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Bullying 

To accomplish my purpose about where bullying is emerging and how bullying utter it is self and 

if the educationist consideration disposes conform to the students, i chose two classes from two 

different schools. With the help of the students thought and speculations and with the 

educationalists answers, I come to a result. I want to add that my results agreed with the early 

scientists’ research. The results also confirmed by literature and by theories that showed in my 

result. We can also see that according to the students bullying emerges often in the school garden 

or on the breaks. According to two teachers bullying emerges often on the breaks. It’s not easy to 

keep track on every student so that none of them have to feel violated or been discriminated. But 

if more teachers are attending on the breaks, it would be more or less a good solution. The staffs 

should they to their best to countervailing bullying within school. Every schools, staffs and 

adults should have none tolerance for bullying, so that the students can realize how serious it is if 

someone exposes another for bullying. We also see that according to the students bullying 

emerges from different reasons. First and formal the students found mistakes from the bullies 

and from the ones who is being bullied.  

According to some students the ones who is bullying is doing it because she or he wants to act 

cool, feel tuff, because he is cocky or just because he is stupid. The second reason for bulling 

could be because of the way she or he looks or because of their personality. According to some 

students, the ones being bullied is bullied because of they might look like nerds, look fat or not 

like others. 
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1. Inledning 

Mobbning har inte varit ett specifikt ämne inom forskning fram till 1980-talet. Det har blivit 

omfattande informationsspridningar sen 1980- talet om mobbning inom skolor, till föräldrar, 

lärare och skolbarn men trots detta är förekomsten av mobbning hög och till och med ökar från 

år till år (Frånberg, 2003, s. 58).  Flera barn mobbar och blir mobbade varje dag, vuxna kan till 

och med ”missa” barn som är utsatta för mobbning. Vissa kan vara medvetna om barnens 

utsatthet men ändå gör så lite åt saken, eller försöker att göra något men på vilket sätt? Barn 

tillbringar mer tid i skolan än i hemmet, därför anses skolan som en viktig plats när det gäller 

uppfostran. Skolan och pedagogerna får betydligt mer ansvar för att skapa en bättre miljö utan 

kränkande handlingar. Det är också därför det är viktigt att skolan har en handlingsplan som ska 

motverka mobbning. Mobbning har blivit svårare att upptäcka och ännu svårare att förebygga i 

god tid, men är det bara personalens eller skolans ansvar om en elev utsätt för mobbning? 

Skolans mål är att varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Skolverket 2011, s.12).  

 Elever som har blivit utsatta för mobbning får inte chansen att känna sig trygga, accepterade och 

inkluderade i deras skoltid. En sådan skoltid, sådana upplevelser och djupa sår kommer att följa 

dem resten av deras liv på ett dåligt eller på ett ännu sämre sätt. Alla pedagoger borde satsa ännu 

mer och kämpa hårt för att motverka mobbning. Detta kan anses vara ett ouppnåeligt ideal 

samhälle men det bör vara allas mål och se till att eleverna får en varm miljö. ”Det är viktigt att 

man både i skolan och i hemmet försöker skapa en miljö som på en gång präglas av värme, 

positivt intresse och engagemang från de vuxnas sida, och av fasta gränser mot oacceptabelt 

beteende” (Olweus 1999, s. 47).  
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1.1 Bakgrund: 

Gun – Marie som är universitetslektor i pedagogiskt arbete tyder att enligt en studie om 

mobbning som gjordes under 1970 talet visade på att mobbning användes som beteckning för 

sociala problem. Enda utvägen för att sluta bli mobbad tycktes vara med hjälp av våld. Under de 

två senaste årtionden har mobbning varit ett angeläget ämne för forskning och som ett problem i 

skolan (2003, s. 17). 

 Inom skolans värld och i samhällsdebatten har mobbning uppmärksammats allt mer. Mobbning 

är ett oerhört viktigt ämne med tanke på att människor kan uppleva förkrossande konsekvenser 

senare i livet om inte rätt insats görs i god tid. Under de senaste åren hör man i nyheter, debatter 

och radio hur barn och unga människor blir utsatta för mobbning. Enligt en debattartikel som är 

publicerad på Aftonbladets debatt webb har Skolinspektionen och barn- och Elevombudet fått 

1100 anmälningar om kränkande behandling I skolan. Det innebär att anmälningen har ökat 

jämfört med år 2009 med 83 procent (Aftonbladet, 16 februari 2011). 

 Barnombudsmannen påstår att utifrån denna uppmärksamhet har både kommunerna och 

skolorna inlett ökade insatser. Skolorna har sina handlingsplaner mot mobbning med mer eller 

mindre kvalitet, fastän skolor har handlingsplaner har problemet med mobbning inte minskat. 

Omkring 100 000 barn och ungdomar utsätts för mobbning varje år. Det är inte bara för skolan 

det är problem, utan också ett stort problem för samhället. Mobbningen måste ses som ett 

samhällsproblem. Samhället har en skyldighet att skapa en värdig, trygg och utvecklande miljö. 

Det är ett ovillkorligt ansvar för samhället att skydda barn och unga från övergrepp. Målet är inte 

att minska på mobbning utan, inget barn ska utsättas för mobbning. ”Mobbning berör inte bara 

den utsatta individen utan i själva verket våra mest centrala grundläggande värderingar och 

rättigheter i samhället” (BO 1997, s. 8). 

År 1980 ansågs mobbning handla om gruppvåld, men det påstås att begreppet mobbning har 

ändrats sen dess. Enligt Gunnar Höistad som är lärare, föreläsare och uppbyggare inom 

barnombudsmansverksamhet handlar mobbning om: ”När en eller flera personer upprepade 

gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva 

handlingar och/eller uteslutning (Höistad 2001, s.73). 

1.2 Syfte 
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Mitt syfte med detta arbete är att studera vad mobbning är och under vilka förhållanden 

mobbning uppstår enligt elever och pedagoger. Jag vill också se om de två pedagoger som jag 

ska intervjua har samma uppfattningar som eleverna. 

Frågeställning 

Vad är mobbning enligt eleverna? 

Hur yttrar sig mobbning enligt eleverna? 

Vad är de två intervjuade pedagogernas uppfattning av under vilka förhållanden mobbing 

uppstår? 

Stämmer de intervjuade pedagogernas uppfattningar överens med elevernas? 

2. Teori  

Jag kommer att analysera mitt material utifrån dessa teorier, som förklarar vad mobbning kan 

innebära och hur den yttrar sig.  

Barbara Coloroso, författare, föreläsare och rådgivare skriver i sin bok Mobbningens tre ansikten 

(2004, s. 38) att det finns tre olika typer av mobbning. Dessa är fysisk mobbning, verbal 

mobbning och social mobbning. Pojkar använder sig oftast av fysisk mobbning då de knuffas 

och slåss. Hos flickorna är det vanligare med social mobbning då de utesluter någon ur gruppen, 

och den verbala mobbningen är lika vanligt både hos pojkar såsom flickor då man kritiserar 

någon. Barbara Coloroso hävdar i sin bok Mobbningens tre ansikten att verbal mobbning innebär 

att knäcka den som utsätts för mobbning med ord på ett kraftfullt sätt. Av all rapporterad 

mobbning är det 70 procent som utgör den verbala mobbningen. Den är vanligast bland både 

flickor och pojkar. Det kan vara extremt plågsamt för den som blir utsatt för verbal mobbning. 

Det är väldigt enkelt att med hjälp av ord mobba någon. Verbal mobbning sker i form av 

öknamn, nedvärdering, glåpord, grym kritik och rasistiska åtaganden. Det kan också vara falska 

anklagelser, utpressning, hotbrev, kränkande samtal och rykten (2004, s. 39). Fysisk mobbning är 

den synligaste typen av mobbning och är lättast att identifiera. Ju starkare och större mobbaren 

är, desto farligare blir mobbningen. Mobbarens avsikt är alltså bara att ”skrämma” mobboffret. 

Denna typ av mobbning innefattar stryptag, knuffar, örfilar, sparkar, vrida armen, slag, spotta, 
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nypa eller förstöra kläder (Coloroso, 2004, s. 40). Social mobbning är oftast svår att upptäcka. 

