverna 

eftersom den intervjuade åsikter eller tankar inte skulle påverkas.  

 

3.5 Metoddiskussion   
I vår undersökning valde vi att intervjua elever i årskurs 7-9. Vi satt båda med under 

intervjuerna med eleverna och skrev i löpande text. I resultatsammanställningen av 

intervjusvaren insåg vi att en del av frågor hade fått lite kortfattade svar. Vi insåg att 

det kanske hade varit bättre om vi hade använt oss av en bandspelare som ett 

komplement till den löpande texten. Hade vi använt en videobandspelare hade vi 

kanske på ett bättre sätt uppfattat deras kroppsspråk, vilket vi kanske missade en del 

av eftersom det var svårt att både skriva och ha ögonen på den respondenten. I en 

löpande text kan det också förekomma att den som intervjuar missar en del av 

elevernas information, eftersom man skriver samtidigt som man lyssnar. Anledningen 

till att vi valde att skriva i löpande text under intervjuerna var för att det är ett känsligt 

ämne och vi ansåg att eleverna kanske skulle känna sig extra pressade av 

situationen om vi hade använt oss av antingen bandspelare eller videobandspelare. 

Ett annat sätt för att få djupare svar från eleverna hade kanske varit att formulera om 

intervjufrågorna så att de kanske hade varit enklare och klarare för respondenterna 

att förstå. Dock upplevde vi att respondenterna uppfattade våra frågor korrekt. En 

annan anledning till att vi inte fick de djupa svaren vi önskat kan ha berott på att 

eleverna inte kände sig bekväma och trygga under intervjun, de kanske var lite 
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nervösa. Sen kan de även berott på hur talförda eleverna vi valde var, de kanske inte 

gillade att prata inför andra, vilket då gjorde det svårare att prata om sådant som de 

kan ha varit med om. Ett annat sätt för att få djupare svar på frågorna hade kanske 

varit att luta oss på Kvales (1997) teori kring att låta eleverna få läsa igenom frågorna 

innan intervjuns start, då hade de kunnat tänka efter vad de skule svara. Anlednigen 

till att vi valde att luta oss åt Trosts (2005) teori om att inte låta dem få frågorna 

innan, var för att vi ville att eleverna skulle svara spontant och då förhoppningsvis 

ärligare. Skulle vi gjort om intervjun hade vi provat på Kvales (1997) teori och sett om 

det blev någon skillnad på svaren. 

 

Vi fick tyvärr inte fram så mycket mer ny forskning än den som redan finns och det 

beror på att eleverna som intervjuades gav likartade svar med den forskning vi hittat. 

Hade frågorna formulerats om på ett annat sätt eller att vi hade ställt helt andra 

frågor hade kanske svaren blivit annorlunda.  
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4.Resultatsammanställning och analys 
Under denna rubrik redogör vi för vår undersökning genom en bearbetningen av 

analysen. Av nyckelbegreppen som bildades i analysen skapades följande 

kategorier: ordet mobbnings betydelse för eleverna, erfarenheter av självupplevd 

mobbning, erfarenheter av andra mobbningssituationer samt elevernas tankar kring 

arbete för att motverka mobbning. Nyckelbegreppen återges i bilaga 2. 

 

För att få fram en analys bearbetades och jämfördes elevernas svar på frågorna 

noggrant. Vi  jämförde våra anteckningar i löpande text med varandra. Varje elevs 

svar i samspel med intervjufrågorna bildade nyckelbegrepp till kategorierna, där 

elevernas svar placerades. Direktcitat finns invävt i texten, för att belysa det viktiga 

som eleverna ville förmedla.  

 

4.1 Ordet mobbnings betydelse för eleverna 
Eleverna anser att mobbning är när man retar, säger elaka saker till någon annan, 

slår, kastar saker på någon och stöter ut någon under en längre tid. Det är något som 

inte bara händer ibland utan det sker hela tiden. En flicka berättar: ”- Att ett gäng eller 

en person trycker ner och kränker någon annan. De är väldigt, väldigt taskiga och är 

på personen varje sekund eller varannan minut och säger något dumt och retas ”. En 

pojke berättar så här: ”-Jag tycker inte om det ordet, jag tycker det är elakt, idiotiskt 

och egoistiskt”. 

