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Abstract 

 

Bullying is a big problem in schools and many children are afraid of go to school. There are many 

methods and measures to prevent bullying, but bullying is still remains. This study is about the 

differences and similarities between methods to prevent bullying at two classes. The purpose of my 

essay is to research measure that uses by four teachers to prevent bullying and to get description of 

their work against bullying. 

 

My question is: 

How is the prevention of bullying in the two classes where informants working? 

 

This study is focuses on prevent bullying at two classes on two multicultural schools in Stockholm. 

I used a qualitative research to get answer to my question that is how informants work the 

prevention against bullying. The conclusion is the informants use many methods for create a 

positive environment. The informants work to prevent bullying at their classes by continuously 

making conversation with students about bullying, behavior, values and empathy. 
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1 INLEDNING 

 

Vi deltar i olika sociala gemenskaper och där finns det regler om hur vi ska bete oss. Skolan är en 

av de platser där det sociala samspelet sker. Tyvärr finns det elever som inte följer de förbestämda 

normerna och elever som inte får vara med i sociala gemenskapen. Det finns många elever som blir 

mobbade och det är ett stort problem som man ännu inte har löst på många skolor. Jag har sett 

många elever blir mobbade, under mina vfu perioder. Alla skolor har en likabehandlingsplan och det 

finns skolor som köper in åtgärdsprogram som t.ex. olweusprogram, för att motverka mobbning. 

Det finns skolor som inte använder sådana åtgärdsprogram och de kan ha egna metoder för att 

hantera mobbning. 

 

Jag har valt att undersöka hur antimobbningsarbetet ser ut i årkurstreor, på två olika F-5 

grundskolor. Båda de skolorna använder inte något åtgärdsprogram, är mångkulturella och ligger i 

olika förorter och kommuner i Stockholmsområdet. Det finns säkert många lärarstudenter eller 

nyblivande lärare som saknar erfarenhet och som behöver kunskap om mobbning för att förebygga 

den. Det här arbetet kan vara till stor hjälp till alla de som känner sig osäkra inför mobbningsfall, 

som har barn runt omkring sig och som är ett intresserad av ämnet. Mobbning förekommer ganska 

ofta på skolor och det är därför viktigt att ha kunskap om den för att kunna förebygga. 

 

Du som läser uppsatsen kommer att få veta om förebyggande arbetet mot mobbning i de två 

klasserna och informanternas resonemang kring mobbning som kopplas till skolverkets, Dan 

Olweus, Gunnar Höistad och Robert Thornbergs forskning. Dan Olweus är professor i psykologi 

och har skapat olweusprogrammet mot mobbning (Olweusprogrammet mot mobbning). Gunnar 

Höistad är en utbildad lärare som har lång erfarenhet. Han är utbildare och föreläsare inom ämnet 

mobbning. Han skrev boken ”mobbning och människovärde” som ger råd och tips hur man kan 

förebygga och åtgärda mobbning. Han tar upp olika faktorer som ligger bakom mobbningen också i 

sin bok (Höistad 2001, s. 9-11). Robert Thornberg är docent i pedagogik och arbetar mycket med 

skolforskning (Thornberg 2013, s. 8-9). 
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1.1 Bakgrund 

 

Enligt kapitel 6 och 5 i skollagen måste alla skolor arbeta för att motverka kränkande behandling av 

elever. Det ska förebyggas och åtgärdas och det är huvudmannens ansvar att det upprättas en plan 

för att kunna göra det. Planen ska handla om åtgärder och hur de åtgärderna ska genomföras. 

Rektorn är skyldig att informera huvudmannen om mobbningsfall. För elevernas trygghet ska 

pedagoger, rektor, skolchef vidta åtgärder (Svensk författningssamling 2010:800). När en elev 

utsatts för trakasserier är utbildningsanordnaren skyldig att utreda, förebygga och åtgärda för att 

förhindra trakasserier (Svensk författningssamling 2008, s. 4). 

 

Grundskolor ska enligt läroplanen bidra till värden hos elever som människolivets okränkbarhet, 

alla människors lika värde, integritet, jämställdhet mellan båda könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta. De ska ge trygghet till elever och öka deras självkänsla. Ingen ska diskrimineras, 

förtryckas och kränkas. Pedagoger ska förebygga och motverka mobbning, diskriminering och 

kränkande behandling. Alla ska respektera varandras egenvärde.  Elevers välbefinnande är det 

viktigaste (Skolverket 2011a, s. 7-13). 

  

Laserow skriver att mobbning i skolor ofta leder till olika brott som t.ex. misshandel och rån. Om 

det blir försent för att åtgärda, finns det stor risk att mobbarna börjar med stöld, gängbildning, 

våldtäkt i framtiden och det slutar oftast med att de får rehabilitering eller hamnar i fängelse 

(Laserow 2002, s. 4-5). Det finns stor risk att de kommer att mobba andra i framtiden också. Arbetet 

mot mobbning är viktigt även för mobbarnas bästa för att de inte ska tro att mobbning, aggressivt 

beteende är ett sätt att göra som de vill och att mobbning är acceptabelt. Enligt Sharp och Smith, 

elever som mobbas kan skadas psykisk och fysisk samt vara rädda för att gå till skolan. Deras 

självförtroende, koncentration, inlärning minskar. Mobbning kan till och med leda till deras död 

(Sharp & Smith 1996, s. 13). Därför ska mobbning stoppas i god tid. Man ska förhindra våldet och 

därmed dess konsekvenser. Det är både för mobbarna och för offrets bästa (Laserow 2002, s. 4-5). 

 

Men det allra viktigaste är att personalen ska jobba aktivt för att mobbning inte ska uppstå på 

skolor, alltså de ska jobba förebyggande. Det står tydligt i skollagen och läroplanen om vad 

personalen på skolorna ska göra, trots detta fotfarande får skolinspektionen och barn- och 

elevombudet in många anmälningar. T.ex. år 2011 fick de in 2651 anmälningar och 58 % av de 

anmälningarna handlar om att en elev kränker en annan elev (Skolinspektionen 2012, sid. 2,10). 7- 

8 procent av pojkar och tjejer mobbas i skolan och 1,5 procent av dem är mobbade under långt tid 

(Stiftelsen Friends, 2011). Mobbning är ett stort problem och därför är det intressant för mig att göra 
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en undersökning om den. 

 

2 SYFTE 

 

Skolinspektionen får in många anmälningar (Se sid. 5), alltså många skolor misslyckas med det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Syftet med mitt arbete är att undersöka vad pedagoger i de två 

klasserna gör för att uppfylla kraven om mobbning som läroplan och skollagen ställer. 

  

De två klasserna är årskurs treor som finns på två olika grundskolor, som ligger i olika kommuner i 

Stockholm. Jag ska jämföra det förebyggande arbetet i de två klasserna. 

 

3 FRÅGESTÄLLNING 

 

Min fråga som jag vill ha svar på är... 

Hur det förebyggande arbetet mot mobbning ser ut i de två klasserna där informanterna jobbar? 

4 BEGREPP 

4.1 Mobbning 

 

Enligt Olweus, mobbning är när en person eller flera personer utsätter någon annan för negativa, 

aggressiva handlingar som t.ex. skada, obehag flera gånger under en lång tid och det ska finnas 

ojämnhet i styrkeförhållandet mellan parterna (Olweus 1999, s. 9-10).  

 

Höistad beskriver mobbning som en handling, då någon eller några medvetet förnedrar, hånar, 

kränker någon annan och/eller utsätter för uteslutning upprepade gånger, under lång tid (Höistad 

2001, s. 72-74). 

 

Negativa handlingar kan vara verbala, fysiska och psykiska. Sådana verbala handlingar kan vara 

t.ex. hot och smädelser. De fysiska handlingarna är t.ex. slag och knuffar, dvs. handlingar som den 

utsatta inte går med på. De psykiska handlingarna är t.ex. grimaser, fula gester och andra sådana 

saker som görs för att såra någon (Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback 2002, s. 42). 
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4.2 Sammanfattning av definitioner 

 

Båda Höistad och Olweus beskriver begreppet mobbning likadant. De två definierar mobbning som 

negativa handlingar som någon eller några utsätter någon annan upprepade gånger under en lång 

period. Jag utgår ifrån denna definition i min uppsats. 

 

5 TEORIANKNYTNING 

5.1 Normer 

 

Det finns rättsliga normer och samhälliga normer. Rättsliga normer är t.ex. hanteringsnormer, 

kompetensnormer, metanormer, kvalikationsnormer och pliktnormer. Samhälliga normer är t.ex. 

konstruktiva normer, kompetensnormer, beskrivande normer, handlingsnormer, moraliska normer, 

föreskrivande normer och exploateringsnormer (Baier & Svensson 2009, s. 74-92). 

 

Definitionen av norm i rätten är att rättsregler är normer som uttrycker att visa saker är tillåtet, 

påbjudet eller förbjudet.  I rätten definieras begreppet norm som språkliga utsagor eller kategorier. I 

samhällsvetenskapen talas det mycket om sociala normer och normer som beskrivs som 

handlingsanvisningar, alltså utsagor som reglerar beteenden (Baier & Svensson 2009, s. 35-41). 

  

De finns olika kategorier av normer. En av dem är sociala normer som handlar om individers 

handlande, det vill säga hur man ska förhålla sig till varandra. Sociala normer guidar oss alla för hur 

vi ska agera. De normerna är sociala överenskommelser. Sociala normer tillhör alla och är viktiga 

för sociala sammanhållningar. De ses som uppförande normer, vilket innebär hur man ska bete sig 

mot varandra (Baier & Svensson 2009, s. 34, 45, 85, 131, 165). 

 

Alla normer har en kontrollaspekt och de som bryter mot normerna kan få konsekvenser. Normer 

har stor betydelse för att kunna samarbeta och handla kollektiv. De flesta vill vara en del av den 

sociala gemenskapen. Denna vilja är anledningen till att följa normerna även om de inte passar oss 

(Baier & Svensson 2009, s. 46, 91, 160).  ”Normer utgör imperativ som är socialt reproducerade 

och utgör individens uppfattning avseende omgivningens förväntningar på det egna beteendet” 

(Baier & Svensson, s. 72).  
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5.2 Sambandet mellan normer och mobbning 

 

Det finns normer om hur vi ska behandla varandra och bete oss i små och stora grupper. Det är en 

förutsättning för att ingå i sociala gemenskaper. Det finns normer på skolor också och de normerna 

ska följas av alla elever för att alla ska trivas. Att mobba någon är ett negativt bettende och de som 

gör det bryter mot normer. Det är lärarnas uppgift att ge alla elever goda normer och få de att 

förhålla sig positivt till varandra. Jag ska ta upp Dan Olweus, skolverkets, Gunnar Höistads 

forskning och informanternas arbete för hur man kan förändra negativa normer i klassen och ge 

elever goda normer för att kunna förebygga mobbning. 

6 TIDIGARE FORSKNING 

 

Rigby menar att alla lärare har stort ansvar för att skapa en positiv klassmiljö. Personal på skolor 

måste vara engagerade och ha en gemensam uppfattning om hur man kan förebygga mobbning. 

Vuxna ska vara medvetna om elevers mobbnings erfarenheter, t.ex. genom enkät undersökningar. 

Skolor ska ha en policy mot mobbning som innehåller vissa punkter, som t.ex. definition av 

mobbning, en deklaration om varje persons rätt att inte bli mobbad i skolan, att alla har ansvar för 

att ingripa vid mobbningsfall, en beskrivning av skolans förebyggande arbete, en utvärdering av 

skolans arbetssätt och att personalen ska bidra till positiva kamratrelationer. Enligt Rigby är det 

viktigt att alla lärare är tydliga med att de inte accepterar mobbning. Som lärare måste man alltid 

vara bra lyssnare, uppmuntra kollektivt lärande och att uppmuntra elever att diskutera för att kunna 

förebygga mobbning. Dessutom måste alla lärare följa skolans policy för att kunna hjälpa elever 

och de ska inte vara dåliga förebilder genom att vara auktoritär och dominerande lärare (Rigby 

2001, se Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93). 