Denna typ av mobbning består av att undvika, isolera eller utesluta någon. Med att sprida rykten 

(en aktiv handling) tillsammans med att undvika någon (passiv handling) kan vara en kraftfull 

mobbningssort. Social mobbning handlar om att sucka, hånflina, stirra på någon, göra fientligt 

kroppsspråk eller att fnissa (Coloroso, 2004, s. 41).  

 

Jag vill även i min studie se om platsen/miljön har betydelse om varför mobbning uppstår och 

vilka orsaker det kan finnas för att bli mobbare eller mobboffer. Därför har jag valt att upplysa 

Olweus forskning.  

I boken mobbning bland barn och ungdomar påstår Dan Olweus, en svensk psykolog som är 

professor i personlighetspsykologi, att mobbning enligt andra forskare äger till största delen rum 

på vägen till och från skolan och inte i själva skolan. Men Olweus påstår att det har visats helt 

tvärtom i hans forskning. I skolan mobbas det två till tre gånger så många elever jämfört med 

elever som mobbas på vägen till och från skolan. Enligt Olweus äger mobbning oftast rum i 

undanskymda platser, korridoren eller på skolgården. Detta sker alltså under rasterna och 

motsvarar omkring 50-75 procent av mobbningen (Olweus 1999, s. 14). Olweus påstår att han i 

sin forskning har fått en klar bild av vilka barn som i stort sett riskerar att bli mobbade. Det är 

minst ett och vanligen flera punkter som mobboffret har. Det kan indelas i två kategorier. Den 

ena kategorin är, det passiva eller undergivna mobboffret. Enligt Olweus har mobboffer inga 

eller få vänner, de tycker inte om att bråka och slåss, de är oftast fysiskt svagare än de andra, de 

har dåligt självförtroende, de är känsliga och har lätt för sig att gråta, de är ofta stillsamma och 

har lättare för sig att umgås med de äldre (1999, s. 16). Den andra kategorin är det provocerande 

mobboffret. Denna typ av mobbning är mindre vanlig. De som mobbas är oftast omogna, 

klumpiga, rastlösa okoncentrerade, hyperaktiva, och anses som allmänt besvärliga. De kan också 

verka irriterande och inte heller vara så omtyckta av lärarna på grund av deras uppträdande 

(1999, s. 17). 

Olweus anser också att det är sannolikt att den som mobbar har minst ett eller vanligen flera av 

dessa punkter: De är oftast fysiskt starkare än mobboffren, de har mer positiv attityd till våld, 

behov av att undertrycka och dominera andra elever för att få sin vilja fram, detta kan vara med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
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hjälp av hotelser och makt. De uppträder aggressivt mot vuxna, har svårt att underordna sig 

regler, de är impulsiva och hetsiga, har svårt att tåla hinder och framstår oftast som tuffa. 

”Mobbningsproblemet berör i själva verket några av våra mest centrala värden och 

demokratiska rättigheter. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att en elev ska 

kunna känna sig trygg i skolan, och slippa bli utsatt för övergrepp och förnedrande 

behandling. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå i skolan på grund av mobbning, och 

inga föräldrar ska behöva oroa sig för att deras barn ska bli mobbade” (Olweus 1999, s. 

29). 

Inget barn föds till mobbare, det finns många anledningar till varför barn använder sin förmåga 

att mobba andra människor.  

”Barns hemmiljö, skolmiljö och det samhälle eller den kultur (inklusive media) som tillåter 

eller uppmuntrar ett visst beteende. Det enda vi med säkerhet kan säga är att mobbare lär 

sig att mobba” (Coloroso 2004, s. 42). 

Avslutningsvis vill jag tillägga att vuxna kan motverka mobbning och se till att göra sitt yttersta 

för att mobbning inte ska förekomma bland barn.  Helle Hoiby som är pedagog, psykolog och 

författare, menar att eleverna får mer betydelse för deras självkänsla om de får en god miljö i 

klassrummet under flera år. Läraren har den viktigaste rollen och är en aktör i klassrummet för 

att se till att ett bra kamratskap utvecklas. Barnen tycker om att gå i skolan om det finns en 

positiv gemenskap i klassrummet. Läraren ska också vara medveten om vilken betydelse ett 

sådant kamratskap har för eleverna. Det finns barn som inte kan lära sig det de ska och känner 

sig otrygga om de inte trivs i klassrummet (Hoiby, 2002 s. 32). ”Det är lätt att verka mot 

mobbning om skolledning, lärare och föräldrar tillsammans har utformat en 

antimobbningspolitik för skolan” (Hoiby 2002, s. 32). Hoiby påstår också att det ska finnas en 

konkret handlingsplan som man ska gå efter om en mobbningssituation uppstår. Handlingsplanen 

ska förklara hur man motverkar mobbning, så att varje lärare vet vad som ska och kan göra för 

att förebygga mobbning (2002, s. 32). 

Alla barn i klassrummet ska bemötas, känna sig sedda, bli bekräftad och accepterad och för att 

det ska ske krävs lärarens uppmärksamhet. En bra vaccination mot mobbning är när läraren visar 
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att han eller hon tycker om och visar att hon accepterar alla i klassrummet. För på så sätt kommer 

barnen också att respektera varandras olikheter (Hoiby 2002, s. 33). 

”Men mobbning kan förebyggas” (Höiby 2002, s. 81). Enligt Hoiby sker arbetet genom att 

engagera sig som lärare för att mobbning inte ska uppstå och utvecklas ännu mer. ”Det gör man 

genom att på ett organiserat sätt hela tiden arbeta med barnens sociala relationer och sitt eget 

förhållningssätt gentemot barnen” (2002, s. 81). Coloroso menar att skolor bör ha 

handlingsplaner och antimobbningspolicy, men förutom det bör de ha ett program för att aktivt 

kunna arbeta med att förändra kulturen och klimatet (Coloroso 2004, s. 217). För att förebygga 

mobbning finns det ett program som bygger på fyra nyckel principer. Dessa fyra 

nyckelprinciperna är: att skapa god skolmiljö med engagemang, värme och positivt intresse från 

de vuxna, visa tydligt på vart gränsen går till oacceptabelt beteende, fostra vid överträdelser till 

skillnad från bestraffning, och en respektgivande och moget uppträdande från de vuxna 

(Coloroso 2004, s. 218). 

Även om mobbarna inte är omtyckta av deras klasskamrater ses de som mäktiga och populära. 

Inom kamratkulturen anses ett tufft och antisocialt beteende inkluderad med mobbning som 

något coolt. ”Att mobba någon kan vara ett sätt att uppnå sådana mål” (Christina Thors 2007, s. 

81).  

3. TIDIGARE FORSKNING 

I en utav Olweus undersökningar som är genomförd i Sverige och i Norge under 1980-talet har 

det visat sig att omkring en av sju, alltså 15 procent av eleverna i grundskolan är iblandade i 

mobbning. Antingen som mobbare eller som offer. Av de 15 procenten är nio procent mobboffer 

alltså är det 80 000 elever, medan sju procent är mobbare, det vill säga 60 000 elever. Men 

mindre än två procent är både mobbare och offer (Olweus 1999, s 11). Olweus påstår också att 

mobbning idag är mycket allvarligare och mer utbrett än vad det var för 10-15 år sedan. När en 

eller flera personer gör obehagliga och kränkande saker under en viss tid och vid upprepande 

tillfällen mot någon som är svag eller som har svårt för att försvara sig talar man om mobbning. 

Mobbning kan vara med sparkar, skällsord, slag, hånfulla och kränkande kommentarer eller med 

hot, detta obehagliga och kränkande kan ta sig i uttryck för direkt mobbning. Det som kan ta sig i 

uttryck för indirekt mobbning som är lika smärtsamt som direkt mobbning är att bli hindrad av 
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en för att få vänner, att bli baktalad och att bli utfrusen. När två olika personer slåss eller bråkar 

med ungefär samma psykiska eller fysiska styrka räknas det inte som mobbning. Däremot kan 

ständigt retsamhet som upprepas, trots att den som blir retad känner obehag räknas som 

mobbning. Men om den som retas på ett mer vänskapligt sätt betraktas inte som mobbning (Dan 

Olweus 1999, s. 9).  

Det finns tre omständigheter som kännetecknar mobbning. Detta är "negativt eller elakt 

beteende, som upprepas och pågår under en viss tid, i en relation som präglas av obalans i 

styrkeförhållandet mellan parterna" (Olweus 1999, s. 10). 