 

4.2 Elevernas erfarenheter av självupplevd mobbning 
Nio av tolv elever svarade att de inte blivit utsatta för mobbning. Tre av eleverna som 

intervjuades har någon gång blivit utsatta för mobbning. En flicka berättade att hon 

blivit utsatt för mobbning från andra dagen i förskoleklassen till jullovet i trean. Då 

hon gick i årskurs två hände en av de värsta sakerna hon var med om under den 

tiden hon blev utsatt, det var på en lunchrast:  
(...) -” När jag höll på att klättra upp i ett träd kände jag plötsligt att det var någon som drog ner 
mig, så jag föll ner, landade på magen och fick ett sår över hela pannan. Sen tog han mig runt 
halsen, i ett strypgrepp och lyfte upp mig så. Han höll så länge att jag blev blå i huvudet och 
tappade medvetandet. Min kusin hade kommit och stoppade honom, jag återfick medvetandet 
efter fem minuter. Inte förrän detta hände så förstod lärarna och rektorn hur jag hade det. 
Killen som gjorde det var ledare för gänget som mobbade mig och det var han som var värst 
och var på mig mest”. (En flicka) 
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Flickan berättar vidare: - ”Det kändes som om jag sjönk längre och längre ner hela 

tiden, kände mig pytteliten. Kändes som ingen brydde sig om mig, jag fick 

självmordstankar. Jag har försökt att ta mitt liv en gång, försökte hänga mig, men 

repet höll inte”. En annan sak som berörde flickan starkt var då mobbninggänget 

eldade upp ett foto på hennes bror som var död. En annan gång jagade de henne 

med pinnar och då föll en av pojkarna och slog revbenen i en stubbe, då beskyllde 

de henne för att ha förhäxat honom till att följa efter henne och på grund av det var 

det hennes fel att det hade hänt. Hennes mobbningsgäng fyllde hennes ryggsäck 

med vatten. Flickan berättar även att hon vid detta tillfället inte fick åka hem för 

lärarna, så hon sprang hem till en av fritidshemspersonalen som bodde en liten bit 

från skolan. Fritidshemspersonalen följde med henne tillbaka till skolan och var 

mycket arg på lärarna, eftersom fritidshemspersonalen ansåg att flickan hade blivit 

fel behandlad. Kläderna drogs i sönder ungefär tre gånger i månaden, för mobbarna 

tyckte att de var fula, hon kom särskilt ihåg en gång då hon hade sina favoritkläder 

på sig, vilka inte mobbarna tyckte om. Ibland när hon gick fram till katedern i 

klassrummet kunde hon bli fälld utan att lärarna brydde sig om att säga till dem som 

gjorde det. Flickan berättar att hon inte längre blir utsatt, men hon stöter på sin värsta 

mobbare ofta då de går i samma skola, han brukar putta på henne i korridorerna, 

men då brukar hon ge tillbaks. Flickan anser att hon känner sig mycket starkare nu. 

Enligt flickans erfarenheter är det aldrig bara en som kränker och mobbar, utan de är 

alltid minst två eller ett gäng. ”-Det är värre ju fler de är, då känner man sig som en 

myra och mobbarna som elefanter”. Flickan har också uppmärksammat att det är 

ungefär tre elever i varje klass som blir utsatta för mobbning. 