  

6.1 Dan Olweus 

 

Skolverket har gjort en kunskapsöversikt, ”på tal om mobbning-och det som görs”, där det beskrivs 

att olweusprogrammet är förebyggande och åtgärdande mot mobbning. Syfte med 

olweusprogrammet är att genom positiva relationer och miljön skapa trygghet i skolan samt 

förebygga och stoppa mobbning. Rastvaktssystem, klassregler, rollspel, skolregler mot mobbning, 

klass- och föräldramöten samt en tema dag om mobbning ingår i programmet. Genom dessa 

punkter ska ett skolklimat skapas där värme, gränser för negativa beteende finns och där vuxna är 

intresserade samt engagerade. På så sätt känner elever sig tryggare i skolan. I olweusprogrammet är 

det vuxna på skolan som är ansvariga för arbetet mot mobbning och föräldrar ska vara informerad 
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om skolmiljön (Skolverket 2009, s. 137-149). 

 

Programmet börjar med en enkät undersökning där elever svarar på frågor för att skolan ska få en 

inblick på mobbning i skolan. Den undersökningen görs en gång per år (Skolverket 2011b, s. 73-78 

). Genom enkätundersökningar kan personalen göra en kartläggning av problemet och vara 

medveten om hur stor mobbningsproblemet är i skolor. Syftet med studiedagen är ett tillfälle för att 

diskutera resultaten av enkätundersökningen om mobbning och åtgärdsförslag och därmed skapa en 

handlingsplan (Olweus 1991, s. 51-53). 

 

Olweus vetenskapliga undersökningar visar att där lärarna är närvarande finns mindre mobbning. 

Han påpekar på vikten att ha mycket personal ute på raster, personal som ska ingripa direkt vid 

mobbningsfall, även när de misstänker mobbning. Detta markerar att personalen är mot mobbning. 

Ett fungerande rastvaktsystem är nödvändigt för att förebygga mobbning. För att skapa trygghet är 

det viktig att vuxna informerar varandra om allt som händer på rasterna. Så kan tendenser till 

mobbning upptäckas och risken för mobbning minimeras. Det är ofta äldre elever som mobbar 

yngre. Då kan de ha rast vid olika tidpunkter eller på olika områden på gården. Skolgårdar där det 

inte finns intressanta utrusningar kan ske mer mobbning för att elever blir uttråkade. Skolgårdar ska 

vara inbjudande till positiva aktiviteter, vilket kan göra lättare för personalen att vara aktiv i elevers 

aktiviteter (Olweus 1991, s. 53-55). Pedagoger kan använda en loggbok där de skriver det som 

händer under raster när de själva var rastvakt. (Skolverket 2011b, s. 73-78 ). 

 

Att lärare och elever kommer tillsammans fram till klassregler om mobbning är viktig för att skapa 

en bra social miljö. Klassen ska utgå från är att ingen ska mobba, den som blir mobbade ska stödjas 

av andra elever, elever ska vara med den eleven som är ensam när de bestämmer reglerna. Elevers 

engagemang i att skapa regler bidrar till större ansvar för de själva följer regler. Klasslärare bör 

tänka på regler innan och tydligöra innebörden av klassreglerna för elever. Genom diskussioner och 

klassregler är lättare att påverka normer bland eleverna. Klassråd är ett bra tillfälle där elever kan 

diskutera klassregler, att hålla medvetenheten upp hos elever och samtidigt intresset för att hitta 

lösningar. Lärare kan hålla koll på om elever följer klassregler och samråda med elever vad för 

slags påföljder ska finnas. Syftet med klassråd är att elever ska förstå att mobbning är oacceptabelt 

och att ha bättre sociala relationer i klassen (Olweus 1991, s. 62-63). Lärare ska ta upp vilka 

beteende definieras som mobbning för att det ska vara tydlig för elever, diskutera normer ångående 

mobbning när det skapas klassregler på klassråd (Olweus 1991, s. 96). 

 

Att samtala om hur veckan har varit är ett sätt för pedagoger att ha koll på elever och att stoppa 
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elever som mobbar eller ska mobba. Det blir en social kontroll av läraren och elever för att 

motverka mobbning (Olweus 1991, s. 68). 

 

Pedagoger kan läsa böcker för att öka medkänslan hos elever för offret. Rollspel om mobbning är 

också en metod för att visa elever vad de kan göra mot tendenser till mobbning och för att lätt 

diskutera om konkreta förhållanden i klassen. Elever kan bli medvetna om vad deras beteende leder 

till (Olweus 1991, s. 63). 

 

Olweus menar att berömma elever är ett bra sätt att ändra på elevers beteende. Att berömma elever 

när de visar positiva beteenden och sanktioner som t.ex., allvarliga samtal, vara i någon annan klass 

några timmar, vara med rastvakt under några raster när elever visar negativa beteenden är viktig för 

att få ett bra resultat. Lärare ska tydlig markera vilka beteende är oönskade genom påföljder som är 

beteendeinriktade, alltså icke fientligt (Olweus 1991, s. 65-66).  

 

Grupparbete är en annan metod för att förebygga och motverka mobbning. Genom grupparbete 

uppstår positiva relationer mellan elever, de blir accepterande, hjälpsamma mot varandra och det 

uppstår inga fördomar. Samarbete har positiva effekter för inlärning och prestationer. Lärare ska 

göra gruppindelning för att elever kan ha olika prestationsförmåga och det är viktigt, särskild om 

det finns mobbningstendenser i klassen. Det ska göras omgrupperingar när gruppmedlemmar 

känner varandra väl för att varje elev i klassen ska få samarbeta med alla, för att det ska vara mindre 

spänningar och mycket sammanhållning (Olweus 1991, s. 68-71). Aktiviteter som t.ex. klassfester, 

danskvällar, utflykter som görs tillsammans och som föräldrar också kan delta är en annan metod 

för att skapa bra relationer i klassen. Vid sådana tillfällen är det pedagogers ansvar att få alla elever 

bli inkluderade i gemmenskapet och därmed skapa en vi känsla i klassen (Olweus 1991, s. 72). 

 

Kunskap om mobbningsfall och åtgärder är viktig för ett bra resultat. Då blir pedagoger redo för att 

göra något åt det.  Pedagogers attityder är viktiga för omfattningen av mobbning på skolor (Olweus 

1991, s. 19). För att skapa trygghet och motverka mobbning tidigt ska pedagoger informera 

varandra om vad som händer på skolan (Olweus 1991, s. 51-52). Alla lärare ska ha ett gemensamt 

förhållningssätt för att förebyggande åtgärder ska vara effektiva och lärarna ska känna sig trygga 

inför mobbningsfall. Även mellan föräldrar och lärare ska det finnas ett gemensamt förhållningssätt 

för att få ett positiv resultat (Olweus 1991, s. 60-61). 

 

Att föräldrar informeras om arbetet mot mobbning och samarbetar med pedagoger är en viktig del 

av förebyggande arbetet. Föräldramöten är ett sådant tillfälle då handlingsplanen kan diskuteras och 
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föräldrar får vara med att bestämma åtgärder mot mobbning (Olweus 1991, s. 57). Förutsättningen 

för elevers trygghet är att kontakten och samarbetet mellan hemmet och skolan. Det ska vara 

samarbeta mellan skolan och föräldrar om man vill stoppa mobbning och för detta har föräldramöte 

stor roll. Då kan pedagoger diskutera tillsammans med föräldrar om förhållanden i klassen och 

resultaten av frågeformuläret och vad man kan göra för att förebygga mobbning. Fokusen ska 

läggas på betydelsen av att föräldrar är mot mobbning, pratar med sina barn om den och förklarar 

att barnen själva har stort ansvar för att hjälpa de eleverna mobbas eller har tendens att bli mobbade. 

Olweus betonar på vikten av att vuxna i skolan och hemmet fungerar som auktoriteter (Olweus 

1991, s. 72- 73). 

 

Omfattningen av problemet i klassen/skolan beror mycket på lärarnas attityder till mobbning och på 

elevers samt föräldrars inställning och beteende (Olweus 1999, s. 15). Det är avgörande att vuxna i 

skolan och hemmet skapar en positiv miljö, är engagerade och är mot mobbning (Olweus 1999, s. 

47). 

 

Temadagar om mobbning, rastvaktsystem, skolregler, klassregler mot mobbning och klassmöte om 

mobbning är för att elever ska få kunskap om mobbning vara medveten om hur allvarligt det är.  

Genom aktiviteter, olika möten och tema dagar engageras elever i arbetet mot mobbning inom 

olweusprogrammet (Skolverket 2011b, s. 73-78 ). Olweusprogrammet förebygger och reducerar 

mobbning, alltså är ett antimobbningsprogram som kan användas på skolor (Skolverket 2009, s. 

187-194). 

 

6.2 Gunnar Höistad 

 

Höistad skriver att man är ofta i behovet av tillhörighet i en grupp. Så kan det vara i klasser också 

och därför är det viktig med vi- känslan klasser. Elever ska känna samhörigheten i klassen för att 

känna sig trygga. Elever kan vilja ibland att vara ensamma, men ingen elev alltid vill vara ensam 

och vuxna ska vara medvetna om det (Höistad 2001, s. 18-20). 

 

Alla behöver och har rätt att bli respekterade (Höistad 2001, s. 49-50). Vuxna ska samtala om 

respekt med barn för att barnen ska kunna förstå att man ska respektera varandra och varför man 

ska göra det. Dessa samtal är bra för att lärare och elever ska se att alla behöver bli respekterad för 

det man är (Höistad 2001, s. 165). Det viktigaste är att inte ge upp sitt människovärde för att då 

trakasserar vi. Alla elever har rätt att trivas i skolan och pedagoger ska få elever att förstå ingen 
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oförrätt accepteras och de utsatta barnen ska inte ge upp eller ge igen, men de ska säga ifrån. 

Pedagoger ska få barnen att förstå alla har människovärda (Höistad 2001, s. 49-50). 

 

Klimatet i klassen och skolan ska vara positiv. Det ska finnas mycket personal bland elever. 

Personalen ska vara engagerade, lyhört, reagera konsekvent mot negativa beteende, ha ett 

gemensamt förhållningssätt och ha positiv inställning till elever samt ska ha god kontakt med 

varandra och hemmet (Höistad 2001, s. 138-139). Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt. 

Att hemmet och skolan är överens om att mobbning är oacceptabel har stor betydelse för att 

förebygga och åtgärda mobbning (Höistad 2001, s. 132). Brist på engagemang hos personalen, 

föräldrars negativa inställning, aggressiva elever och negativ klimat i klassen och skolan är några 

faktorer som leder till mobbning mellan barnen (Höistad 2001, s. 98). 

 

Det är ofta svårt att upptäcka mobbning. För att undersöka om mobbning förekommer i klassen kan 

pedagoger ställa olika frågor till sig själv som t.ex. hur trivsel, koncentrationen, kroppspråket, 

frånvaron, skolresultaten är och om elever deltar aktiv i grupparbeten. De kan ställa frågor som t.ex. 

hur de förhåller sig fysiskt till varandra, hur det är på idrotten, om alla får lika mycket utrymme, om 

det finns någon elev som är tystlåten, har ofta ont i magen och vill inte gå ut på raster samt håller 

sig ofta borta från de andra. Pedagoger kan läsa böcker om mobbning för elever för att kunna 

samtala med de och få en inblick över hela klassen (Höistad 2001, s. 92-97). 

 

 Värderingsövningar är ett sätt att kunna samtala om livsstil, moral och relationer. Elever kan bli 

medvetna om sina värderingar, känslor och de kan reflektera, bearbeta attityder, bli hörd och få höra 

andra (Höistad 2001, s. 175). Barnen måste lära sig att hantera egnas och andras aggressioner. 