I en tidigare forskning har Almgren skrivit i sin c-uppsats om var och när mobbning brukar 

uppstå. I enkätundersökningen, på frågan om var de flesta bråken förekommer har 64 % av 

eleverna svarat att bråk flest förekommer på håltimmar eller på raster. Medan 12 % svarade att 

de inte visste var bråk framkom (2007, s. 34). Bara 16 % av eleverna tycker att det fungerar bra 

med rastvakter och 37 % svarar att det varken fungerar bra eller dåligt (2007, ss. 38-39). 

På frågan om de ville ha mer information om mobbning svarade 42 % av eleverna att de inte 

ville ha mer information (2007, s. 42). 

  

I en annan c-uppsats har Holm och Andersson studerat utifrån enkätfrågor i årskurs 4 och har 

kommit fram till att av det totala 47 eleverna har 3 elever mobbat, 15 elever har blivit utsatt för 

mobbning och en stor summa har observerat mobbning. Enligt en analys som Holm och 

Andersson har kommit fram till, så finns det mobbning i skolan och att eleverna är medvetna om 

det. Holm och Andersson hävdar att skolpersonalen är välinsatta i skolans värld och gör så gott 

de kan för att mobbning inte ska ske. Skolpersonalen som Holm och Andersson har intervjuat 

tycker att det oftast förekommer trakasserier och utfrysning (2007, s. 16-17).  

Holm och Andersson skriver att enligt elevernas definition om vad mobbning innebär, har de 

förstått rätt att det sker upprepande gånger under en längre tid. Vissa av eleverna har förklarat 

uttryckt sig med sina känslor medan andra tycker att mobbning innebär att slåss, retas, eller 

frysta ut någon. Holm och Andersson konstaterar att eleverna är kunniga om mobbning för att 

lärarna tar upp ämnet jämt och diskuterar om det så att barnen får en god förståelse (2007, s. 20). 
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I en tidigare forskning som Statistiska centralbyrån har undersökt och som bygger på ULF 

(Levnadsförhållandeundersökningen), har Jessica Persson och Ingrid Sjöberg utarbetat en rapport 

som samlades in år 2002-2003. I rapporten med hjälp av forskningen har man kommit fram till 

att i mellanstadiet hat 22 % av eleverna svarat att det finns någon i deras klass som har blivit 

mobbad (2005, s. 86). På en annan fråga som framkommer i rapporten har Persson och Sjöberg 

konstaterat att det förekommer olika sorter av mobbning eller kränkande behandling i skolan. På 

frågan: Vilken sorts av mobbning förekommer oftast i skolan har man kommit fram till att den 

vanligaste kränkande behandlingen är att bli oskyldigt anklagad. Det andra vanligaste svaret har 

blivit att man blir retad som till exempel när någon viskar om dig, skämtar om dig eller visar att 

de inte gillar dig (2005, s. 83). 

 

Katarina Bjärvall är journalist och författare och har skrivit en serie av populärvetenskapliga 

kunskapsöversikter från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Serien heter 

utsatta barn- allas ansvar. I Bjärvalls skrift redovisas en studie som Ann Frisen har genomfört. I 

hennes studie har hon med hjälp av enkätundersökning med 960 barn, först när de var 10 år 

gamla sen när de var 13 år gamla undersökt olika synpunkter av mobbning. I hennes berättar 12 

% av eleverna som är 10 år gamla att de har blivit utsatta för mobbning, minst en gång i veckan. 

Det är flera flickor än pojkar som utsätts för mobbning bland 10 åringarna. Bland eleverna som 

är 13 år gamla är flickor och pojkar lika utsatta för mobbning men deras syn på mobbning skiljer 

sig åt. Flickorna tar upp indirekt mobbning och verbal mobbning. För att definiera mobbning, 

enligt flickorna har offrets erfarenheter stor betydelse. Frisen påstår i Bjärvalls serie att hennes 

forskning berättar många barn att de har blivit utsatt för mobbning. 23 % av trettonåringarna och 

10 % av tio åringar har inte berättat det för någon vuxen (2006, ss. 46-47).  

Enligt Frisen finns det olika skäl till varför man inte berättar för en vuxen om ens utsatthet för 

mobbning. Den första anledningen kan vara att eleven är rädd för att mobbningen ska bli värre, 

alltså att de ska behöva lida ännu mer för att han/hon har avslöjat om mobbningen. Den andra 

anledningen kan vara för att de inte tror att någon vuxen/lärare ska hjälpa till. Det tragiska som 

Frisen konstaterar är att eleven oftast har rätt. Av de elever som har berättat för en vuxen att de är 

utsatta för mobbning har en tredjedel av de trettonåriga och en fjärdedel av de tioåringarna 

upplevt att de inte har fått någon hjälp. Eleverna vänder sig till de vuxna i en svår situation men 

de lämnas ensamma (2006, s. 47).   
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När Frisen frågar varför barn utsätts för mobbning svarar både tioåringarna och trettonåringarna 

att utseende har en stor betydelse. Barn som själva har blivit mobbade anger samma svar. Man 

behöver inget förebyggande arbete så länge man har rutiner för att motverka mobbning, ett 

exempel kan vara att ha flera rastvakter (2006, s. 50) 

 

 

Gun- Marie Frånberg skriver i sin forskning att enligt Leymann är orsakerna till mobbning, 

attributionsteorin, alltså yttre karaktärsegenskaper och familjebakgrund (2003, s. 19). 

Frånberg konstaterar också att Zelma Fors i sin doktorsavhandling Obalans i makt: Fallstudier 

av barnmobbning att den som blir mobbad har en tydligare identitet än den som mobbar. 

Identiteten hos mobboffret förstärks ju mer den mobbas (2003, s. 21). Enligt Häggström i 

Frånbergs forskning är skolan det sociala rummet där man betygssätts och jämförs med varandra. 

Elevernas speciella drag uppmärksammas och värderas (2003, s. 21). 

 

En enkätundersökning som gjordes av Anatol Pikas (1980) som är pedagog och psykolog under 

höstterminen 1987 med över 500 högstadieelever i Mellansverige belyste elevernas uppfattning 

om var mobbning förekom. Enligt Pikas studie har det visat sig att 30 % av mobbningen 

framkommer på skolgården. Inom skolbyggnaden var det 25 % och ute på skolvägen var det 

mindre än 5 %. En annan fråga som Pikas redovisar är varför eleverna tror att folk blir mobbade. 

De flesta eleverna i sjunde klassen svarade att de som blev mobbade såg annorlunda ut med 

deras utseende eller kläder. De flesta eleverna i åttonde och nionde klass svarade att det kunde 

bero på att offret skvallrade (1980, ss. 27-28). 

 

Marie Bliding som är fil.dr. i pedagogik och arbetar som universitets- lektor för pedagogik och 

didaktik menar i sin bok Inneslutande och uteslutandets praktik att orsaker som ligger bakom 

mobbning har lagts på det individuella offrets karaktär och bakgrund (2004, s. 32). 
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5. Material 

För att uppnå mitt syfte valde jag två skolor för att sedan undersöka en klass och en pedagog från 

varje skola. Jag valde att ha dessa två klasser inom samma kommun med ett mångkulturellt 

område för att skolorna och eleverna inte skulle ha stora kulturskillnader. Som material använde 

jag mig av kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag ansåg att fördelen med dessa material var 

mest relevant för att kunna uppnå mitt syfte. Fördelen med det kvantitativa materialet var att 

eleverna inte behövde känna sig otrygga genom vara oroliga för att uttrycka sig på ett visst sätt 

eller synliggöras om de har blivit utsatt för mobbning. Nackdelen med det kvantitativa materialet 

enligt mig var att inte kunna fråga följdfrågor till eleverna och dels ha risken att kunna misstolka 

deras svar. Fördelen med det kvalitativa materialet var att kunna fråga följdfrågor och kunna 

ställa flera frågor som dyker upp under intervjun, jag ansåg inga nackdelar med det kvalitativa 

materialet. 