 

 

En annan flicka berättar att hon har blivit mobbad och retad under en längre tid, för 

att hon är kraftig. De sa till henne att hon är tjock och hon tar mycket plats i 

klassrummet, så de andra knappt kan andas.  
- Jag kände att jag inte orkade med det. Sa till mamma att jag hade ont i magen för att jag inte 
ville gå till 
skolan. Jag försöker dölja det så många förstår nog inte hur dåligt jag mår. Jag prata med läraren, 
men hon gjorde inget. Jag sa till dem som höll på med mig själv, skrek till dem, läraren reagerade 
inte. Tillslut en dag gick jag ut ur klassrummet, läraren märkte inget, och gick till rektorn och 
berättade allt, han följde med till klassrummet. Han pratade med dem och det hjälpte, så nu är det 
bättre. (En flicka) 

 
En pojke berättar att han har blivit mobbad, de retade och pratade bakom ryggen på 
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honom och sade dumma saker direkt till honom. Han tyckte inte att det kändes bra, 

det kändes som alla var bättre än han själv.  

 

 

Fyra av de intervjuade ansåg att de inte hade mobbat någon. Sju elever svarade att 

de hade säkert gjort det någon gång, genom att säga dumma saker till någon. En 

pojke svarade att han hade mobbat några under längre perioder, retats, men lärarna 

tog alltid tag i det. Flickan som har varit utsatt för mobbning under en längre tid 

svarade: ”- Jag har själv blivit utsatt, därför utsätter jag inte någon annan för det 

hemska”. 

 
En pojke berättar att han själv har mobbat och anledningen enligt honom till att man 

mobbar kan vara att man inte tycker om personen, eller att den till exempel har fula 

kläder 

 

4.3 Erfarenheter av andra mobbningssituationer 
Elva av de tolv intervjuade eleverna har sett mobbning ute på skolorna. Då har det 

mestadels varit personer som retats genom att säga dumma saker till någon annan. 

En elev visste inte om den sett någon mobbningssituation, han kunde inte komma på 

någon under intervjun. En annan svarade att den inte hade sett någon bli mobbad. 

En pojke berättade att han sett en annan pojke på skolan bli inplastad i folie av en 

grupp pojkar, då kallade någon elev på en lärare som kom och stoppade det. En 

annan gång hade han sett en pojke bli inlåst på toaletten i fem minuter. En flicka 

berättade att hennes kompis blev utsatt, mobbarna rev sönder hennes skolböcker 

och skyllde på att det var hon själv som hade gjort det. Flickan som såg sin kompis 

bli utsatt vågade inte säga till mobbarna eftersom det var samma personer som 

mobbade henne. En annan flicka berättade att hennes kompis blev mobbad för hon 

är smal, bara de petade på henne så fick hon blåmärken och det tyckte mobbarna 

var jätte roligt. De kallade henne för pinnen. En pojke som intervjuades berättade att 

hans lillebror blev utsatt för mobbning på grund av sin klädsmak.  

 

4.4 Elevernas tankar kring arbete för att motverka mobbning  
Elevernas åsikter är att det bör finnas fler lärare ute i korridorerna under rasterna för 

det är där det händer. De önskar att lärarna väljer grupper till grupparbeten så att 
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ingen blir utanför. Eleverna menar att lärarna ska lyssna på eleverna och inte vara 

rädda för att säga ifrån om de ser någon bli mobbad. Åtta av eleverna nämnde att 

Kamratstödjarna finns till för att hjälpa eleverna. En flicka som är kamratstödjare 

beskriver hur det fungerar; det är två elever från varje klass som väljs ut av klassen, 

de går runt på skolan och iakttar så att ingen bli mobbad. Ser de något, för de det 

vidare till lärarna. En kamratstödjare får bara förmedla inte medla. De kan gå fram 

och prata med den som blir mobbad, trösta och hjälpa den. Kamratstödjarna på 

skolan har möte en gång i månaden och de får utbildning en gång per år. En elev 

nämnde att de arbetar med SET (Social och Emotionell Träning). Vilket innebär att  

klasserna bland annat arbetar med vänskap. Det är ett sätt att arbeta med sig själv, 

sina känslor och att lära sig respektera andras känslor. Någon av eleverna visste inte 

om skolan gjorde något för att motverka mobbning. En annan elev tyckte att lärarna 

ska se till så att ingen är ensam utan alla har någon att vara med. En flicka anser att 

lärarna ska ta tag i problemen och inte vänta till de blir värre. I klassrummet ska 

lärarna inte flytta på den som blir utsatt utan flytta på den som mobbar. 