Barnen kan låtsas att vara snälla bara för att vuxna vill det så, men de blir inte mindre aggressiva för 

att man förbjuder de att uttrycka sin ilska. Barn har rätt att visa sin aggression. För att ha 

nolltolerans räcker det inte med att förbjuda barnen aggressioner, utan elever måste ha förståelse för 

varandras olikheter och känslor. Detta kan man göra genom samtal, värderingsövningar och arbeta 

med konflikthantering (Höistad 2001, s. 56-57). 

 

Pedagoger ska ta tag i konflikter så fort så möjligt för att det kan bli svårare att lösa konflikter i 

framtiden. Det är en stor risk att sakkonflikter kan utvecklas till personkonflikter som kan leda till 

mobbning. Man kan inte lösa alla konflikter men kan hantera de och vuxna ska vara aktiva i 

konflikthanteringen (Höistad 2001, s. 171-172). Pedagoger måste våga ta tag i problemet, ingripa 

och se det som händer. Pedagogers reaktioner har stor betydelse för att den som är utsatte ska våga 

söka hjälp och för att de som mobbar ska sluta mobba. Pedagogers reaktioner är det viktigaste 
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punkten för att förebygga mobbning (Höistad 2001, s. 83-85). 

 

När vuxna säger ifrån ska de inte reagera på elevers personlighet, utan beteende. Elever ska kunna 

förstå att det är deras handling som inte accepteras, inte de själva. På så sätt är det lättare att ta åt sig 

tillsägelser för elever. Detta har stor betydelse för barnens empatiutveckling (Höistad 2001, s. 27-

28). 

 

Vuxnas attityder spelar stor roll för barnens attityder till sig själva. Om vuxna säger positiva saker 

till barn känner barnen sig bra. Barn är duktiga på att ta in vuxnas signaler. Barnen har lätt att ta 

intryck av vuxnas attityder och tror att hon/han är som vuxna säger att hon/han är. Vuxnas attityder 

har stor påverkan på barn och därför ska pedagoger använda sig av positiv kritik (Höistad 2001, s. 

30-31). 

 

För att elever ska ha förmågan till empati ska pedagoger ge omsorg och beskydd. Barns egna 

upplevelser har stor betydelse för empatiutvecklingen hos barnen. Den andra punkten är att vuxna 

ska vara förebilder. Det är avgörande att barn får kunskaper om andras reaktioner om ens beteende. 

Att samtala om känslor och tankar kan också bidra till empatiutvecklingen och positiv klimat i 

klassen för att elever förstår varandra bättre.  Att berömma ett gott beteende hos ett barn inför hela 

klassen och prata om en negativ beteende i ett rum med barnet är också viktig för 

empatiutvecklingen (Höistad 2001, s. 153-158).  

 

Elever ser mer än vad vuxna ser i skolan. Därför är de bättre på att upptäcka mobbning än vad 

personalen är. Elevers empati utvecklas om de märker kompisar som utsätts för mobbning och får 

veta hur de kan hjälpa. Hur de eleverna kan upptäcka och hjälpa de utsatta får de veta genom 

utbildningen. De eleverna har extra ansvar, ingår i mobbningsteamet och kallas för kamratstödjare. 

De håller koll på vad som händer i skolan, ska se de elever som är utsatta och rapporterar teamet om 

situationen i klassen/skolan. Genom att se och agera lär kamratstödjare sig empati (Höistad 2001, s. 

112-115). 

 

Pedagoger kan lära elever empatiskt beteende även om de inte har fått det hemma. Man måste börja 

tidig, det måste vara konkret, igenkännbar och personlig för att elever ska förstå sina och andras 

reaktioner samt ha bra social samspel.  Att arbeta med empatiutvecklingen är det viktigaste 

förebyggande åtgärd och uppmuntrar elever att reagera med inlevelse (Höistad 2001, s. 153). 

 

Att förebygga mobbning hänger ihop med att ha många personer som kan upptäcka det.  För att få 
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många personer i det arbetet mot mobbning bildas mobbningsteam som av personalen från olika 

personalkategorier på skolan. På så sätt får gruppen en bred syn på elever och lär känna elever 

bättre, vilket är bra för att upptäcka elever som mobbas. Mobbningsteamet ska bestå av personal 

som respekteras och som elever litar på (Höistad 2001, s. 111-112). 

 

6.3 Antimobbningsprogram 

 

Jag fann åtta program som används mot mobbning på skolor i Sverige. Farstaprogrammet handlar 

om att upptäcka och behandla och åtgärda mobbning (Skolverket 2009, s. 187-194). Grunden i 

farstametoden är att antimobbningsgruppen har huvudansvaret och ska åtgärda mobbning.  

Farstametoden är anpassad till aktiv mobbning och är både förebyggande och åtgärdande 

(Skolverket 2011b, s. 52-59). 

 

Friends programmet används för att förebygga och åtgärda mobbning, kränkning och 

diskriminering. Enligt den metoden ska det väljas två elever som är förebilder, från varje klass till 

kamratstödjare. Anledningen till det är att elever ska vara aktiva i arbetet mot mobbning. Det är 

vuxna som leder kamratstödjare gruppen och gruppen ska ha inblick över elevers relationer för att 

personalen ska kunna upptäcka mobbningsfall bättre. Dessutom ska de stödja elever som mobbas. 

Personalen pratar med elever om stämningen på skolan och i klassen samt kamratstödjares 

uppgifter. Både skolpersonalen och elever som deltar i kamratstödjare gruppen utbildas av Friends 

(Skolverket 2011b, s. 59- 66). Friends handlar om att påverka miljön på skolan och elevers attityder 

samt värderingar.  Det är förebyggande och åtgärdande (Skolverket 2009, s. 187-194). 

 

Målet med Olweusprogrammet är att genom rastvaktssystem, föräldramöten, klassmöten och 

gemensamma klassregler mot mobbning, behandlingssamtal förändra skolmiljön så att den blir 

tryggare. Det programmet förebygger och reducerar mobbning (Skolverket 2009, s. 187-194). 

 

Programmet Skolmedling innebär att lösa konflikter mellan elever och utveckla strategier hos 

eleverna så att de själva kan lösa problem mellan varandra. Syftet är att förbättra relationer mellan 

elever (Skolverket 2009, s. 187-194). 

 

SET , StegVis och Lions Quest handlar om  socialt och emotionellt lärande som utgångspunkt. 

Målet är att förebygga olika sociala problem och psykiskohälsa. Programen innehåller 

värderingsövningar. Syftet med SET och StegVis är att elever ska kunna hantera känslor, samarbeta, 
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ha problemlösningsstrategier, självkänsla och sociala samt emotionella kompetens. Lions Quest mål 

är att lära barn att stå emot negativa påtryckningar, uppfylla läroplanens krav om fostransuppdraget 

och att hjälpa elever till ett liv utan missbruk. Dessa program är för socialt och emotionellt lärande, 

men presenteras som förebyggande mot mobbning också (Skolverket 2009, s. 187-194). 

 

Programmet komet syftar främst till att stödja och hjälpa bråkiga och stökiga elever och därmed 

skapa arbetsro samt bättre gruppklimat. Genom att ge positiv och negativ förstärkning ska positiva 

beteende hos elever med beteendeproblem ökas. Komet presenteras inte som ett program som 

specifikt syftar till att arbeta med mobbning, utan att hantera utåtagerande i skolan (Skolverket 

2009, s. 187-194). 

 

Det är bara Farstametoden, Friends, Olweusprogrammet och Skolmedling som har syftet att hantera 

mobbning, tar upp och beskriver mobbning som fenomen, men det är bara Olweusprogrammet som 

har en vetenskapliggrund (Skolverket 2009, s. 187-194).  

 

6.4 Gruppnormer 
 

 

Thornberg tar upp två slags normer, vilka är formella och informella. Formella normer är 

nedskrivna regler som t.ex. skolan har. De handlar om vad som är påbjudet och förbjudet som t.ex. 

mobbning.  Informella normer är inte nedskrivna och är för vardagliga livet (Thornberg 2013, s. 

30). 

 

Elever möter normer i skolan som skapas av lärare, andra vuxna och elever som har högstatus. 

Därför är det viktig som lärare ska man tänka på vilka normer man förmedlar.  Ett av pedagogers 

uppgift är att skapa demokratiska normer och få alla i skolan att följa de normerna och därmed 

motverkar mobbning (Thornberg 2013, s. 79, 127). 

 

Robert Thornberg menar att vuxna kan använda induktion strategin för att motverka mobbning. 

Strategin innebär att ta upp vilka beteende är accepterad och oacceptabel. Normer och 

konsekvenserna om normer tydliggörs för elever. Empati uppmärksammas när induktion strategin 

används (Thornberg 2013, s. 266). 

 

Elever blir medvetna om normer om pedagoger pratar om de med elever. Det är bättre att detta görs 

så tidigt så möjligt för att skapa ett positivt klimat, där olikheter, mångfald är accepterad och 
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elevrelationer är bra. Att prata om gruppnormer redan från början är ett effektivt sätt att förebygga 

mobbning (Thornberg 2013, s. 56, 298-300). För att kunna ha en positiv social samvaro bestämmer 

vuxna normer som används av barnen i deras relationer med andra (Wrethander Bliding 2007, s. 

172). 

 

Pedagogers sätt att agera har stor roll för hur normer i skolan/klassen utvecklas.  Att lärare och 

elever har positiv relation med varandra har ett positiv påverkan på relationen mellan elever också 

och elever visar i högre grad prosocialt beteende. Detta innebär att visa omsorg, vara hjälpsam och 

ta avstånd från negativa handlingar.  Vuxna kan lära elever att bete sig prosocialt genom att samtala 

om regler för socialt beteende, uppmuntra positiva handlingar och bestraffa osolidariska handlingar. 

Empati har stor vikt för att ha prosocialt beteende.  Elever som befinner sig i en miljö där det finns 

positiva relationer har negativ syn på våld. Skolor som har normer som inte favoriserar våld har 

mindre våld respektive skolor som har sådana normer (Thornberg 2013, s. 30, 79, 103, 180-181, 

184,194). 

    

Ett sätt att förebygga mobbning är att jobba med antimobbningsnormer i klassen, vilket ingår i 

olweusprogrammet också. Att det finns antimobbningsnormer i klassen spelar stor roll för att elever 

ska vara engagerade i arbetet mot mobbning.  Mobbarna kan ogillas för att de inte följer 

antimobbningsnormer som delas av resten av klassen. Det förväntas att elever som motverkar 

mobbning får positiva konsekvenser. Om klassen har promobbningsnormer istället 

antimobbningsnormer kan det vara tvärtom. Då är det elever som mobbar gillas i klassen och elever 

som stödjer offret får negativa konsekvenser (Thornberg 2013, s. 279-280). 

 

Elever är upptagna med att ingå i gemenskapen och att ingå i kamratgruppen baseras på sociala 

normer.  Ju mer det arbetas med sociala normer desto mindre är mobbning på skolor. Att anpassa sig 

till klassnormer är avgörande för sammanhållning (Thornberg 2013, s. 280, 282, 287). Det förväntas 

att alla ska följa sociala normer. Om någon uppför sig fel finns det risk för att bli utesluten 

(Wrethander Bliding 2007, s. 177).  

 

Människor är sociala varelser som vill bli bekräftad som människa av andra och mobbning innebär 

att den mobbade inte blir bekräftat på samma sätt som alla andra. Offret får inte respekt och 

värdighet, alltså avhumaniseras. Mobbarna fokuserar på offrets beteende som tolkas fel och detta 

medför att offret uppfattas inte som andra gruppmedlemmar och mänsklig (Johansson & Lalander 

2010, s. 145).    
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Genom kontakten mellan elever utvecklas, förändras, bibelhålls normer. De informella normerna 

som elever har, är ganska viktiga för det sociala klimatet i klassen och därför ska pedagoger tänka 

på grupptryck för att vara medvetna om vilka normer klassen har och hur dessa som gestaltas i 

gruppen stämmer överens med de normerna som är viktiga att ha.   Normer som högstatuselever 

skapar, är avgörande för vilka beteende accepteras eller inte accepteras eller leder till mobbning.  