Metod 

Jag valde att göra en enkätundersökning med eleverna i årskurs 3 i den skola jag kallar den 

”gröna skolan” och sedan med eleverna i årskurs 4 som jag kallar för den ”röda skolan. Jag valde 

att ha två årskurser nära varandra för att ha en bredare syn på elevers uppfattningar. För att ta 

reda på var de tycker att mobbningen mest framkommer och hur den uppstår var enkätfrågor 

alltså en kvantitativ metod en relevant undersökningsmetod för eleverna då jag ansåg att det var 

enklaste sättet att få svar på 47 elevers tankar och funderingar. Varför jag dels tycker att 

enkätundersökning är en relevant metod med eleverna är för att mobbning är ett känsligt ämne 

och att eleverna kan uppleva det som något jobbigt och inte vilja prata om det i en intervju. 

Enligt Alan Bryman (1997, ss. 20-21) som närvarande är professor i organisation och 

socialvetenskap förknippas den kvantitativa forskningen med olika metoder för att kunna samla 

in information. Kvantitativ forskningen har den förmågan att kunna kvantifierbara data inom ett 

stort antal människor i syfte av att forska om något. Forskningen går alltså ut på att man bygger 

på en naturvetenskaplig modell.  

Eleverna fick välja om de ville delta i undersökningen eller inte och de fick lägga av ifall de 

upplevde det som någorlunda jobbigt eller känsligt. I den gröna skolan där eleverna gick i 

årskurs 3 valde jag att läsa frågorna en i taget för att enligt deras lärare skulle det bli lättare om 
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alla gjorde den samtidigt och att jag förklarade frågorna ifall någon skulle behöva mer förklaring. 

I årskurs 4 i den röda skolan var det inga problem, så alla eleverna fick göra det själva utan att 

jag behövde läsa upp frågorna. För att kunna ta reda på om elevernas och pedagogers 

uppfattningar stämde överens eller inte valde jag att intervjua alltså ha en kvalitativ 

undersökning med en pedagog från den gröna skolan och en pedagog från den röda skolan. 

Pedagogerna var klassföreståndare för årskurs 3 och 4 som jag hade enkätundersökningen med. 

Intervjuerna spelades in för att kunna redovisa svaren utan att missa det som har sagts. Jag har 

valt att göra intervju med pedagoger för att på ett lättare sätt kunna ta reda på vad deras syn på 

mobbning är då fördelen med det var att kunna diskutera samt kunna fråga följdfrågor. Kvalitativ 

intervju innebär enligt Monica dalen (2008) som är professor i pedagogik vid universitetet i Oslo 

är att nå kännedom om teorin som handlar om olika situationer eller personer i de intervjuade 

personers sociala verklighet. Alltså handlar det om att få en djupare inblick på människans 

livssituation. Genom forskningsintervjun försöker man att förstå världen utifrån 

intervjupersonens synpunkt. 

Anledningen till varför jag inte valde att studera två skolor som ligger i olika kommuner är för 

att det inte skulle vara stora skillnader på elevernas svar och på de intervjuade pedagogernas 

arbetssätt, och för att det inte ska handla om just ”kommunen” och dess resurser. Jag har valt att 

byta namn på skolorna för att skydda skolornas, pedagogernas och elevernas identitet. Därför har 

jag valt att namnge ena skolan för den gröna skolan och den andra skolan för den röda skolan. 

Jag har valt att följa de forskningsetiska principerna när jag gjorde min studie. Jag fick be om 

föräldrarnas samtycke och tillåtelse för att eleverna skulle kunna delta i undersökningen.  

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har utgivit boken om Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som innehåller de fyra huvudkraven inom forskningsetiska 

principerna. Forskning är viktigt för samhällets och individernas utveckling. Därför finns det ett 

berättigat krav på att forskning bedrivs. Forskningen ska inriktas på väsentliga frågor och den 

ska hållas på hög kvalitet. Det finns fyra olika principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s.5). Med informationskravet menas att 

forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Forskaren ska också upplysa att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
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undersökningen när de vill (2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta 

undersökningsdeltagaren samtycke. Om undersökningsdeltagaren är under 15 år ska samtycket 

inhämtas från vårdnadshavaren (2002, s.9). Med konfidentialitetskravet menas 

undersökningsdeltagaren och forskaren bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt om 

forskningsprojektet omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter (2002, s.12). Med 

nyttjandekravet menas att de insamlade uppgifterna om enskilda, för forskningsändamål får inte 

utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller andra syften (2002, s.14). 

 

7. Resultat och analys 

 

Jag har varit i 2 olika skolor inom samma kommun för att studera och uppnå mitt syfte. I min 

resultatdel ska jag redovisa intervjuerna med de två olika pedagogerna och sammanställa 

enkätundersökningen som jag hade med eleverna i de två olika skolorna. Jag har valt att kalla 

skolorna för den gröna skolan och den röda skolan som jag tidigare skrev för att skolorna inte 

ska kunna identifieras. 

Elevernas svar från enkätundersökningen ska redovisas fråga för fråga. Sedan ska lärarnas svar 

redovisas. Jag ska redovisa resultatet från både skolorna samt pedagogens svar kapitelvis så att 

det blir lättare för läsaren att förstå. 

I den gröna skolan var det 25 elever sammanlagt som var med och deltog i undersökningen. 

Enkätundersökningen gjordes med en årskurs 3. 13 av de var flickor och 12 av dem var pojkar. I 

den röda skolan var det 21 elever som var med och deltog i undersökningen. Undersökningen 

gjordes med en årskurs 4. 10 av de var flickor och 11 av dem var pojkar.  

Först och främst fick eleverna börja med att ringa in om de var en pojke eller en flicka. Som jag 

skrev tidigare blev det 13 flickor och 12 pojkar i den gröna skolan och 10 flickor och 11 pojkar i 

den röda skolan.  

7.1 Känner eleverna till mobbning? 

På min första fråga fick eleverna svara om de visste vad mobbning är för något. Det fick de ringa 

in med ett Ja eller Nej svar. I min enkätundersökning har jag valt att inte presentera definitionen 
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av ordet mobbning på de första två frågorna med tanke på att barnen kanske inte själv vågar 

definiera det med egna ord. Jag ville dels se vad de ansåg mobbning var och ifall de tidigare hade 

hört eller kände till ordet mobbning. Därför valde jag att presentera det i min tredje fråga för de 

eleverna som inte visste vad mobbning var kunde gå vidare med enkätundersökningen.  Jag 

valde att definiera ordet mobbning med Dan Olweus definition att ” när en eller flera personer 

upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva 

destruktiva handlingar och/eller uteslutning” (Olweus, 1999, s. 9). 

Nedan på diagrammet visas resultatet. 

Gröna skolan 

 

I den gröna skolan svarade 13 av 14 flickor Ja, på frågan om de visste vad mobbning är för 

något. Av pojkarna var det färre som visste vad mobbning är för något varav 7 av 11 pojkar 

svarade Ja.  

 

Röda skolan 
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I den röda skolan var det 10 av 10 flickor och 8 av 11 pojkar som svarade Ja på denna fråga. 

Alltså var det sammanlagt 23 flickor och 15 pojkar som visste vad mobbning är. De som inte 

visste vad mobbning är för var 1 flicka och 6 pojkar. Det finns en förståelse av diagrammet att 

eleverna vet, har hört eller har en uppfattning om vad mobbning är.  Det visade sig också att det 

var fler pojkar än flickor som inte visste vad mobbning är. 

Enligt pedagogen i den gröna skolan arbetar de väldigt mycket med mobbning. De pratar om 

ordet familj i klassrummet som ska får eleverna att känna sig lika trygga i skolan som hemma 

hos sin familj. I den gröna skolan brukar eleverna även arbeta mycket med värderingsövningar, 

drama och att samtala om genus, som behövs väldigt mycket i den gröna skolan enligt 

pedagogen. Övningarna ger resultat och eleverna är lika delaktiga, när någon berättar eller läser 

något så tar de ofta upp applåd och ger varandra feedback. Eleverna har rätt att vara i sin olikhet 

och våga gråta om man känner sig för det. Hos den gröna skolans pedagog får man vara 

annorlunda.   

I den gröna skolan arbetar pedagogen mycket med trygghet, pedagogen ser till att alla känner sig 

hemma samt bekväm med olika situationer som dyker upp. Helle Hoiby menar att eleverna får 

mer betydelse för deras självkänsla om de får en god miljö i klassrummet under flera år. Hon 

menar också att det finns barn som inte kan lära sig det de ska och känner sig otrygga om det inte 

trivs i klassrummet (2002 s32). 