 

Eleverna anser att om de ser en mobbningssituation kan de själva säga till dem som 

mobbar, eller säga till lärare, rektor, föräldrar och kamratstödjare, inte falla för 

grupptrycket utan låta alla få vara med. Eleverna ska försöka acceptera varandra och 

låta alla få vara den man är. Lärarna skall prata mer om mobbning i skolan. Blir 

någon utsatt för mobbning anser de tolv intervjuade eleverna att de kan vända sig till 

lärare, rektor, kurator, föräldrar, kompisar och kamratstödjare eller den personen 

känner för att prata med. De menar även att den mobbades föräldrar kan prata med 

mobbarens föräldrar. 

 
4.5 Sammanfattning av resultat 
I resultatet framgår det att eleverna upplever mobbning runt omkring sig. De har en 

klar syn på vad mobbning innebär och de är eniga om att mobbning innebär att 

någon blir retad, blir kallade elaka saker, blir slagen, får saker kastade på sig och blir 

utstött under en längre tid. Eleverna upplever att det inte bara händer ibland, utan 

hela tiden. Eleverna beskriver olika mobbningssituationer där de själva blivit utsatta 

men även situationer de sett. En flicka berättar delar om sin tid då hon var utsatt för 

mobbning (se under resultatsammanställning).  
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Elever anser att lärarna bör finnas mer ute i korridorerna på rasterna eftersom det är 

där det händer. En elev uttryckte att vid grupparbeten bör läraren dela upp 

arbetsgrupperna, för att ingen ska riskera att inte bli vald. Två av eleverna påpekar 

att det är viktigt att lärarna lyssnar på eleverna och att de inte är rädda för att säga till 

dem som mobbar. En elev svarar att lärarna ska se till så att alla har någon att vara 

med. 

 
I undersökningen framkom det att eleverna inte riktigt vet hur skolan och lärarna 

arbetar för att motverka mobbning. De vet att Kamratstödjarna finns och en av de 

intervjuade är kamratstödjare själv, hon berättade vad det innebär att vara 

kamratstödjare. En annan elev nämnde SET (Social och Emotionell Träning) där 

man till exempel arbetar med vänskap. Annars visste inte eleverna vad skolan gör för 

att motverka mobbning.  

 

De intervjuade elevernas syn på hur elever själva kan arbeta för att motverka 

mobbning är att de kan säga till någon lärare, rektor, föräldrar eller kamratstödjare 

om de ser någon mobbningssituation. Säga till mobbaren att sluta, inte falla för 

grupptrycket och vara med andra och mobba någon, låta alla vara med, acceptera 

varandra. Eleverna önskar även att lärarna ska prata mer om mobbning i skolan. 
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5. Diskussion  
Syftet med vår undersökning var att skaffa oss kunskap om vad eleverna anser att 

mobbning är. Utifrån våra erfarenheter finns det mycket mobbning ute i skolorna och 

i samhället. Genom att undersöka detta ämne har vi fått djupare kunskaper i hur 

elever vill att lärare och skola ska göra för att motverka mobbning. Det finns mycket 

forskning kring mobbning både vad det innebär, orsaker samt förebyggande arbete 

mot mobbning i skolan. 

 

De intervjuade elevernas definition av mobbning överrensstämmer med vår samt vad 

författarna Björk (1999), Thors (2007), Sharp och Smith (1996), Roos (1979) samt 

Maltén (1998) definierar mobbning vilken är densamma som Riksdagen (1997) 

påtalar: mobbning är när en person utsätts för en kränkande behandling såväl som 

psykiskt som fysiskt under en längre tid. Utifrån vår undersökning framgick det att 

eleverna upplever att mobbning främst förekommer genom verbal kränkning. Dock 

hade en av dem varit utsatt för fysisk mobbning samt så hade några av dem sett 

andra bli utsatt för fysisk mobbning.  