De populära eleverna får andra elever att bete sig negativt genom att själva bete sig aggressivt 

(Thornberg 2013, s. 40, 121, 127, 280).  

 

Ett viss beteende kan accepteras eller vara orsaken till mobbning. Då kan mobbning förklaras som 

en följd av att offrets beteende inte stämmer överens med klassen normer. De som kallas för 

avvikare är de som bryter mot normer, stämplas med en viss egenskap som inte är önskvärd.  De 

eleverna blir stigmatiserade.  Avvikande beteende provocerar gruppmedlemmar så att de mobbar.  

Elever som har avvikande beteende har större risk att bli mobbade jämfört med elever som inte 

uppfattas avvikande. Thornberg, Olsson och Martin menar att offret brukar definieras som 

avvikande av andra elever och detta blir anledningen  till att offret mobbas  (Thornberg 2013, s. 

130, 159, 282), (Olsson & Martin 2012, s. 53) Thornberg hävdar att mobba offret blir en norm i 

gruppen och därför fortsätter  gruppmedlemmar att mobba offret.  Gruppnormer kan leda till, att 

mobba en viss elev i klassen är rätt. Att vara gruppmedlem innebär att man utsätts för grupptryck 

för att följa normer i gruppen även om de normerna inte stämmer med egna normer (Thornberg 

2013, s. 278, 277). 

 

Några forskare menar att mobbare och offret inte har sociala färdigheter och detta är anledningen 

till att de inte följer gruppnormer (Olsson & Martin 2012, s. 53). När någon i gruppen bryter mot en 

gruppnorm kan andra gruppmedlemmar ha en negativ inställning på det. Forskning visar att 

gruppmedlemmar inte tycker om när någon i gruppen inte följer gruppnormer.  För att det inte ska 

bli kaos och kunna samarbeta är det nödvändigt att alla följer kollektiva normer, alltså efterlevar 

gruppens och samhällets normer samt värden. Detta kallas för socialisation och medför att man blir 

en medlem i gruppen (Thornberg 2013, s. 159, 186-187, 218). 

 

7  MATERIAL OCH METOD 

7.1  Empiriskt material 

 

Det empiriska materialet som jag använder är fyra bandinspelade ostrukturerade intervjuer med två 
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lärare och två fritidspedagoger. Jag gjorde transkribering av materialet och sedan gjorde jag 

analysering av de intervjuerna och drag slutsatser. De intervjuerna ger en bild av pedagogers 

förebyggande arbete mot mobbning utifrån individuella erfarenheter och upplevelser.  

 

Stukat beskriver att vid ostrukturerade intervjuer är intervjuaren medveten om vad intervjun ska 

handla om och skriver en intervjuguide. Med hjälp av intervjuguiden kontrollerar intervjuaren vilka 

frågor som har ställts eller inte ställts ännu. Intervjuaren behöver inte ställa frågor i en viss ordning, 

men samma frågor ska ställas till alla intervjupersoner. Intervjuaren kan ställa följdfrågor också för 

att få ett djupare svar. Man kan få ny information som man inte tänkte på innan intervjun. 

Svårigheten med ostrukturerade intervjun är att intervjuaren får individualiserade svar och det blir 

svårt att jämföra intervjupersoners svar (Stukat 2005, s. 44-45). Anledningen till att jag gör 

intervjuer är att som Sharp och Smith menar, genom intervjuer får man mer information om ämnet 

för att det är detaljerad och flexibelt (Sharp & Smith 1996, s. 26).  

 

7.2 Metod 

 

Jag har använt mig av kvalitativ metod och Dalen som är professor i specialpedagogik samt har 

erfarenhet av intervju som kvalitativ metod menar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

är att se fenomenet ur intervjupersonens perspektiv. Dalen menar att man ska förstå 

intervjupersonens livsvärld och beskriva människors upplevelser. Inom den kvalitativa metoden 

ligger fokusen på att nå insikt om informanternas upplevelse av ett fenomen (Dalen 2008, s. 11).   

 

Thomassen beskriver att fenomen är tingen som framträder för oss. Fenomonalogiska 

undersökningar handlar om erfarenhetsvärlden och att förstå världen som den konkret upplevs. Det 

innebär att förklara hur tingen framträder för oss (Thomassen 2007, s. 91). I min studie utgår jag 

från fenemologin och försöker att få veta informanternas erfarenheter av förbyggande arbetet mot 

mobbning. Jag vill ta del av deras arbete och erfarenheter genom att tolka deras uttalanden. Min 

studie är kvalitativ och jämförande. 

 

7.3  Etiska principer 

 

När jag gjorde intervjuer har jag följt de fyra etiska principer som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Stukat förklarar att samtyckeskravet 

innebär att alla deltagare ska bestämma över sin medverkan. Det är upp till deltagande personer hur 
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lång tid eller på vilket sätt de ska medverka. De personerna får avbryta och inte utsättas för 

påtryckning. Informationskravet är att personer som deltar i studien ska informeras om 

undersökningens syfte och hur resultatet ska presenteras. Med konfidentialitetskravet menar stukat 

att medverkande ska vara anonyma.  Alla personal i forskningsprojektet ska skriva under 

tystnadsplikt. Den sista principen är nyttjandekravet som handlar om att informationen används 

bara för forskningsändamål (Stukat 2005, s. 138-140).  

 

Först ringde jag till olika skolors rektor och frågade om det finns möjlighet att intervjua två av deras 

personal. Efter några dagar ringde två rektorer och gav mig namn på de personer som ville bli 

intervjuade. Jag kontaktade de personer och de själva fick bestämma när, var och under hur lång tid 

de ville bli intervjuade. När jag gjorde min undersökning berättade jag för informanter vad mitt 

syfte och frågeställningar var samt vad intervjun skulle handla om. Dessutom fick de veta att 

resultatet ska redovisas skriftligt och muntligt för kurskamrater samt att resultatet ska vara 

tillgängligt för alla, allt detta innan intervjun. De fick veta att de skulle vara anonyma och att 

intervjuerna spelas in med diktafon. Jag är den enda personen som kan komma åt uppgifterna och 

ingen kan identifiera mina intervjupersoner för att jag använder fiktiva namn. Dessutom är 

informanter medvetna om att informationen endast ska användas för forskningsändamål.  

 

Det är viktigt att prata om alla de principerna, förklara för de deltagande hur man ska göra arbetet 

och vad man ska göra med det på ett tydligt sätt för att de ska förstå att deras integritet ska skyddas.  

 

7.4  Avgränsning 

 

Jag avgränsar mig genom att undersöka förebyggande arbetet mot mobbning bara i två klasser på 

två grundskolor och välja material som kan kopplas bara till grundskolan. De skolorna som jag 

väljer är kommunala, mångkulturella skolor som inte använder något åtgärdsprogram, utan har egna 

metoder för att förebygga mobbning. Anledningen till att jag vill undersöka klasser, inte skolor är 

att det redan har gjorts undersökningar på skolnivå och deras arbete för att förebygga mobbning 

jämförs. I min studie fokuserar jag på hur två pedagoger i respektive två klasser arbetar för att 

motverka mobbning. Jag vill titta närmare och få djupare information samt undersöka arbetet på 

klass nivå. Dessutom avgränsar jag mig genom att inte skriva om symtom, mobbare, offret och 

orsaker till mobbning. Jag fokuserar bara på pedagogers förebyggande arbete.  
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7.5  Urval  

 

Jag ville undersöka hur man förebygger mobbning i två klasser på två mångkulturella skolor. Först 

tittade jag på vilka mångkulturella skolor som finns på förorterna och valde de skolor som inte 

använder något specifikt åtgärdsprogram. Sedan ringde och frågade jag olika skolors rektor om 

deras personal i årskurs tre vill vara med. Sist tog jag kontakt med de som ville bli intervjuade och 

bokade tid för en intervju med dem. Urvalet av informanterna har skett genom att välja personal 

som arbetar i två årskurs treor, på två mångkulturella skolor som ligger på två förorter. Anledningen 

till att skolor har likadana egenskaper är att förebyggande arbetet på de två klasserna ska vara så 

jämförbart så möjligt.   

 

Jag gör en undersökning om mobbning för att fenomenet kommer att bli aktuellt, och kommer förbli 

ett av de största problemen på skolorna även när vi studenter börja jobba som lärare. Jag utbildar 

mig till lärare för elever i lägre åldrar och jag tror att förebyggande arbetet mot mobbning börjar 

ganska tidigt och därför har jag valt att göra undersökningen i de lägre klasserna på två grundskolor. 

Jag använder framför allt Dan Olweus och Gunnar Höistads undersökningar i min uppsats.  

 

7.6  Presentation av informanter 

 

Jag har intervjuat Sara, Eva, Birgitta och Carolina som jobbar med årkurs treor. Sara och Eva har 

jobbat tillsammans i 3 år på grundskolan A. Sara är fritidspedagog i botten och nu har hon jobbat 

som lärare i 13 år. Eva har jobbat som fritidspedagog 5 år. Hon är på lektioner under förmiddagen 

och på eftermiddagarna jobbar hon på fritids. I klassen som hon och Sara går, finns 25 elever.  

 

Birgitta och Carolina har 22 elever. Birgitta har jobbat som lärare i sju år och Carolina är 

fritidspedagog som har jobbat i 6 år. De två har varit kollegor i fyra år på grundskolan B. Carolina 

är också i klassen förmiddagar och jobbar med eleverna på fritids eftermiddagar. 

 

8 ANALYS OCH RESULTAT REDOVISNING 

 

Här presenterar och diskuterar jag undersökningsmaterialet, med utgångspunkt i de teoretista 

perspektiven och tidigare forskningar. Jag analyserar material och resultat med utgångspunkt i syfte 

och frågeställningar, och med hjälp av den valda teorin. Den teoretiska delen utvecklas i samspel 
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med den empiriska beskrivningen och analysen. 

 

8.1 Definition av mobbning 

 

Alla fyra informanterna som Höistad och Olweus beskriver att mobbning är negativa handlingar 

som någon eller några ofta utsätter någon annan under lång tid (Höistad 2001, s. 72-74), (Olweus 

1999, s. 9-10). Informanterna nämner inte att det ska finnas ojämnhet i styrkeförhållandet mellan 

mobbare och offret som Olweus tar upp (Olweus 1999, s. 9-10).  

 

8.2 Anti-mobbningsteam 

 

Höistad pekar på vikten att ha mobbningsteam som består av olika yrkeskategorier, för det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Han menar att ett respekterat team lär känna elever bättre, får 

bra syn över miljön i skolan, upptäcker mobbning (Höistad 2001, s. 111-112). Både Sara och Eva 

var inne på det här. De har ett elevvårdteam som består av specialpedagog, biträdande rektor, två 

fritidsledare som har särskilt ansvar för förebyggandearbetet mot mobbning. Om det kommer upp 

att någon elev inte mår bra, är utsatt, informerar pedagogerna föräldrar och försöker lösa problemet. 

Om det inte fungerar och mobbningen fortsätter, då är det specialpedagogen som går vidare med 

problemet till elevvårsteamet på grundskolan A. Både Sara och Eva tycker att teamet alltid är bland 

elever, aktiva och har bra kontakt med elever samt inblick över hela skolan. Elevvårdsteamet 

informerar alltid elevers klasslärare om eleverna mobbas och alltid är där för lärarna om det finns 

behöv av hjälp för att kunna lösa olika problem i klassen. 

 

Grundskolan B har en trygghetsgrupp som består av biträdande rektor, speciallärare och 

fritidspedagog. I början av varje termin besöker gruppen klasserna och presenterar sig själva. Elever 

som har frågor om mobbning ställer sina frågor till dem. Gruppen informerar eleverna på skolan hur 

de kan kontakta gruppen. Trygghetsgruppen har möte en gång i veckan och då de pratar om 

negativa händelser som t.ex. mobbning som har uppstått mellan eleverna. En annan dag i veckan 

har trygghetsgruppen elevsamtal då de samtalar med elever som vill prata och eleverna som har 

skickat brev till trygghetsgruppen via brevlådorna som är uppsatta i en korridor på skolan, berättar 

Birgitta och Carolina.   