Jag tycker att det är väldigt bra att pedagogen tar upp ämnet olikhet. Mobbning kan uppstå på 

grund av att en person har avvikande beteende. Att se annorlunda ut eller att vara annorlunda kan 

få en att bli utfryst eller mobbad. Men om en vuxen eller en förebild förklarar att man kan se 

olika ut, att man får gråta när man skadar sig eller känner sig ledsen eller att man inte alls 

behöver se ut som alla andra gör, alltså är speciell på sitt sätt då ser inte barnet det som 

avvikande beteende. Hoiby menar att läraren har den viktigaste rollen och är en aktör i 

klassrummet för att se till att ett bra kamratskap utvecklas. Barnen tycker om att gå i skolan om 

det finns en positiv gemenskap i klassrummet. Läraren ska också vara medveten om vilken 

betydelse ett sådant kamratskap har för eleverna (2002). Jag kan också tycka att barnen vänjer 

sig med olika situationer som uppstår och lär hantera det, för då vet han eller hon att alla får vara 

olika. Det är bra att eleverna känner igen vissa situationer och tänker att det inte är situationer att 
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skämmas över, till exempel som när pedagogen visar att det är okej att gråta. Om en elev är ute 

på rasten och råkar göra sig illa och gråter, då blir han eller hon inte mobbad för att han är ”svag” 

eller ”gråter som en tjej”.  

Enligt pedagogen i den röda skolan arbetar de också väldigt mycket med mobbning i 

klassrummet. Enligt pedagogen i den röda skolan brukar de att ta upp mobbning i 

undervisningarna. Ett exempel som de brukar göra är att läsa texter och artiklar om mobbning. 

Pedagogerna diskuterar med varandra jämt om hur de kan motverka den och att de är extra noga 

med att ha flera rastvakter. 

Den röda skolan tar inte upp vad de exakt arbetar med för att motverka mobbning men 

pedagogen tar upp att de diskuterar jämt med varandra om hur de kan motverka mobbning. 

Hoiby anser att ”det är lätt att verka mot mobbning om skolledning, lärare och föräldrar 

tillsammans har utformat en antimobbningspolitik för skolan” (Hoiby 2002, s. 32).  

Jag anser att det kan vara svårt för barnen att hantera vissa situationer när mobbning uppstår. 

Samma sak gäller för en vuxen eller en lärare. Ibland sker mobbning framför ens ögon utan att 

man lägger märke till det och ibland utan tillsyn. Det är svårt att bedöma om eleverna leker, retas 

på ”skoj” eller om de verkligen stöttar ut ett annat barn. Hoiby konstaterat att om det finns en 

konkret handlingsplan som anger vad som skall göras när en situation uppstår kan man motverka 

mobbning. Handlingsplanen ska förklara hur man motverkar mobbning, så att varje lärare vet 

vad som ska och kan göras för att förebygga mobbning (2002 s.32). 

Alla barn i klassrummet ska bemötas, känna sig sedda, bli bekräftade och accepterade och för att 

det ska ske krävs lärarens uppmärksamhet. En bra medicin mot mobbning är när läraren visar att 

han eller hon tycker om och visar att hon accepterar alla i klassrummet. För på så sätt kommer 

barnen också att respektera varandras olikheter (Hoiby 2002, s.32). 

7.2 Definitioner av begreppet mobbning 

De elever som svarade Ja på frågan om vad mobbning är för något fick sedan skriva med deras 

egna ord och meningar på frågan: Vad är mobbning enligt dig? Urval av elevernas definitioner 

både från den gröna och i den röda skolan tyder som här nedan.  

Gröna skolan 
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 Det är när hon har viskat om mig 

 Man är dum mot någon 

 När man slår 

 När man retas 

 Man är dum mot sin kompis 

 De säger att de inte vill vara din vän 

 Det är när de knuffar en 

 Mobbning är när man är själv och när man inte har kompisar 

Röda skolan 

 Det är att sparka någon och säga stick du får inte vara med 

 Mobbning är när det är bråk fast det är tre mot en 

 Man blir retad över sin vikt 

 När man slår  

 När man retas 

 Om vi är 5 killar och vi slår en kille 

 När flera personer är på 1 person 

 Försöka att tro sig och göra den andra ledsen 

 Man är taskig mot personen varje gång man ser den personen 

 De säger att man är fet och att man tar 5 platser. 

 Mobbning finns i alla skolor, det finns alltid dumma barn. 
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I en tidigare forskning som Holm och Andersson har studerat kan man se att elevernas definition 

om mobbning är att det sker upprepande gånger under en längre tid. Vissa av eleverna har 

uttryckt sig med sina känslor medan andra tycker att mobbning innebär att slåss, retas, eller 

frysta ut någon (2007, s. 20). Resultatet för denna forskning stämmer överens med min 

forskning. Eleverna som var med och deltog i min enkätundersökning har förklarat precis som de 

eleverna i Holm och Anderssons forskning.  

 

I mitt resultat del kan man också se att eleverna har förstått vad mobbning innebär. Eftersom 

definitionerna var: utfrysning, retandet, bråk, skrika, slåss såsom eleverna förklarade innebär det 

att de är medvetna om den verbala, fysiska och sociala mobbningen. De har gett flera exempel 

som kan kopplas till Colorosos definition av verbal, fysisk och social mobbning. 

 Barbara Coloroso förklarar att verbal mobbning sker i form av öknamn, nedvärdering, glåpord, 

grym kritik och rasistiska åtalande. En koppling till det är precis som eleverna i 

enkätundersökningen förklarade, alltså när man till exempel blir retad över sin vikt eller 

utseende. Verbal mobbning kan också vara falska anklagelser, utpressning, hotbrev, kränkande 

samtal och rykten. En sådan mobbningssätt känns väldigt plågsamt för mobboffret (2004, s. 39).    

De flesta av eleverna, både i den gröna och i den röda skolan har definierat mobbning med att 

slåss, knuffa och att sparka någon. Detta stryker Coloroso med att det finns ett fysiskt sätt att 

mobba andra på. Det är det synligaste mobbningssättet och innefattar stryptag, knuffar, örfilar, 

sparkar, vrida armen, slag, spotta, nypa eller förstöra kläder (2004, s. 40). 

Enligt Coloroso finns det en till sätt att mobba andra på, och det är den sociala mobbningen. Den 

sociala mobbningen är svår att upptäcka och består av att undvika och utesluta någon eller att 

göra fientligt kroppsspråk (2004, s. 41). I resultatdelen kan man se att det finns elever som har 

angett exemplar som tyder på denna typ av mobbning. Att till exempel man är ensam och inte 

har vänner eller att de inte vill vara kompis med en.  

Några utav eleverna har förklarat mobbning utifrån sina eller andras upplevelser som till 

exempel ”du är fet, du tar 5 platser”, ”när hon har viskat något om mig” eller ”när vi är 5 killar 

och vi slår en person". I den röda skolan har det handlat om utfrysningar, grupptryck, samt 

retningar.  
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I den gröna skolan berättar pedagogen att i deras klassrum har det inte förekommit någon som 

har blivit utsatt för mobbning, ingen som har blivit uttalad i alla fall. Men mobbning har främst 

handlat om psykisk mobbning, alltså via internet, brev och sms. Det förekommer lika mycket 

både hos flickor och pojkar men lite mer hos pojkar och det kanske inte syns lika mycket hos 

flickorna.  

När jag ser på sambandet mellan elevernas definition av mobbning med pedagogens i den gröna 

skolan visar det sig en aning tvärtom. Eleverna tar upp mer om det fysiska mobbning än den 

verbala mobbningen som pedagogen påstår.  

Enligt mig kan mobbning vara på olika sätt, ibland vill man se men allt sker bakom ens rygg men 

ibland har man det framför sina ögon men kan tyvärr inte se det. För vuxna kan det kännas oklart 

om vad som är mobbning. Om pojkarna jämt slåss och retas alltså utesluter en och samma pojke 

under en fotbollsmatch anses det sällan som mobbning, men om samma sätt av retandet sker 

under en lek eller när pojkarna sitter, upprepande gånger kan det tyckas att det är mobbning. Ett 

annat exempel är om pojkar skäller på varandra, säger fula ord och sparkas förklarar läraren 

oftast att; det är typiskt pojkar, och att de aldrig ska kunna klara av att spela/leka på ett fint sätt. 