 

Precis som Olweus (1999) och Thors (2007) delar in mobbofferna i två kategorier, 

det passiva eller undergivna mobboffret och det provocerander mobboffret. Vi anser 

att mobboffret inte bör bli mobbad på grund av hur den är som person. Det passiva 

eller undergivna mobboffret som är känsligt och försiktigt är inte den som provocerar 

fram bråk, därför anser vi att det är fegt av andra personer att ge sig på någon som 

redan är svag. Däremot kan det provocerande mobboffret som är omoget och 

rastlöst bidra själva till att inte andra barn vill leka med dem och att andra barn blir 

dumma mot dem, men vi anser att det absolut inte är någon ursäkt till att mobba 

någon annan. Enligt oss ska pedagogerna arbeta  och lära detta barn eller denna 

ungdom det sociala samspelet med andra människor. Om en person mår dåligt är 

det lätt att den tar ut det över andra personer, genom att till exempel mobba någon, 

därför är det viktigt att den personen får hjälp. Vi anser att det är lika viktigt att 

mobbaren får hjälp som att mobboffret får det.  

  
Skolverket (2004, ”Attityder till skolan” ) och WHO (1995) fick i sina undersökningar 

inte likvärdiga svar när det gällde hur många elever som kände sig utsatta för 

mobbning i skolan. Enligt skolverket var det tre till sex procent som kände sig utsatta 
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för mobbning, medan det i WHO´s undersökning framkom att det var tio procent som 

kände sig mobbade. Detta anser vi kan bero på att undersökningarna troligtvis är 

utförda på olika skolor och av olika elever. Det kan även bero på att mobbningen har 

minskat eller att elever 2004 inte bryr sig om det dumma personer gör mot dem i 

jämförelse med år 1995. Klimatet i dagens skola har kanske blivit hårdare och på 

grund av det har eleverna fått större acceptans när det gäller att bli kallade 

kränkande och nedvärderande ord.  

 
Enligt BRIS undersökning år 2008 har de inkommande samtalen angående 

mobbning ökat med hela 18 % sen år 2006. Vi kan undra hur det kan komma sig, om 

det finns mer mobbning nu än tidigare eller om det beror på att samhället har 

uppmärksammat mobbningen mer nu. Troligtvis beror det på att samhället har blivit 

mer uppmärksammat på mobbning och felaktiga beteénden. Av de tolv eleverna som 

vi intervjuade kunde nästan alla berätta någon situation om mobbning som de själva 

hade upplevt eller sett. Flickan som berättade om några av sina hemska upplevelser 

och hur utsatt hon varit väckte många tankar och känslor hos oss. Vi blev skrämda 

av att flickan blev utsatt under så lång tid utan att några större åtgärder gjordes. Som 

flickan beskriver pågick det öppet i skolan utan att någon lärare ingrep. En av 

pojkarna som intervjuades berättade att han har mobbat och enligt honom kan 

orsaken till att man mobbar vara att man inte tycker om personen, eller att den har 

fula kläder. Enligt våra tankar kring mobbarna är att det för det mesta finns en 

bakomliggande orsak till att de utsätter andra för kränkningar av olika slag. 