 

Trygghetgruppen på grundskolan B är till skillnad från mobbningsteamet på grundskolan A är inte 

så aktiva bland barnen, utan väntar på att eleverna ska kontakta de. Det är inte säkert att elever alltid 
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kontaktar vuxna på skolan när de mobbas eller hamnar i konfliketer med andra. För sådana 

situationer kan det vara bra att teamet också söker kontakt med eleverna och är aktiva i aktiviteter 

och är bland elever som teamet på grundskolan A för att veta vad som händer mellan eleverna. På så 

sätt som Höistad menar kan teamet lära känna elever bättre och i sin tur få en bättre bild av trivsel i 

skolan och förbättra klimatet (Höistad 2001, s. 111-112). 

 

8.3 Elever 

 

En gång i terminen väljer pedagogerna, Eva och Sara två elever i klassen som de kallar för 

kamratstödjare. Likt Höistad (Höistad 2001, s. 112-115) säger Eva att kamratstödjare har ansvaret 

att ha koll på sina kompisar ute och inne. Om de två eleverna ser att någon är dumt mot någon 

annan, försöker de stoppa det eller informerar de elevvårdsteamet. De två eleverna blir också 

ansvariga för arbetet mot mobbning och eleverna är stolta över att ha den uppgiften, säger Eva. Det 

är elever som andra elever kan gå till och lita på.  Eva säger att hon och Sara har extra samtal med 

kamratstödjarna om hur veckan har varit och de får ta upp med specialpedagogen om det är något 

problem. Höistad menar att elever upptäcker oftare de som utsätts för mobbning än personalen och 

med hjälp av kunskap om hur de ska agera genom utbildningen utvecklas elevers empati (Höistad 

2001, s. 112-115). Det här inte kommit upp att kamratstödjaren får utbildning under intervjun med 

Sara och Eva, men båda två tycker att elever med i arbetet mot mobbning är avgörande för 

empatiutvecklingen.  

 

Birgitta och Carolina har inte valt några kamratstödjare i klassen, men Birgitta tycker att det har stor 

betydelse att är elever och föräldrar är med trygghetsarbetet på skolan. Höistad menar att elever 

upptäcker oftare elever som mobbas än personalen (Höistad 2001, s. 112-115). Då är det viktigt att 

Birgittas och Carolinas elever är villiga att berätta om det som personalen inte ser för att klassen 

inte har någon kamratstödjare som har uppgiftet att informera Carolina eller Birgitta. För Birgitta 

och Carolina kanske det blir svårare att veta om någon utsätts för mobbning jämfört med Sara och 

Eva. Även om Birgitta är medveten om betydelsen av att inkludera eleverna i arbetet mot mobbning 

ger hon inte någon beskrivning av hur de gör det i klassen. 

 

8.4 Föräldrar 

 

Eva berättar att eleverna tar med sig värdegrunden och skriver under den, tillsammans med sina 

föräldrar så att de alla vet vad det är som gäller i skolan. Dessutom tycker Eva att de har engagerade 
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föräldrar och påpekar på vikten att ha samarbete mellan hemmet och skolan som Olweus (Olweus 

1991, s. 72- 73) och Höistad (Höistad 2001, s. 132). Eva förklarar att föräldrar brukar samarbeta 

med pedagoger och både föräldrar och pedagoger har noll tolerans mot mobbning och som Höistad 

säger att detta har stor betydelse för att förebygga och åtgärda mobbning (Höistad 2001, s. 132). 

 

Sara tycker att de inkluderar elever eller föräldrar i arbetet mot mobbning genom föräldrar forum 

där de pratar tillsammans om mobbning. Dessutom har de föräldramöte och utvecklingssamtal, då 

de kan prata med föräldrar om mobbning. För att upptäcka mobbning har kontakten med föräldrar 

stor betydelse, tycker Sara. Hon berättar att hennes kollegor har alltid bra kontakt med föräldrar. De 

har samtal med föräldrar varje termin och då kan det komma fram om det är någon elev som har 

problem. Föräldrar informeras om förebyggande arbetet mot mobbning, ämnet diskuteras på olika 

möten och det finns samarbeta med hemmet. Sara, Eva och föräldrar har ett gemensamt 

förhållningssätt som Olweus undersökningar visar att det är viktigt för elevers trygghet, trivsel och 

klassmiljö (Olweus 1991, s. 60-61). 

 

Birgitta och Carolina har också föräldramöte och Birgitta vill gärna att elever och föräldrar kommer 

med råd och tips för hur man kan förebygga mobbning, t.ex. på olika möten. Samtidigt säger hon att 

föräldrarna inte visar så mycket intresse för det förebyggande arbetet mot mobbning och det är 

många föräldrar som inte deltar i klass och skolmöten. På den klassen saknas samarbetet, kontakt 

med föräldrar som Olweus (1991, s. 72-73, 60-61, 47, 57.) och Höistad (Höistad 2001, s. 138-139, 

132) menar att det är viktig för att kunna förebygga mobbning. Carolina tycker också att brist på 

intresse hos föräldrar är ett problem. Skolverket skriver att föräldrar ska vara informerade om 

skolmiljön (Skolverket 2009, s. 137-149), men föräldrarna ofta är frånvarade på olika möten. Därför 

försöker Birgitta och Carolina att inkludera föräldrar genom veckobrev, traditioner på skolan och 

genom skolans hemsida. Carolina säger att det saknas engagemang hos föräldrar och målet är att ett 

nära samarbete med hemmet för att föräldrarna är en viktig del i arbetet mot mobbning, trakasserier 

och kränkande behandling. 

 

Höistad nämner att brist på engagemang hos personalen, föräldrars negativa inställning är några 

faktorer som leder till mobbning (Höistad 2001, s. 98). De fyra pedagogerna är engagerade, men 

föräldrarna i Birgittas och Carolinas klass är inte med i det förebyggande arbetet mot mobbning, de 

saknar intresse och engagemang i jämförelse med föräldrarna i Saras och Evas klass.  
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8.5 Enkät 

 

Rigby menar att vuxna på skolor ska vara medvetna om elevers mobbnings erfarenheter, t.ex. 

genom enkät undersökningar för att kunna förebygga mobbning (Rigby 2001, se Eriksson, 

Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93). Enkät undersökningar ses som en viktig del av det 

förebyggande arbetet på båda skolorna och genomförs varje termin. 

 

Olweus skriver att på föräldramöten kan lärarna diskutera tillsammans med föräldrar om 

förhållanden i klassen, resultaten av frågeformuläret och vad man kan göra för att förebygga 

mobbning (Olweus 1991, s. 57). Sara, Eva, Birgitta och Carolina tycker att de har koll på trivsel 

genom enkätundersökningar som de gör varje termin. Deras enkät handlar om trivseln och 

tryggheten i klassen och på skolan.  

 

Då behöver eleverna inte skriva namn på och även om det anonym känner Sara igen elevernas 

handstil och Eva tycker att det är ett bra hjälpmedel för att få en inblick över hela klassen. Båda två 

säger att resultatet är tillgängligt för alla, diskuteras i arbetslaget och med föräldrar. 

 

Birgitta förklarar att de pratar om resultatet och vad de kan göra om det finns elever som blir 

mobbade. De flesta av eleverna är nöjda och trygga, men det är fortfarande många som tycker att 

trivselreglerna inte är bra och att de vuxna inte alltid lyssnar på eleverna, berättar Birgitta. Rigby 

menar att lärare alltid måste vara bra lyssnare och de inte ska vara dåliga förebilder genom att vara 

auktoritär och dominerande lärare för att kunna förebygga mobbning (Rigby 2001, se Eriksson, 

Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93). Resultatet av trygghetsenkäten redovisas alltid för 

eleverna, vårdnadshavarna genom att visas på skolans hemsida och det blir inte någon riktig 

diskussion om enkät resultatet pga. föräldrars frånvaro på föräldramöte, säger Birgitta. 

 

Olweus nämner att genom enkätundersökningar kan personalen göra en kartläggning av problemet 

och vara medveten om hur stor mobbningsproblemet är i skolor (Olweus 1991, s. 51-53). Detta gör 

både grundskolan A och B. Båda klassernas enkätresultat diskuteras i arbetslagen, men diskussion 

om resultatet med föräldrar som Olweus (Olweus 1991, s. 51-53) nämner görs bättre i Saras, Evas 

klass än i Birgittas, Carolinas klass för att de flesta föräldrar på grundskolan A, där Sara och Eva 

jobbar, brukar vara närvarande på möten.  
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8.6 Personal 

 

De fyra pedagogerna följer alltid med sina elever till gympasalen, de finns alltid i 

onklänningsrummet, klassen har egen toalett precis utanför klassrummet och på matsalen sitter 

pedagogerna med sina elever och äter.  

 

Sara säger att de är tre ibland fyra vuxna i klassen och det märkas på något sätt om det är någon 

elev som är utsatt. Sara tycker att de har bra koll på vad som händer i och utanför klassrummet. De 

har rastvakter som ser eleverna i alla situationer. Eleverna hade fått markera de ställen de kände sig 

otrygg att vara i skolhuset och på skolgården. Hon berättar att nu finns det vuxna överallt. De har 

mycket personal och som Höistad samt Olweus, säger Sara också att de har samma policy i hela 

arbetsgruppen, att de har samsyn kring eleverna är en viktig del av det förebygganda arbetet 

(Olweus 1991, s. 53-55, 60-61) och (Höistad 2001, s. 138-139). Rigby tar också upp vikten av att ha 

samma policy i skolan (Rigby 2001, se Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93). 

Rigby menar att skolor ska ha en policy mot mobbning som innehåller vissa punkter, som t.ex. 

definition av mobbning, en deklaration om varje persons rätt att inte bli mobbad i skolan, alla har 

ansvar för att ingripa vid mobbningsfall och en beskrivning av skolans förebyggande arbete samt en 

utvärdering av skolans arbetssätt.  Personal på skolor måste vara engagerade, följa skolans policy, 

ha en gemensam uppfattning om hur de kan förebygga mobbning (Rigby 2001, se Eriksson, 

Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93). 

 

Eleverna är sällan själva för att det är alltid många vuxna inne och ute med eleverna och de som 

jobbar på fritids är alltid ute på alla raster. Det är en liten skola med många pedagoger som har bra 

kontakt med varandra och följer med barnen överallt, säger Eva. Olweus vetenskapliga 

undersökningar visar att där lärarna är närvarande finns mindre mobbning. Han påpekar på vikten 

att ha ett rastvaktsystem för att förebygga mobbning (Olweus 1991, s. 53-55). Olweus och Höistad 

tycker att det är viktig med mycket personal bland elever (Olweus 1991, s. 53-55), (Höistad 2001, s. 

111-112). 

 

Birgitta tar också upp betydelsen av bra kontakt mellan personalen och som Höistad säger att vuxna 

i skolan har bra kontakt med varandra och det är en förutsättning för att få veta vad som händer 

mellan elever (Höistad 2001, s. 138-139). Birgitta förklarar att personalen har bra kontakt och 

informerar varandra när de upptäcker något. Olweus påpekar också på vikten att personalen 

informerar varandra om vad elever gör på skolan t.ex. om raster för att upptäcka tendenser till 

mobbning, stoppa den och därmed skapa trygghet (Olweus 1991, s. 51-52). Birgitta berättar att de 
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är alltid två pedagoger i klassen, det är alltid en vuxen på gården för elevers trivsel och säkerhet och 

de försöker vara överallt i skolan 

 

Det är mer personal på Grundskolan A än vad det finns på grundskolan B. Förutom Sara och Eva 

finns en eller två vuxna till i klassen medan Birgitta och Carolina har inte någon annan vuxen i 

klassen. Både två skolor har rastvaktsystem, men där Sara och Eva jobbar är hela fritidspersonalen 

ute på rasterna medan det bara är en vuxen som är ute på gården på grundsoland B, där Birgitta och 

Carolina jobbar. Det är en stor skillnad i antalet personal och att chansen att upptäcka tendenser till 

mobbning kan minimeras på grundskolan B. Personalen på båda skolorna, i båda klasserna har bra 

kontakt med varandra och informerar varandra om händelser som uppstår.   