Olweus förklarar att när flera personer gör obehagliga och kränkande saker under en viss tid och 

vid upprepande tillfällen mot någon som är svag eller som har svårt för att försvara sig talar man 

om mobbning (1999, s.9). Därför ska man hålla koll på läget och inte ”tycka” saker och ting bara 

för att det är typiska händelser. 

Olweus menar att ständig retsamhet som upprepas, trots att den som blir retad känner obehag 

räknas som mobbning. Men om den som retas på ett mer vänskapligt sätt betraktas inte som 

mobbning (Olweus 1999, s. 9). Det svåraste för mig och säkert för de flesta vuxna är att kunna se 

om eleverna retas på ett vänskapligt sätt eller om de verkligen mobbar en elev. Man skall inte 

heller ta allt för givet och bara anse utan att fråga eller diskutera med eleverna.  

Eleverna som inte kände till ordet mobbning och eleverna som kände till, eller var osäker fick en 

klar definition på ordet mobbning. På resten av frågorna som skulle komma med i enkätfrågorna 

skulle de kunna med hjälp av definitionen ha lättare för sig att svara, ifall de inte upplevde det 

som något känsligt eller jobbigt.  

Min tredje fråga som förekom på enkätundersökningen var: 
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7.3 Var i skolan uppstår mobbning? 

Gröna skolan 

 

Diagrammet visar att 13 flickor och 10 pojkar har svarat på rasten medan 1 flicka har valt att 

ringa in klassrummet och 1 pojke för idrott/omklädningsrummet. 

I den röda skolan har eleverna svarat som på diagrammet nedan. 

Röda skolan  

 

På frågan var mobbning oftast uppstår har 8 flickor och 6 pojkar svarat att det oftast uppstår på 

raster när man är i skolan. 4 pojkar och 1 flicka har valt alternativen idrott/omklädningsrummet 

och 1 flicka och 1 pojke har valt i klassrummet. 

Diagrammet för både skolorna ser väldigt lika ut. Majoriteten har valt att mobbning oftast 

uppstår under raster.  

I en tidigare forskning har Almgren, Peter ställt frågan om var och när mobbning brukar uppstå. 

De flesta bråken förekommer på håltimmar och raster enligt 64 % av eleverna. Medan 12 % 
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svarade att de inte visste var bråk framkom (2007, s. 34). Det här resultatet stämmer överens med 

min resultatdel. Eftersom enligt eleverna i den gröna och i den röda skolan uppstår mobbning 

oftast under rasten.  

 

Pedagogen i den gröna skolan konstaterar att mobbning inte alls uppstår i klassrummet. Medan 

pedagogen i den röda skolan påstår att mobbning oftast uppstår utomhus. Det kan vara 

korridoren, raster eller där vuxna inte vistas.  

 

En annan forskning som fastslår att mobbning oftast sker under rasten är Pikas 

enkätundersökning som gjordes under höstterminen 1987 med över 500 högstadieelever. Enligt 

Pikas forskning har det visat sig att 30 % av mobbningen framkommer på skolgården. Inom 

skolbyggnaden var det 25 % och ute på skolvägen var det mindre än 5 % (Pikas, 1980).  Denna 

studie är från 1987 talet men visar att från 1987 talet fram till 2000 talet har mobbning oftast 

skett under raster. 

 

En studie till som konstaterar dessa tidigare forskningar som skrevs i en uppsats samt i Pikas 

forskning är Olweus som påstår att i skolan mobbas det två till tre gånger fler elever jämfört med 

elever som mobbas på vägen till och från skolan. Mobbningen äger rum i undanskymda platser 

eller i skolgården. Detta sker alltså under rasterna och motsvarar omkring 50-75 procent av 

mobbningen (Olweus 1999, s. 14).  

För att ta reda på om mobbning bara uppstår i skolan eller inte ställde jag frågan: 
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7.4 Var förekommer mobbning oftast?  

På den frågan svarade både den gröna skolan och den röda skolan ganska olika. 

Gröna skolan 

 

I den gröna skolan svarade 9 flickor och 4 pojkar på att mobbning oftast uppstår på fritiden. På 

alternativet skolan var det 5 flickor och 4 pojkar som ringade in det svaret. Det var ingen som 

ringade in alternativet hemma (via internet/telefon/sms). 

Röda skolan 

 

I den röda skolan svarade majoriteten på skolan. 10 av 10 flickor svarade på att det uppstår i 

skolan. Av pojkarna var det 9 som tyckte att det uppstod i skolan varav 1 tyckte att det uppstod 

på fritiden. Likaså i den röda skolan var det ingen som tyckte att mobbning uppstod i hemmet. 

Varken via internet eller via telefon. 
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Pedagogen i den gröna skolan konstaterade att mobbning oftast sker via internet, brev eller sms 

och det uppfattar jag som när eleverna är hemma då internet finns hemma hos de men enligt 

eleverna i den skolan visade sig att eleverna tyckte att mobbning oftast förekom på fritiden. 

Pedagogen i den röda skolan hävdade att mobbning oftast framkommer ute eller under rasten och 

det stämde bättre överens med elevernas svar som visas i diagrammet. 

Min femte fråga var: 

7.5 Hur uppstår mobbning? 

 På den frågan fick eleverna skriva med deras egna ord och meningar vad de ansåg om hur 

mobbning uppstår. På den frågan fick jag fram flera olika svar. De flesta var väldigt lika. 

Meningar som jag valde ur barnens enkät antyder som här nedan: 

Gröna skolan 

Förklaringar som barnen har förklarat varför de tror att mobbning uppstår: 

 För att den som mobbar är dum 

 Den som mobbar kan vara arg, elak, taskig eller kaxig 

 För att man hatar och inte tycker om personen 

 När ingen leker med den personen, man är ensam 

 För att man är speciell 

Röda skolan 

 För att de äldre ska ”tro sig något” 

 För att de är avundsjuka 

 Man är rädd för att vara själv, man samlar personer i en grupp och mobbar folk 

 För att personen kanske inte är likadan som de andra 

 För att man tror sig att vara cool och vill vara med coola vänner 
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 Man tycker inte om personen 

 De flesta blir mobbade för de är kanske nördar men det finns i världen 

 Den som mobbar vill visa sig vara tuff 

 För att man har gjort något dum 

 

Gun- Marie Frånberg skriver i sin forskning att enligt Leymann är orsakerna till mobbning, är 

yttre karaktärsegenskaper och familjebakgrund. Mobbning kan alltså uppstå på grund av flera 

olika saker. Från familjebakgrund till hur man ser ut eller hur man beter sig (2003 s. 19). 

Enligt Häggström i Frånbergs forskning är skolan det sociala rummet där man betygssätts och 

jämförs med varandra. Elevernas speciella drag uppmärksammas och värderas (2003, s. 21). Som 

det tidigare stod, så är klassrummet ett centralt ställe där mycket avgörs. Därför har läraren en 

viktig roll som ska se till att förebygga mobbning. 

 

Eleverna gav flera exempel på hur mobbning kan uppstå. Vissa av dem gav exempel som visar 

på varför den som mobbar överhuvudtaget mobbar och vissa gav exempel på varför den som blir 

mobbad blir ett mobboffer. Exempel på varför man blir mobbad är till exempel som ” För att 

personen kanske inte är likadan som de andra” eller ” De flesta blir mobbade för de är kanske 

nördar men det finns i världen”.  

Det eleverna har sagt om varför mobbning uppstår konstaterar Frisen i Bjärvalls serie med 

hennes fråga som ställs till tio och tretton åringarna om varför barn utsätts för mobbning svarar 

både tioåringarna och trettonåringarna att utseende har en stor betydelse. Barn som själva har 

blivit mobbade anger samma svar (2006, s. 50). En fråga som dyker upp hos mig är att barn i 

tidig ålder är medvetna om att utseende spelar stor roll. Men vad är det som får barnen, 

människorna och alla andra att se utseendet som ett socialt problem som leder till mobbning? 