Bakomliggande orsaker kan vara dåliga hemförhållande, ett behov att stärka sin 

egen självkänsla genom att ge sig på andra personer, fast egentligen stärks inte 

självkänslan utan snarare tvärtom. Precis som Maltén (1998) hävdar så kan 

mobbning uppstå på grund av att en person känner sig dålig och misslyckad och 

därför behöver ha en annan syndabock att ta ut sin agression på. En del elever kan 

inte det sociala samspelet med andra människor vilket då kan leda till att de är 

dumma mot den de vill skapa en kontakt med, eller vet de inte hur man beter sig mot 

andra människor. Sharp och Smith (1996) stödjer våra tankar om att barn som ofta 

blivit utsatta för någon form av övergrepp i sina hem löper större risk att bli mobbare, 

eftersom de vill hävda sig. Mobboffrets självförtroende samt självkänsla är det som 

påverkas mest av mobbningen. Även Thors 2007 och Maltén (1998) beskriver 

orsaker till att en person mobbar. 
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Maltén (1998) påpekar att om man ska få vara med och tillhöra en grupp bör man 

rätta in sig i ledet för att bli accepterad och inte utsättas för någon kränkande 

behandling. Vi anser att det är fel eftersom vi ska acceptera alla människor som de 

är och att alla är lika värda och detta finner vi även stöd för i Lpo94 (2006). Sharp 

och Smith (1996) hävdar att om personen på något sätt sticker ut och är lite 

annorlunda eller udda gentemot sina klasskamrater löper de större risk att utsättas 

för mobbning. En pojke som intevjuades berättade att hans lillebror blev utsatt för 

mobbning på grund av sin klädsmak. 

 

Elevernas tankar kring arbete för att motverka mobbning är att lärarna bör finnas ute i 

korridorerna på rasterna eftersom mobbningen oftast sker där. Sharp och Smith 

(1996) menar att mobbning på skolan ofta äger rum i klassrummet, på skolgården 

och i korridorerna. Eleverna i intervjuerna anser att lärarna vid grupparbeten skall 

dela upp eleverna så att alla har någon att vara med, så ingen blir utanför. De önskar 

även att lärarna skall prata mer om mobbning och inte vara rädda för att ingripa i en 

mobbningssituation. Sharp och Smith (1996) poängterar att alla lärare samt alla 

vuxna som arbetar på skolan som ska besitta kunskap om förebyggande åtgärder 

mot mobbning. Vi anser precis som Olweus (1991, 1999) att skolan ska ha ett 

fungerande åtgärdsprogram  och en handlingsplan för mobbning. Elva av de tolv 

intervjuade visste inte att varje skola skall ha en mobbningsplan. En elev nämnde att 

det fanns nog någon handlingsplan mot mobbning. Vi stödjer Riksdagens (1997) 

beslut i hur viktigt det är skapa en god miljö och regler som visar respekt för varandra 

och att det gäller alla, lärare som elever. All personal ska ha kunskap om skolans 

aktuella mobbningsplan. En annan sak som är viktig är att skolan har ett fungerande 

åtgärdsprogram som finns att följa eller ta stöd från vid mobbningssituationer. För att 

mobbningsplanen och åtgärdsprogrammet ska fungera anser vi att personalen på 

skolorna regelbundet diskuterar dem, eftersom vi lever i ett föränderligt samhälle 

behöver de ständigt ses över och utformas efter eleverna. Sharp och Smith (1996) 

förklarar hur betydelsefullt det är för personalen på skolan att ha kunskaper om hur 

mobbningssituationer ska hanterars och lösas (a.a). Denna form av kunskap känner 

vi har saknats i vår lärarutbildning, men genom detta arbete har vår kunskap 

fördjupats. 
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En annan form av åtgärder på skolorna som framkom i undersökningen är 

Kamratstödjarna som hjälp för att motverka mobbning. En av eleverna nämnde att de 

arbetade med SET, ett sätt att arbeta med sig själv, sina känslor och respektera 

andras känslor. Eleverna i undersökningen anser att de själva kan gå fram och bryta 

en mobbningssituation eller gå till någon lärare och rektor. Genom att gå fram och 

bryta en mobbningssituation eller hämta hjälp av någon vuxen som tar tag i 

problemet anser vi påvisar mycket styrka samt en ansvarskänsla för sina 

medmänniskor hos eleven. 