 

8.7 Klassråd, klassregler och elevråd 

 

Både Saras, Evas klass och Carolinas, Birgittas klass har klassregler, klassråd och elevråd. Sara 

berättar att de samtalar om mobbning, empati, respekt, kollar om allt funkar bra mellan elever, om 

alla följer klasregler, snälla mot varandra och syftet med sådana diskussioner vid klassråd är att göra 

elever medvetna och för att bidra till en positiv klassmiljö. Klassen är med i elevråd, där eleverna 

själva tar upp saker som de tycker att är viktiga och det kan vara allt ifrån om vissa inte följer regler 

till att man har klagamål på andra saker. Thornberg hävdar att samtala om regler för socialt beteende 

är ett sätt för pedagoger att lära elever att bete sig prosocialt (Thornberg 2013, s. 30,79, 103, 180-

181,184, 194). 

 

Sara säger att för att förbättra klassmiljön skriver de ordningsregler som är positiva och som 

eleverna själva kommer på, varje termin. Det stämmer överens med det Olweus nämner, alltså att 

syftet med klassregler är att ha en bra social miljö, att elever kan känna större ansvar för trivseln i 

klasen för att de själva har skapat klassregler, och syftet med klassråd är för att hålla medvetenheten 

uppe hos elever, intresset för att hitta lösningar, diskutera normer ångående mobbning och elever 

ska förstå att mobbning är oacceptabelt (Olweus 1991, s. 62-63). Thornberg tar upp vikten av att 

regler som är positiva bidrar till mindre våld i klassen (Thornberg 2013, s. 30,79, 103, 180-181,184, 

194). 

 

En timme i veckan pratar klassen om likheter och olikheter, tolerans, acceptans, respekt för andra. I 

klassen att elever ska vara snälla och vänliga mot varandra samt ha tolerans är det vad Eva 

fokuserar på. Då försöker hon göra elever redan medvetna om normer för att elever ska acceptera 
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mångfald och olikheter som Thornberg nämner (Thornberg 2013, s. 56, 298-300). Elever har 

klassmöte, där de pratar om situationer som har kommit upp i hela klassen, vilket Olweus tycker att 

är ett sätt för lärare och elever att ha en social kontroll för att motverka mobbning (Olweus 1991, s. 

68). 

 

På elevråd pratar elever om t.ex. raster, matsal, arbetsron i klassrummet och gemensamma 

aktiviteter i skolan. Elevrådet informerar klasserna om vad de har bestämt, gjort och vilka regler 

som gäller. Eleverna har klassråd en gång i veckan, då de diskuterar klassrumssituationen, arbetsro, 

trygghetsfrågor om raster, matsal, omklädningsrum och annat om trivsel, berättar Birgitta och 

Carolina. Pedagogerna vill att alla i klassen ska vara delaktiga och därför har de gjort ett rullande 

schema för ordförande och sekreterare på klassråd. Carolina förklarar att eleverna tar upp problem 

som uppstår mellan de själva också och diskuterar, ger förslag hur de kan lösa detta på klassrådet. 

Carolina tycker att klassregler är viktiga för en bra klassmiljö och därför har hon och Birgitta 

tillsammans skrivit klassreglerna som de alltid har på tavlan, vilket inte stämmer överens med det 

Sara, Eva gör i sin klass och Olweus säger att elever ska skapa regler för att bidrar till större ansvar 

för att de själva följer regler (Olweus 1991, s. 62-63). 

 

Klassregler i de båda klasserna fungerar som positiva normer som lärarna vill förmedla och ett sätt 

att förebygga mobbning likt Thornberg föreslår (Thornberg 2013, s. 79, 127). Mina informanter 

utgår ifrån antimobbningsnormer för att förebygga mobbning som Thornberg tycker (Thornberg 

2013, s. 279-280). 

 

8.8 Gemenskap 

 

Höistad nämner att negativ klimat i klassen och skolan är några faktorer som leder till mobbning 

mellan barnen (Höistad 2001, s. 138-139). Sara, Eva, Birgitta och Carolina säger att de försöker 

hålla ett bra klimat i klassen för att eleverna ska trivas och känna sig trygga. Med ett bra klimat 

menar de när eleverna har positiva relationer med varandra. Detta gör de genom att arbeta med 

grupparbete och samarbetslekar som Olweus beskriver som förebyggande för att genom 

grupparbetet uppstår positiva relationer mellan elever, de blir accepterande, hjälpsamma mot 

varandra och det blir inga fördomar samt samarbete har positiva effekter för inlärning och 

prestationer också (Olweus 1991, s. 68-72). 

 

Vid gruppindelning så är det är lätt att någon i klassen alltid väljs sist, säger Eva och därför ser hon 
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till att eleverna turas om att göra gruppindelningar. Olweus tycker att läraren ska göra 

gruppindelning för att alla ska få samarbeta med alla, det ska vara mindre spänningar, mycket 

sammanhållning och elever kan ha olika prestationsförmåga samt det är viktigt särskilt om det finns 

mobbning tendenser i klassen (Olweus 1991, s. 68-71). I klasen där Birgitta och Carolina jobbar 

görs också omgrupperingar, men det är inte eleverna som gör det, utan Birgitta och Carolina. 

Anledningen till omgruperingen är att alla ska arbeta med alla och inkluderas i gemenskapen, 

förklarar Birgitta.   

  

Eva berättar att de har ett tema arbete som kallas för samarbetsvecka i början av varje termin. 

Dessutom har klassen en dag då har de lekstationer på gården, alla elever är med och är engagereda. 

Allt detta är för att skapa positiva relationer mellan eleverna, göra de medvetna om mobbning och 

få de att första att mobbningen är oacceptabel.  

 

Första skolveckan på läsåret har skolan där Birgitta och Carolina jobbar temadagar om kamratskap 

och då har de film, olika lekar, diskussioner och gemensamma storsamlingar, säger Birgitta.  

Dessutom har de utomhus aktiviteter för föräldrar och eleverna för att alla ska ingå i gemenskapen. 

Olweus förklarar att gemensamma aktiviteter som föräldrar också kan delta är en annan metod för 

att skapa bra relationer (Olweus 1991, s. 72). 

 

Sara säger att eleverna skriver dikter till bilder och illustrerar kamratskap. Allt detta är för att göra 

eleverna medvetna och skapa bra relationer mellan dem. Sara och Eva använder rollspel om 

mobbning i klassen då elever brukar spela upp en situation som rollspel och på så sätt får Sara och 

Eva med alla elever i aktiviteten och diskussionen. Olweus förklarar att rollspel är ett sätt att visa 

elever vad de kan göra mot tendenser till mobbning, diskutera om förhållanden i klassen och göra 

elever medvetna om vad deras beteende leder till (Olweus 1991, s. 63). 

 

Sara vill inte att någon i klassen ska känna sig utanför eller utsatt. Pedagogerna har målat ett hjärta 

utanför skolan dit eleverna kan gå om de inte har någon att leka med eller om eleverna känner sig 

utsatta. Då ser de andra eleverna att en kompis är ensam och har ingen att vara med i klassen. När 

Sara ser detta säger hon till andra eleverna och försöker göra de uppmärksamma. Eva berättar att de 

har ett träd på skolgården, som de kallar för kompisträd där eleverna kan gå och ställa sig om de 

känner sig ledsna och ensamma. Eleverna tar detta seriöst och det är ett träd som kan ses genom 

biträdande rektors fönster.  Eva säger att biträdande rektors kan se om det är någon som sitter där 

och larma personalen om att det är en elev som har suttit under trädet flera gånger. Det finns alltid 

vuxna där så att eleverna inte pekas ut och att de smälter in och det viktigaste för Eva är att 
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inkludera alla elever i gemenskapen.    

 

De fyra pedagogerna fokuserar på gemenskapen för att motverka mobbning. När informanterna 

försöker få elever in i gemenskap blir elever tvungna att följa gruppnormer som redan råder och 

informanterna har förmedlat. Som Wrethander Bliding och Thornberg menar att elever är i behov av 

gemenskap och därför måste de följa gruppnormer, sociala normer. Det är pedagogers uppgift att ge 

elever de normerna för att det ska vara ingen mobbning och mycket sammanhålning i klassen 

(Wrethander Bliding 2007, s.177 ), (Thornberg 2013, s. 280, 282, 287). 

 

Rigby menar att lärarna har stor ansvar för att skapa ett bra klimat i klassen genom att bidra till 

positiva kamratrelationer mellan elever (Rigby 2001, se Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 

2002, s. 91-93). Detta vill de fyra pedagogerna också. För att lyckas med det använder sig de fyra 

pedagogerna av grupparbete, samarbetslekar, olika aktiviter och det görs omgrupperingar för att alla 

elever ska kunna komma i kontakt med varandra. Dessutom använder Sara och Birgitta dikter, 

rollspel, har andra metoder som t.ex. hjärtat utanför skolan och kompisträdet för att få alla elever i 

gemmenskapen därmed skapa positiva relationer mellan eleverna och i sin tur ha ett positivt klimat i 

klassen. De fyra är som Höistad menar engagerade och lyhörda (Höistad 2001, s. 138-139).  Alla de 

fyra pedagogerna som Olweus säger får alla elever med i aktiviteter för att skapa vi känslan i 

klassen (Olweus 1991, s. 72). Höistad hänvisar att det viktig med vi- känslan i klasser för att elever 

ska känna samhörigheten i klassen och därmed ska känna sig trygga (Höistad 2001, s. 18-20 ). 

 

Alla fyra pedagoger använder sig av temadagar, rastvaktsystem, skolregler och klassregler mot 

mobbning som också ingår i Olweusprogrammet. Skolverket skriver att de punkterna i 

Olweusprogramet är för att elever ska engageras i arbetet mot mobbning, få kunskap om mobbning 

och vara medveten om hur allvarligt det är (Skolverket 2011b, s. 73-78 ). Genom dessa punkter vill 

de fyra pedagogerna i likhet med Olweusprogrammet skapa ett positiv skolklimat och ha 

nolltolerans mot mobbning, så att elever känner sig trygga (Skolverket 2009, s. 137-149). 

 

8.9 Självkänsla 

 

Pedagoger måste öka elevers självkänsla, enligt Eva och det gör hon genom att ge eleverna 

feedback på det de gör oavsett om det är något bra eller dåligt. Hon ger konstruktiv kritik till 

eleverna så att de märker hela tiden att de kan förbättra sig. Hon säger aldrig negativa saker, utan 

säger att de kan göra bättre eller på ett annorlunda sätt. Eva ger positiv kritik till eleverna och lär 
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eleverna också detta för att öka elevernas självkänsla. Jag kan dra kopplingar till det Höistad 

nämner om vuxnas attityder spelar stor roll för barnens attityder till sig själva för att barnen har lätt 

att ta intryck av vuxnas attityder och tror att de är som vuxna säger att de är. Vuxnas attityder har 

stor påverkan på barnen och därför ska man använda sig av positiv kritik, enligt Höistad (Höistad 

2001, s. 30-31). Olweus menar att berömma elever är ett bra sätt att ändra elevers beteende (Olweus 

1991, s. 65-66). Att prata om det som är specifikt hos elever, ta upp elevers goda egenskaper har 

stor betydelse, tycker Eva. 