 

Ett annat exempel som eleverna uppgav var varför man mobbar, på detta tyckte de för att de 

antingen ville vara coola eller för att de är taskiga. Det var väldigt intressant att eleverna kunde 

se så olika på mobbningen. De flesta hittade felet hos den som mobbade men vissa kunde tycka 

att felet var hos den som blev mobbad och anse att man blev mobbad på grund av hur man var 
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eller såg ut som person. Detta resultat instämmer med Pikas redovisning på; varför eleverna tror 

att folk blir mobbade. De flesta eleverna i sjunde klassen svarade att de som blev mobbade såg 

annorlunda ut med deras utseende eller kläder. De flesta eleverna i åttonde och nionde klass 

svarade att det kunde bero på att offret skvallrade (1980, s. 27-28). 

 

Under intervjun när frågan: Varför tror du att mobbning uppstår ställdes till de två pedagogerna 

fick jag två varierande svar. Enligt vad pedagogen i den gröna skolan tror kan det vara på grund 

av att de som mobbar oftast är ängsliga själva och att de själva är rädda för att bli utsatta för 

mobbning. Det kan också hända så att de själva har blivit mobbad en gång och vill hämnas mot 

andra. Det kan finnas flera olika skäl till varför man mobbar eller blir mobbad men oftast beror 

det på att den rädda barnet som är otrygg i sig själv mobbar eller att man bär med sig någonting 

hemifrån som man behöver få utlopp för och det råkar hända i skolan. Medan pedagogen i den 

röda skolan anser att mobbning kan uppstå på grund av att den som mobbar lägger märka till att 

mobboffret är svagare än sig själv och alla andra. Därför känns det svagare och mer okej att 

kränka den personen. I den gröna skolan tyckte pedagogen att det kunde bero på att mobbaren 

själv är svag och är rädd för att bli utsatt för mobbning, medan pedagogen i den röda skolan 

tyckte att mobbning uppstod för att mobboffret är svag och rädd. Skolpersonalen som Holm och 

Andersson har intervjuat tycker att det oftast förekommer trakasserier och utfrysning (2007, s. 

16-17). 

 

Det andra vanligaste svaret som barnen hade svarat på i en studie som Jessica Persson och Ingrid 

Sjöberg (2005) har forskat om har blivit att man blir retad när någon till exempel viskar om dig, 

skämtar om dig eller visar att de inte gillar dig (2005, s. 83). Dessa former av mobbning 

förekommer ofta men frågan är hur barnen får tillfället att mobba på det här viset? Det som både 

i gröna skolan och i den röda skolan menar är att barnen mobbar på flera olika sätt. Om en lärare 

vistas ännu mer bland barn och till och med har planerade rast verksamheter ibland skulle man 

kunna minska på mobbningen då barnen inte hade fått lika mycket tillfällen att mobba någon.  
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Marie Bliding hävdar som andra tidigare forskare i sin bok Inneslutande och uteslutandets 

praktik (2004, s. 32) att orsakerna som ligger bakom mobbning har lagts på det individuella 

offrets karaktär och bakgrund.  

Olweus påpekar att mobboffer inte har vänner eller få vänner, de tycker inte om att bråka och 

slåss, de är oftast fysiskt svagare än de andra, de har dåligt självförtroende, de är känsliga och har 

lätt för sig att gråta, de är ofta stillsamma och har lättare för sig att umgås med de äldre (1999, s. 

16). Precis som en elev från den röda skolan förklarade att man mobbar nördar eller de som 

ingen leker med, detta kan anses vara en som inte har vänner eller en som har dåligt 

självförtroende.  

Vem mobbar då? Olweus menar att det är sannolikt att den som mobbar har minst ett eller 

vanligen flera av dessa punkter: De är oftast fysiskt starkare än mobboffren, de har mer positiv 

attityd till våld, behov av att undertrycka och dominera andra elever för att få sin vilja fram, detta 

kan vara med hjälp av hotelser och makt (Olweus, 1999). Den gröna skolans och den röda 

skolans elever uppger precis det som Olweus förklarar. Eleverna ansåg att de som mobbade 

gjorde det på grund av att de skulle tro sig något, man vill vara cool, den som mobbar är kaxig 

med mera. Olweus menar också att de uppträder aggressivt mot vuxna, har svårt att underordna 

sig regler, de är impulsiva och hetsiga, har svårt att tåla hinder och framstår oftast som 

tuffa(1999, s. 17). 

”Mobbningsproblemet berör i själva verket några av våra mest centrala värden och 

demokratiska rättigheter. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att en elev ska 

kunna känna sig trygg i skolan, och slippa bli utsatt för övergrepp och förnedrande 

behandling. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå i skolan på grund av mobbning, och 

inga föräldrar ska behöva oroa sig för att deras barn ska bli mobbade”! (Olweus 1999, s. 

29). 

Coloroso påpekar att ”barns hemmiljö, skolmiljö och det samhälle eller den kultur (inklusive 

media) som tillåter eller uppmuntrar ett visst beteende. Det enda vi med säkerhet kan säga är att 

mobbare lär sig att mobba”. Coloroso menar också att inget barn föds till mobbare,(Coloroso 

2004, s. 42). 

På min sjätte fråga ville jag se ifall de kände till någon som har blivit utsatt för mobbning.  
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7.6 Känner du någon som har blivit utsatt för mobbning? 

Gröna skolan 

 

I den gröna skolan har 9 flickor och 9 pojkar svarat på att de vet eller känner till någon som har 

blivit utsatt för mobbning vilket känns ett väldigt stort antal. Av flickorna var det 5 och av 

pojkarna var det 1 som inte kände till någon som har blivit utsatt för mobbning. 

Röda skolan 

 

I den röda skolan var det alla flickorna som kände till någon som har blivit utsatt för mobbning. 

Av pojkarna var det 9 som visste och 2 av de kände inte till någon. Dessa antal är viktiga siffror 

som bör tas på allvar. Majoriteten av eleverna känner till någon som har blivit utsatt för 

mobbning. Ett stort antal som inte borde framkomma.  

Enligt en analys som Holm och Andersson har kommit fram till i sin forskning, finns det 

mobbning i skolan och att eleverna är medvetna om det. Holm och Andersson hävdar att 
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skolpersonalen är välinsatta i skolans värld och gör så gott de kan för att mobbning inte ska ske 

(2007, ss. 16-17).  

 

Resultatet var väldigt lik mellan den gröna och den röda skolan. Eleverna kände till någon som 

hade blivit utsatt för mobbning. Fast än många skolpersonaler satsar mycket för att mobbning 

inte ska framkomma, så sker de alltid. Det viktigaste därefter är att kunna bearbeta situationen så 

att mobbning inte återkommer och se till att mobboffret inte går igenom ett plågsamt liv.  

 

Att inte ha en avvikande beteende är ett stort problem. Barn är barn! Barn ska vara sig själva, 

precis som de vill. Dem ska inte behöva tänka på vad man får göra eller på vad som inte får 

göras. Barn utgår från gruppen eller samhällstypen när en inte är som alla andra. Därför anser jag 

att det är väldigt svårt för ett barn i så fall att inte bli mobbad om ett avvikande beteende ska 

avgöra detta. Ingen ska behöva tänka på samhället accepterade regler och vuxna måst vara 

förebilder för barnen. 

 

Pedagogen i den gröna skolan anser att det är skillnad på mobbning och att retas, slåss och bråk. 

Det som vi ser och som förekommer oftast är bråk och det brukar ske under rasterna. Den som 

rastvakter i skolgården brukar oftast se till så att ingen går ensam, vi pratar med den eleven och 

frågar varför eleven går ensam. Men enligt pedagogen har barnen bra relation till varandra och 

stöttar och leker med sina vänner. Pedagogen upplever att det sällan är barn i lågstadiet som är 

ensamma eller råkar ut för mobbning. Det är mer vanligt att mobbning framkommer i 

mellanstadiet, då eleverna har mer tid för att vara ensamma till exempel när de ska till skåpet 

eller till lunchen. I lågstadiet finns det alltid en lärare som är med. 

Enligt pedagogen i den röda skolan är eleverna väldigt snälla mot varandra och att de gillar att 

umgås med varandra. Det kan därför, i de flesta fallen vara synlig med mobbning om det sker 

bland eleverna i denna klass. Mobbningen märks utifrån deras beteende om de skulle bli utsatt 

för mobbning eller om en elev mobbade någon annan. En annan viktig sak som man kan lägga 

märke till är elevens kroppsspråk, den kan säga väldigt mycket.  

En viktig fråga som frågades till eleverna var om de ville att mobbning skulle pratas ännu mer i 

klassrummet för att förebygga mobbning. Gröna skolans resultat redovisas på diagrammet nedan 
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7.7 Bör mobbning pratas mer i klassrummet? 