 

Precis som de flesta författarna i detta arbete anser vi att skolan ska skapa ett 

engagerande och fungerande samarbete mellan, skola, pedagoger, alla vuxna som 

arbetar på skolan, elever och föräldrar för att på ett bra sätt kunna arbeta 

förebyggande mot mobbning. Genom att skapa gemensamma regler och 

handlingsplaner mot mobbning så kan alla sträva åt samma håll. Staff (1997) är en 

av dem som står för detta, han beskriver det i sin modell MOMBUS. Vi kan även i 

Lpo94 (2006) finna ett stöd för detta. 

 

Vi anser det är viktigt att bryta mobbarnas beteende och se till att de får hjälp genom 

prata till exempel med en kurator eller någon vuxen de känner förtroende för. 

Mobbarna har ofta bakomliggande orsaker och problem som de kanske behöver 

hjälp att ta itu med och reda ut. Det är viktigt att stoppa mobbningen annars kan det 

precis som Sharp och Smith (1996) påpekar, att elever kan lära sig att mobbning är 

ett effektivt sätt att få sin vilja igenom på och få makt över andra människor. 

Författarna menar vidare att görs inget för att stoppa dem så kommer de troligtvis att 

forstsätta att kränka och trakassera andra människor genom sitt liv.  

  

Leymann (1986) nämner några av mobbningens följder, vilka kan innebära att den 

utsatte till exempel får svårigheter att kommunicera med andra om det som hänt, 

känner sig isolerad och utfryst från sin omgivning, känner sig hånad, kritiserad och 

förlöjligad hela tiden. Eleven kan få svårt att fungera i skolan eftersom den kan inte 

släppa problemen vilket gör att hela livssituationen påverkas negativt och hälsan blir 

dålig. Personen kan känna sig deprimerad och stressad, kan få psykologiska besvär 

som till exempel ont i magen, svårt att sova och huvudvärk (a.a). Därför anser vi att 

det är viktigt att mobboffret får professionell hjälp för att kunna gå vidare i sitt liv.  
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6. Sammanfattning 

Under hela vår utbildning på Kristianstad Högskola har vårt intresse för mobbning 

varit stort. Vi anser att det är ett viktigt ämne eftersom det förekommer mycket 

mobbning i vårt samhälle, därför känner vi att det krävs mycket kunskaper kring hur 

mobbning skall bemötas, åtgärdas och förebyggas. Syftet med arbetet har varit att 

undersöka elevernas tankar kring mobbning och hur de anser att skolan och lärarna 

skall agera vid en mobbningssituation. I vår undersökning använde vi oss av 

metoden kvalitativ intervju, eleverna som intervjuades gick i årskurs 7-9. Vi ansåg att 

elever i den åldern har lättare för att uttrycka sig. Eftersom det är ett känsligt ämne så 

använde vi oss inte av bandspelare eller videobandspelare på grund av att eleverna 

inte skulle känna sig mer pressade och osäkra av situationen än vad de kanske 

redan var. Vår forskningsbakgrund tar upp olika författares definitioner av mobbning 

samt deras syn på bidragande orsaker och förslag på åtgärder. I en del av 

forskningsbakgrunden har vi även valt att lyfta elevernas syn på mobbning, vilket det 

tyvärr inte finns så mycket forskning kring. Ur forskningsbakgrunden har vi lyft 

följande forskningsfrågor: 

 

• Vad anser elever att mobbning är? 

• Vad vill elever att lärare och skola skall göra om de ser en 

mobbningssituation? 