 

Alla har något positiv hos sig, att uppmärksamma det och att genom det ge elever mer status så att 

de får vara med är viktig tycker Carolina. Lärare ska uppmärksamma elever, inte vad de har på sig 

hur de ser ut eller så. Eleven som inte är med i gemenskapen kan pedagoger uppmärksamma och på 

det sättet får eleven en annan ställning i gruppen och kan vara populär, säger Carolina. Hon gör så 

för att öka elevernas självkänsla. 

 

Eva och Sara fokuserar på och uppmärksammar sina elevers positiva egenskaper och beteende för 

att öka deras självkänsla. Vid negativt beteende pratar Eva och Sara med eleverna och försöker få 

eleverna att förstå vilka beteende är fel. Enligt Höistad ska personalen inte reagera på elevers 

personlighet, utan beteende. Elever ska veta att det är deras handling som inte accepteras, så far 

personalen positivt resultat och det har betydelse för barnens empatiutveckling också säger han 

(Höistad 2001, s. 27-28). Att Eva, Sara och Carolina uppmärksammar och berömmer elever vid 

positiva beteenden är ett annat sätt att lära elever att bete sig prosocialt som är nödvändigt för ingen 

mobbning (Thornberg 2013, s. 30,79, 103, 180-181,184, 194). 

 

 

De fyra pedagogerna som Olweus (Olweus 1991, s. 19) menar att deras attityder är viktiga för att 

förebygga mobbning. De fyra tycker att det har stor betydelse att eleverna blir sedda, hörda, känner 

sig välkomna, får uppmärksamhet och beröm samt respekteras av pedagoger för att det ska vara bra 

kontakt mellan pedagoger och elever. De fyra pedagogerna tycker att de har bra kontakt med 

eleverna och det är avgörande för att eleverna ska kunna våga prata om deras trygghet med lärarna, 

så att lärarna kan förebygga mobbning. Thornberg påpekar också på vikten att pedagoger har 

positiva relationer med sina elever och fungerar som förebilder för att elever ska visa prosocialt 

beteende och kunna ha positiva relationer med varandra (Thornberg 2013, s. 30,79, 103, 180-

181,184, 194). 
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8.10 Empati 

 
Eva tycker att det är viktigt att eleverna vet vad empati innebär. De pratar om det för att hålla det 

levande. De har alltid en viss tid under veckan då klassen pratar om känslor, beteende och vad en 

bra kompis är. Klassen har olika övningar som t.ex. att ha en hemlig kompis. Då uppmärksammar 

eleverna varandra mer genom att göra bra saker, säga positiva saker och på slutet av veckan ser de 

om alla i klassen kan lista ut vem som har varit ens hemliga kompis under veckan.  

 

Dessutom är det alltid två elever som kallas för klassvärdar veckovis, som har lite extra ansvar för 

se efter om någon är ensam eller ledsen eller inte mår bra ute på raster och i klassrummet, säger 

Eva. Sedan försöker eleverna att ta hand om den eleven om de kan det eller säger till Eva och Sara. 

Det skiftar från vecka till vecka så att alla ska vara ansvariga, vilket Eva tror att det bidrar till att 

hennes elever känner empati för varandra. Sara tycker att de pratar mycket om hur de ska ta hand 

om varandra, se om någon är lessen, vad de ska göra då och att man ska bry sig om varandra. 

Höistad beskriver att veta om andras reaktioner om ens beteende, samtal om känslor och tankar har 

stor betydelse för empatiutvecklingen och positiv klimat i klassen (Höistad 2001, s. 153-158). 

 

För att Birgitta och Carolina ska bidra till utveckling av förmågan empati hos eleverna samtalar de 

också om empati, känslor med elever som Eva, Sara. Höistad rekommenderar också detta (Höistad 

2001, s. 153-158). Detta gör de under den timmen de har varje vecka och vid olika situationer då 

det uppstår olika slags av problem mellan eleverna.  

 

Carolina uppmärksammar elever som visar gott kamratskap för att de är förebilder för andra 

eleverna, tycker hon och Höistad anser att berömma ett gott beteende hos ett barn inför hela klassen 

är viktig för empatiutvecklingen, men en negativ beteende ska tas upp i enrum med barnet (Höistad 

2001, s. 153-158). Där skiljer sig Carolina och Birgittas metod för att de tar upp negativa handlingar 

ibland inför alla eleverna för att de som inte är inblandade i händelsen också ska dra slutsatser. 

 

Alla fyra pedagoger tycker att empati är viktig för att förebygga mobbning som Höistad (Höistad 

2001, s. 153). Han menar att empatiutvecklingen uppmuntrar elever att reagera med inlevelse också 

(Höistad 2001, s. 153). Alla fyra pedagoger fokuserar på elevers empatiutveckling redan i lägre 

åldrar som Höistad rekommenderar för att elever ska förstå reaktioner och kunna ha bra samspel 

(Höistad 2001, s. 153). För att elever ska ha förmågan empati ska pedagoger vara bra förebilder, 

tycker Höistad (Höistad 2001, s. 153-158). Att informanterna jobbar för att utveckla empati hos 

elevers är viktigt för att elever ska ha prosocialt beteende som Thornberg säger (Thornberg 2013, s. 
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30,79, 103, 180-181,184, 194). 

 

8.11 Människors likavärda  

 

Sara tycker att de förmedlar människors lika värda, människolivets okränkbarhet, olikas lika värde 

och respekt mot varandra genom att arbeta med boken ”Vem är du” av Pernilla Stalfelt som handlar 

om respekt, tolerans, acceptans och just att man är olika. Olweus menar att läsa böcker ett sätt för 

pedagoger för att öka medkänslan hos elever (Olweus 1991, s. 63), medan Höistad säger att det är 

ett sätt för att kunna samtala med elever och få en inblick över hela klassen (Höistad 2001, s. 92-

97). Saras elever sitter i grupper och diskuterar vad de tycker om de ämnen som tas upp och sist 

redovisar de i grupper om vad de har kommit fram till. Det är mycket samtal om honors orden, 

demokrati, empati, lusten att lära, glädje och trygghet. Eleverna i klassen kommer från olika länder 

och har olika värderingar förklarar Sara. Fokusen ligger på att det är okej att tycka olika, att man 

ända acceptarar varandra för det och det inte okej att straffa någon eller utsätta kompisen för att 

han/hon tycker eller ser annorlunda ut. Sara pratar mycket med sina elever om att alla har samma 

värde oavsett vad man tycker eller hur man ser ut samt att alla har rätt till sin egen åsikt. Enligt 

Höistad är det viktigaste inte att ge upp sitt människovärde för att då trakasserar man och pedagoger 

ska få barnen att förstå alla har människovärda (Höistad 2001, s. 49-50). För att de ska ha positiva 

relationer i klassen fokuserar Eva på att eleverna visar ödmjukheten och tolerans mot andra 

människor. 

 

Dessutom gör klassen värderings övningar en timme i veckan, där eleverna ställer sig i olika hörn 

beroende på vad de svarar, diskuterar med varandra, berättar Sara och Höistad menar att 

värderingsövningar är ett sätt att kunna samtala om livsstil, moral, relationer och bli medveten om 

sina värderingar, känslor, hörd, få höra andra, reflektera samt bearbeta attityder (Höistad 2001, s. 

175). Höistad förklarar att barnen kan låtsas att vara snälla bara för att vuxna vill det så, men de blir 

inte mindre aggressiva för att man förbjuder de att uttrycka sin ilska. Därför måste barnen lära sig 

att hantera egnas och andras aggressioner. För att ha nolltolerans mot mobbning måste elever få 

förståelse för varandras olikheter, känslor och det kan göras genom samtal, värderingsövningar och 

arbetet med konflikthantering ( Höistad 2001, s. 56-57 ). 

 

Birgitta och Carolina förmedlar också människors lika värda, människolivets okränkbarhet, olikas 

lika värde och respekt mot varandra genom samtal, diskussioner med barnen under en timme varje 

vecka, men de använder inte någon bok. Birgitta säger att hon brukar läsa olika berättelser för 
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eleverna, sedan samtalar eleverna om vad de skulle göra om de istället var personer i texten. Både 

Birgitta och Carolina tar upp aktuella konflikter i klassen och samtalar om vad eleverna borde göra, 

hur man ska vara mot varandra. Birgitta och Carolina pratar om värdegrunden med eleverna och 

påpekar på vikten att respektera och inte kränka. Höistad lägger också stor vikt på samtal om 

respekt för att elever ska förstå att alla behöver och har rätt att bli respekterade för den man är 

(Höistad 2001, s. 49-50, 165). 

 

Som Thorberg tar upp är informanterna medvetna om vilka normer de förmedlar, använder 

indiktion strategin och försöker lära ut positiva normer för att motverka mobbning och pga. ingen 

brukar gilla de som bryter mot normer. Detta kan leda till mobbning (Thornberg 2013, s. 79, 127, 

159, 186-187, 218, 266). 

8.12 Mobbning är oacceptabelt 

 
Sara och Birgitta som Olweus (Olweus 1991, s. 53-55) och Höistad  (Höistad 2001, s. 83-85) tycker 

att vuxna på skolan ska ingripa direkt även när de misstänker mobbning för att visa att de är mot 

mobbning. Sara tycker att om man väntar kan elever tro att det är okej att mobba. Birgitta förklarar 

att de ingriper direkt även vid små konflikter för att eleverna kan tro att de inte har något värde och 

mobbarna har rätt att göra som de gör samt elever ska känna att personalen bry sig om dem. Om 

pedagoger inte gör det kan eleverna få dålig självkänsla, säger Birgitta.  

 

Enligt Rigby är det viktigt att lärarna är tydliga med att de inte accepterar mobbning (Rigby 2001, 

se Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002, s. 91-93) och det gör Sara och Eva genom 

dagliga diskussioner. Sara och Eva beskriver att framför allt genom diskussioner om konflikter, 

känslor och mobbning försöker de göra eleverna medvetna och få de att förstå mobbning är 

oacceptabelt.  

 

Carolina säger att de försöker göra elever medvetna genom diskussioner, temadagar och samtal. De 

har klassregler och pratar mycket om att alla ska respektera varandra. Diskussioner om empati, 

värdegrund har stor betydelse för att förebygga och så blir klassen medveten om det.  Carolina 

berättar att deras förebyggande arbete sker mycket genom olika lärarledda samtal 

 

Birgitta säger att de pratar om mobbning med elever för att de ska veta att det är oacceptabelt. Det 

är många barn som tycker att vuxna inte lyssnar och då kan de ge upp och tycka att det är okej, tror 

Birgitta. Klassen får möjlighet att prata om hur man ska vara bra kompisar och bete sig mot 
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varandra. Birgitta säger att de har ordningsregler i skolan, klassen och elever vet vad som är 

acceptabel och inte är. Birgitta som Olweus menar, informerar eleverna om vilka beteenden som är 

oönskade (Olweus 1991, s. 65-66, 96). 

 

Sara, Eva, Carolina och Birgitta använder sig av diskussioner och samtal för att förebygga 

mobbning samtidigt blir de medvetna om gruptrycket och vilka normer som råder i klassen. Genom 

grupptrycket kan elever skapa normer som leder till att mobba någon  och därför ska pedagoger veta 

vilka normer som råder för att kunna skapa ett positivt klimat, menar Thornberg ( Thornberg 2013, 

s. 40, 121, 127, 278, 277, 280). 

 

Informanterna skapar normer för att elever ska ha positiva relationer med varandra och bidrar till 

socialisation som Wrethander och Thornberg säger (Wrethander Bliding 2007, s.172), (Thornberg 

2013, s. 159, 186-187,218 ). Alla de metoder som informanterna använder är för att eleverna ska 

lära sig hur de ska handla. Informanterna försöker lära ut sociala normer så att eleverna inte har 

avvikande beteende, vilket leder till stigmatisering och avhumanisering. Detta tar Johansson och 

Lalander också upp (Johansson & Lalander 2010, s. 145). 