 

Resultatet av våra forskningsfrågor anser vi blev besvarade, dock hade vi önskat 

djupare svar av några elever. De tolv eleverna som deltog i vår undersökning hade 

samma syn på vad mobbning innebär, vilket även vi håller med om. Vi fick ta del av 

tre elevers själupplevda mobbning, vilket var mycket gripande och intressant. En elev 

lät oss ta del av hans erfarenheter av att mobba någon annan. Några elever berättar 

om andra elever de sett bli utsatta för mobbning. Elevernas tankar kring hur lärare 

kan arbeta för att motverka mobbning, var att de önskade att lärarna skulle finnas ute 

mer i korridorerna, våga prata mer om mobbning och inte vara rädda för att bryta en 

mobbningssituation. Vad de själva ansåg sig kunna göra för att motverka mobbning 

var att vid en upptäckt mobbningssituation säga till den som mobbar, hämta hjälp av 

vuxna och inte falla för grupptrycket. Ute på skolorna finns “Kamratstödjarna” som 

höll ett vakande öga på det som sker på skolan, “SET” som klasserna arbetar 
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förebyggande med genom att lära sig visa olika känslor.  

 

Slutsatsen vi drar utifrån vår undersökning är att eleverna vill ha lärarnas hjälp, 

genom att de skall finns tillhands och ämnet mobbning bör diskuteras ofta och 

bearbetas fram till lösningar. Vi anser att det är viktigt att lärarna har en bra kontakt 

med eleverna och deras föräldrar för att kunna skapa ett bra samarbete i ett 

förebyggande arbete mot mobbning. Lärarna skall enligt oss visa ett stort 

engagemang i arbetet för att motverka mobbning. 

 

6.1 Vidare forskning 
Eftersom mobbning finns ute i skolorna och det är ett vanligt ämne som är känsligt att 

prata om, anser vi att det är viktigt att man pratar och diskuterar mer om mobbning, 

för att kunna motverka och förebygga det. Vidare forskning inom detta ämne kan 

vara att:    

• Undersöka lärare/pedagogers tankar och arbete kring mobbning.  

• Intervjua en större grupp mobbare om varför de mobbar och få dem att vakna 

upp och tänka på hur deras offer känner sig, samt en större grupp med 

mobboffer för att ta del av deras tankar och känslor. 

• Undersöka olika skolors mobbningsplaner. 

• Undersöka om elever blir mobbade av lärare/pedagoger och isåfall på vilket 

sätt? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad betyder mobbning för dig?  

2. Hur gör man när man mobbar? 

3. Har du blivit mobbad någon gång? 

4. I så fall hur gick det till och hur kände du dig? 

5. Har du mobbat någon, i så fall vad gjorde du? 

6. Har du någon gång sett en mobbningssituation, i så fall vad hände? 

7. Vad tycker du att lärare och skolan ska göra för att motverka     

    mobbning? 

8. Vad kan elever göra för att motverka mobbning? 

9. Vem kan man vända sig till när man blir mobbad? 

10. Känner du till hur din skola arbetar mot mobbning? 
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Bilaga 2 
 

I resultatsammanställningen fann vi följande nyckelbegrepp som vi skapade 

kategorier av: 

 
● Ordet mobbnings betydelse för eleverna - retar, säger elaka saker till 

någon annan, slår, kastar saker på någon och stöter ut någon under en 

längre tid. 

● Erfarenheter av självupplevd mobbning - drog ner mig, strypgrepp, 

sjönk längre och längre ner, självmordstankar, jagade med pinnar, kläder 

drogs i sönder, fälld, putta, tjock tar mycket plats i klassrummet, så de 

andra knappt kunde andas, retades och pratade bakom ryggen. 

● Erfarenheter av andra mobbningssituationer - retas genom att säga 

dumma saker till någon annan, en pojke på skolan blev inplastad i folie, en 

pojke blev inlåst på toaletten i fem minuter, rev i sönder skolböcker, för 

smal, bara de petade på henne så fick hon blåmärken kallade henne för 

pinnen, klädsmak. 
● Elevernas tankar kring arbete för att motverka mobbning - lärarna skall 

finnas ute mer i korridorerna under rasterna för det är där det händer, 

ingen blir utanför, lyssna på eleverna, inte vara rädda för att säga ifrån, 

Kamratstödjarna, SET (Social och Emotionell Träning), ingen ensam, inte 

flytta på den som blir utsatt utan flytta på den som mobbar. 
 
 
 
 