 

 

8.13 Mobbningsfall 

 

Sara och Eva har inte haft mobbningsfall i klassen. De hjälper alltid eleverna med deras problem 

och tar upp alla konflikter på en gång så att det inte blir något större problem i framtiden, säger båda 

två. Som Höistad säger de också att olösta konflikter kan leda till mobbning och är själva aktiv i 

konflikthanteringen (Höistad 2001, s. 171-172).  Sara och Eva menar att personalen inte ska vänta 

och om det har börjat med någonting kan det fortgå tills någon ingriper. Därför ska pedagoger 

ingripa på en gång när det uppstår en konflikt, enligt de.   

 

Eva tycker att så länge pedagogen är bra observant och har bra kontakt med sina elever, ser de att 

det finns ett problem och blir då bättre på att upptäcka mobbning. 

 

Carolina betonar vikten av att eleverna litar på henne och hon har bra kontakt med barnen. Carolina 

tycker att de ser direkt om det är någon elev som har problem och då hjälper personalen i klassen 

eleven. Carolina säger att om hon och Birgitta behöver hjälp för att lösa något problem kan de 

kontakta teamet på skolan. Enligt Thornberg att pedagoger har bra relationer med sina elever och 
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med varandra är en förutsättning för elever ska ha en negativ syn på våld (Thornberg 2013, s. 30, 

79, 103, 180-181, 184, 194). 

 

Birgitta berättar att elever vet att de kan gå till special pedagogen också om de har problem med 

något. Carolina berättar att de är bra observanter, men under intervjun med Birgitta kommer det upp 

att det uppstod mobbningsfall en gång och det har de löst. Det handlade om att tre pojkar som 

brukade var på en annan pojke i klassen och det har kommit upp vid utvecklingssamtalet med 

föräldrar. Olweus förklarar att graden av mobbning i klassen/skolan beror mycket på lärarnas 

attityder till mobbningsproblem, rutiner och elevers samt föräldrars inställning och beteende 

(Olweus 1999, s. 15). 

  

9 SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING  

 

Jag skriver här sammanfattning av det jag skrev ovan och svaret till min frågeställning med hjälp av 

informanters tankar och tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Slutsatser som jag har kommit 

fram till är utifrån mitt material, alltså informanternas resonemang. Man kan inte dra någon slutsats 

på hur det är generellt, svaren på mina intervjufrågor kan bli annorlunda från person till person och 

de svar som jag har fått utgår bara från mina fyra informanter. 

  

Utifrån mina informanters svar har jag kommit fram till att för att förebygga mobbning har de båda 

skolorna antimobbningsteam och gör enkätundersökning. Antimobbningsgrupper har i uppgift att 

förebygga och åtgärda mobbning. Båda de grundskolarnas enkätresultat diskuteras mellan kollegor 

och med föräldrar, men detta gör Sara och Eva mer än Birgitta och Carolina. Det är ett sätt at få en 

bild av trivseln på skolan och kunna göra något åt de problem som finns. 

 

Det finns mer personal på grundskola A än vad det finns på grundskola B. Personalen i båda 

skolorna, i båda klasserna har bra kontakt med varandra och informerar varandra om 

klass/skolsituationen. Det är en viktig del av det förebyggande arbetet. Antalet vuxna på skolan 

spelar stor roll. Ju mer personal desto bättre koll på tryggheten på skolan 

 

Det är viktigt att föräldrar är med i det förebyggande arbetet.  Mina informanter betonar vikten att 

föräldrar också ska ha noll tolerans, samarbeta med skolan, vara engagerade i arbetet mot 

mobbning. Mina informanter tycker att det viktigt att de själva har bra kontakt med föräldrar, att 

föräldrarna får information om förebyggande arbete och personal samt föräldrar har ett gemensamt 
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förhållningssätt, men de punkterna saknas i Birgittas och Carolinas klass. Sara och Eva har tätare 

samtal med föräldrar och elever i jämförelse med vad Birgitta och Carolina har. Det är viktigt att 

involvera föräldrar i trygghetsarbetet. 

 

Elever i Birgittas och Carolinas klass har inte något särskilt ansvar, men hos Sara och Eva har 

eleverna rollen som kamratstödjare då de ansvarar för att se det som händer bakom lärarnas rygg. 

Vuxna och elever har inflytande över arbetet mot mobbning och har gemensamt förhållningssätt i 

Saras och Evas klass. Eleverna i båda klasserna har olika kulturer och pedagoger värnar att visa 

respekt för varandra.  

 

Informanterna strävar efter att alla elever ska ha bra samarbete, bli hjälpsamma, ha positivt synsätt 

på olikheter, vissa känslor på ett icke våldsam sätt. Eleverna i båda klasserna observeras av 

pedagogerna i den dagliga verksamheten. De kämpar för att elever och föräldrar ska trivas och för 

att eleverna ska ha en trygg skolmiljö för att få en god inlärningssituation. 

 

De fyra pedagogerna vill skapa positiva relationer och kämpar för en bra skol- och klassmiljö 

genom att ha klassregler, klassråd, elevrådför, rastvakt, grupparbete, samarbetslekar och 

diskussioner. Sara och Eva diskuterar mycket om empati, mobbning, respekt, trivselregler, likheter, 

olikheter, beteende, känslor, tolerans och klassituationen med eleverna medan Birgitta och Carolina 

diskuterar om aktuella händelser, arbetsro, regler, känslor, empati, värdegrund, beteende och 

trygghetsfrågor. Genom diskussioner vill de hålla elever medvetna om mobbning. De dagliga 

diskussioner, gemensamma aktiviter och samtal i klassen är några metoder för att förebygga 

mobbning.  

 

De fyra pedagogerna tycker att empatiutvecklingen är avgörande för ett bra samspel i klassen och 

de försöker utveckla empati hos eleverna. Informanterna jobbar för att öka elevernas självkänsla 

och försöker förmedla mäninkans likavärde. Sara, Eva, Birgitta och Carolina arbetar mycket med 

normer och värden för att öka medvetenhet hos eleverna. Värdegrundsfrågor tas regelbundet upp i 

båda klasserna och informanter brukar ha samtal om värdegrundsarbetet i arbetslaget också. 

 

Dessutom tycker de fyra att personal ska vara bra observanter, respektera varandra och eleverna 

samt ska vara väldigt tydliga med att de inte accepterar mobbning. Sara och Eva är överens om att 

ingripa på en gång även vid små konflikter och mobbningsfall som upptäcks tidigt blir inte så 

allvarliga. Pedagoger fungerar som förebilder och tänker på hur de bemöter elever och varandra. 

Vuxna är förebilder genom att ta avstånd från mobbning. Så förbygger de mobbning i sina klasser. 
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För informanter innebär en positiv miljö att ha positiva relationerna mellan elever, mellan vuxna, 

mellan elever och personal på skolan och elever som utrycker omsorg och tolerans. Carolina menar 

att bra kontakt mellan lärare och elever bidrar till trygghet som är en förutsättning för att elever ska 

kunna prata med lärare och därmed lärare ska kunna få information om elevers problem. 

 

Båda klasserna har förebyggande arbete för att främja likabehandling, tolerans, demokratiska 

värderingar och upptäckande arbete för att se mobbningsfall som kan förekomma.  Pedagogerna är 

involverad i arbetet, samstämmig, uppmärksam, visar respekt, närvarande, ger omsorg och 

omtanke. Informanter är intresserad och engagerade i arbetet mot mobbning tar ansvar för att 

förändra miljön och undvika mobbning. De fyra menar att de beredda för att ta itu med mobbning. . 

De vill att trivselregler efterföljs och alla elever avstår från aggressiva beteenden. De försöker skapa 

goda kamratrelationer, en trygg miljö för trivsel på skolan och elevernas sociala utveckling.  

 

Informanterna skapar klassregler, har bra kontakt med varandra och med eleverna samt jobbar för 

att utveckla empati hos barnen för att eleverna ska kunna ha prosocialt beteende. Eva, Sara och 

Carolina använder beröm, uppmärksamhet, vilka är viktiga för att eleverna ska bete sig prosocialt. 

 

Sara fokuserar på positiva regler för att förebygga mobbning. Syftet med båda klassernas regler är 

att de ska fungera som antimobbningsnormer, vilka informanterna vill att eleverna ska följa. Eva 

jobbar för att göra elever medvetna om normer för att de ska ha tolerans, acceptans och respekt.    

 

Informanterna lär eleverna vad som är acceptabelt och icke acceptabelt för att ingen ska bryta mot 

normer som har stor betydelse för att förebygga mobbning. Båda klasserna har grupparbeta, 

samarbetslekar, temadagar och andra gemensamma aktiviteter för att inkludera alla eleverna i 

gemenskapen. Då följer eleverna gruppnormerna för att de är i behov av gemenskapen och 

informanterna jobbar för att de gruppnormerna som råder ska vara positiva. De metoderna som 

informanterna använder är för att skapa positiva normer, bidra till socialisation och därmed 

förebygga mobbning i klassen. 

 

Alla är i behov av sociala gemenskaper, vill känna sig delaktiga och samhörighet med andra i 

gruppen. Det finns sociala normer i varje grupp, alltså förväntningar på beteenden i små grupper 

eller i samhället. Vissa saker uppfattas normalt medan andra som är avvikande och eleverna ska 

vara medvetna om detta, det vill säga normer. 

 

Pedagogerna är medvetna om att det som uppfattas avvikande hänger ihop med normer i 



38 

 

klassen/skolan och normer i klassen är viktiga för att förebygga mobbning. De tycker att mobbning 

beror på normer i klassen/skolan, alltså kamratgrupensnormer. De är eniga om att det är viktigt att 

ändra på negativa normer i verksamheten. Det mest förebyggande arbetet går ut på att ge elever 

goda normer. 

 

10  Kommande forskning 

 

Mobbning är ett betydande problem i svenska skolor. Därför har jag velat visa fyra pedagogers 

förebyggande arbete mot mobbning. Uppsatsen har hjälpt mig att få kunskaper om hur man kan 

förebygga mobbning och vara medveten om vikten av att ge goda normer samt motverka mobbning.  

 

Jag gjorde min undersökning i två klasser på två olika kommuner, men det kan vara intressant att 

göra en undersökning om ämnet på olika grundskolor i olika städer eller länder för att se likheter 

och olikheter i arbetet mot mobbning. Man kan göra en undersökning om hur man åtgärdar 

mobbning också. 

 

Barn är också som alla andra är i behov av sociala gemenskaper, de ska inte utsättas för negativa 

handlingar och därför är det viktigt att alla ska veta hur man ska bete sig mot varandra, alltså 

normer. Denna uppsatts kan vara till hjälp för alla vuxna som befinner sig runt omkring barn för att 

kunna ge barnen goda normer och förebygga mobbning. 
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11.3 Otryckta källor 
 

Intervju med Birgitta (121030- 1 timme och 15 minnuter). 

Intervju med Carolina (121030- ca 1 timme). 

Intervju med Eva (121026- ca 45 minuter). 

Intervju med Sara (121026- ca 1 timme och 10 minuter). 
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12 BILAGA 
 

Intervju frågor  

 

1-Kan du berätta lite om din bakgrund? 

2-Vad är Mobbning? 

3-Är det någon som är särskild ansvarig för det arbetet mot mobbning?  

4-Inkluderar ni elever eller föräldrar i arbetet mot mobbning? Hur? 

5-Hur förmedlar ni människors lika värda, människolivets okränkbarhet, olikas lika värde och 

respekt mot varandra? 

6-Hur bidrar ni till utveckling av förmågan empati? 

7-Vad gör ni för att de ska trivas? 

8-Vad gör ni för att se om någon blir mobbad? 

9-Vad gör ni när en elev känner en obehaglig känsla då hon/han är på väg till skolan? 

10-Hur inkluderar ni alla elever i gemenskapen? 

11-Hur gör ni för att alla ska vara medveten att mobbning är oacceptabel? 

12- Har det uppstått mobbningsfall i klassen? 

13- Vad gör ni för att ha en bra klassmiljö? 

14-Vad är det viktigaste att tänka på som pedagog när det gäller mobbning? 

15- Vill du tilläga något? 