Gröna skolan 

 

Majoriteten i den gröna skolan ville inte att det skulle pratas om mobbning i klassrummet eller i 

elevrådet med mera. Det var 11 flickor och 10 pojkar som svarade att det inte behövs tas upp om 

mobbning i skolan medan 1 av pojkarna och 3 av flickorna ville att det borde pratas ännu mer i 

klassrummet eller i elevrådet.  

Röda skolan 

 

I den röda skolan såg resultatet annorlunda ut från den gröna skolan. Alla flickorna ville att det 

borde pratas ännu mer om mobbning i skolan medan av pojkarna var det 5 som ville och 6 ville 

inte att mobbning inte borde tas upp i klassrummet eller i elevrådet. 

Resultatet på den gröna skolan förvånade mig, med att så många elever inte ville prata om 

mobbning i skolan fast än de kände till så många som har blivit utsatt för mobbning. Varför ville 
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de inte att det skulle pratas mer? Var de rädda, eller skämdes de för att de som har blivit utsatt 

för mobbning ska råka hamna i centrum? 

Enligt Frisen finns det olika skäl till varför man inte berättar för en vuxen om ens utsatthet för 

mobbning. Detta kan vara till exempel för att eleven kan vara rädd för att mobbningen ska bli 

värre. Den andra anledningen kan vara för att de inte tror att någon vuxen/lärare ska hjälpa till. 

Detta kan enligt mig handla om det som jag tidigare skrev om. De vuxna och lärare kan bedöma 

mobbning som en lek, eller som ett typiskt bråk bland pojkarna! Det är svårt för en lärare och för 

en vuxen att bedöma vad som egentligen är mobbning. Man undrar ju om de vuxna verkligen 

hjälper till de mobbade, eller varnar den som ”retades” bara en gång och sedan lämnar det bakom 

sig.  Det tragiska som Frisen konstaterar är att eleven oftast har rätt. Av de elever som har 

berättat för en vuxen att de är utsatta för mobbning har en tredjedel av de trettonåriga och en 

fjärdedel av de tioåringarna upplevt att de inte har fått någon hjälp. Eleverna vänder sig till de 

vuxna i en svår situation men de lämnas ensamma (2006, s. 47).  

 

Pedagogen i den gröna skolan anser att det redan pratas väldigt mycket om mobbning då de 

försöker att motverka och förebygga den så mycket som möjligt. När pedagogen var delaktig i 

mobbningsteamet i skolan fanns det flera alternativ som man kunde göra för att motverka den. 

De har haft en låda där det stod "hjälp mig", eleverna lämnade in ett brev där de skrev sina 

problem och självklart var de anonyma. Men för att förebygga den ännu mer gäller det att ha på 

sig mobbningsglasögonen för att förstå om det finns elever som är utsatta för mobbning. Om 

man får ta reda på att en elev är utsatt för mobbning så samtalar man med eleverna en och en så 

att ingen av eleverna (mobbaren och mobboffret) får veta att man pratar med den andra personen. 

Pedagogen hade uppföljningssamtal beroende på vad för typ av mobbning det är. Om det inte 

blir någon skillnad så kontaktar pedagogen föräldrarna. 

I den röda skolan berättar pedagogen att de också arbetar och håller ämnet aktivt för att 

förebygga mobbning. Det viktigaste enligt henne som pedagog är att varje vuxen ska vara 

uppmärksam och tar tag i problemet genast och inte förskjuter det till nästa dag. Det ska vara 

nolltolerans för att visa för eleverna hur allvarligt det är. Alla eleverna har sin rätt att känna sig 

trygga i skolan och ingen ska behöva gå runt i skolan och känna sig orolig över något. För att 

förebygga den brukar pedagogen ha samtal med eleverna, föräldrarna samt med rektorn. Enligt 
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pedagogen i den röda skolan ska man med alla möjliga sätt hjälpa både mobbaren och 

mobboffret så att det inte upprepar sig igen. Mobbning är en viktig aspekt och måste arbetas 

väldigt mycket med för att motverka den. En sak som man kan göra är att ge dessa elever en 

möjlighet att samarbeta inom ett grupparbete. 

Enligt Hoiby sker arbetet genom att engagera sig som lärare för att mobbning inte ska uppstå och 

utvecklas ännu mer. ”Det gör man genom att på ett organiserat sätt hela tiden arbeta med barnens 

sociala relationer och sitt eget förhållningssätt gentemot barnen” (2002, s. 81). Hoiby konstaterar 

att mobbning kan förebyggas! 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

För att uppnå mitt syfte om vad mobbning är enligt eleverna och hur mobbning yttrar sig samt 

om pedagogernas avseende stämde överens med elevernas tankar och åsikter valde jag ut två 

klasser från två olika skolor. Undersökningen som jag ville få resultat på gjordes på ett 

kvantitativt sätt. Eleverna fick alltså svara på frågor som stod i en elevenkät och skriva egna 

åsikter om vad de tror att mobbning är.  

Sedan intervjuade jag två pedagoger från varje klass som är klassföreståndare till både klassen. 

Jag använde mig av den kvalitativa undersökningen när jag intervjuade pedagogerna. Den 

kvalitativa undersökningen gjordes på grund av att det var den enklaste och givande vägen. Ifall 

man kom på följdfrågor efter att pedagogen hade svarat kunde man ställa den frågan på en gång. 

Frågan om varför jag intervjuade pedagogerna var för att se om deras svar och uppfattningar om 

mobbning, stämde överens med elevernas uppfattningar. På så sätt kan alla pedagoger ta vara på 

sina timmar som de ägnar i skolan till att vara tillsammans med eleverna och verkligen ”se” de! 

Att ta sin tid och vara ute med eleverna och prata med dem om hur de mår kan ge mer kunskap 

än att sitta i klassrummet och ana på vilket sätt de blir mobbade. Tiden som finns inom skolans 

planerade arbetstid kan också spenderas genom att delta i lek samt vara med när elever 

diskuterar. Det är ett bra sätt för att ta reda på om ett barn blir förtryckt på ett omedvetet sätt. 

 Både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen gick som förväntat. Jag uppnådde 

mitt mål och fick svar på frågeställningarna samt syftet, med hjälp av elevernas tankar och 

funderingar och sedan med pedagogernas. Jag vill också tillägga att mitt resultat stämde överens 

med tidigare forskning som jag refererade till. Resultatet bekräftas också av litteraturer samt av 

teorier som framgick i mitt examensarbete. 

 Vi kan bland annat se att enligt eleverna uppstår mobbning oftast under rasten när de är i skolan. 

När frågan om var den oftast brukar uppstå (skolan, hemma eller fritiden) blev det olika svar från 

de två olika klasser som undersöktes. I den gröna skolan tyckte de att mobbning oftast uppstod 

på fritiden medan eleverna i den röda skolan tyckte att det uppstod i skolan. I den gröna skolan 

ansåg pedagogen att mobbning oftast förekommer via sms eller via internet men det stämde inte 

alls med elevernas svar. Eleverna tyckte inte alls att mobbning uppstod hemma då ingen av 

eleverna valde alternativet ”hemma” alltså via datorn eller telefon. Däremot ansåg pedagogen i 
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den röda skolan att mobbning oftast uppstår under rasten i skolan då jag tolkar det som att 

hennes uppfattningar stämmer överens med elevernas svar. Elevernas svar konstateras i de flesta 

litteraturen och förekommer inom tidigare forskningar som har forskats, då majoriten ansåg att 

mobbning oftast framkom under raster i skolan.   

Det är inte lätt att hålla koll på hur varje elev mår varje dag. Man vet inte heller om någon av 

dem känner sig kränkt eller blir särbehandlad, men om flera vuxna skulle vistas ute på rasten 

hade det kanske blivit en bra eller mindre bra lösning. Som personal bör man göra sitt yttersta för 

att motverka mobbning inom skolan. Alla skolor, personal, och vuxna borde ha nolltolerans för 

mobbning så att eleverna inser hur allvarligt det är om man utsätter någon för mobbning. Vi ser 

dessutom att enligt eleverna så yttrar sig mobbning på grund av olika skäl. En utav anledningarna 

enligt eleverna på hur mobbning yttrar sig var på grund av hur en person såg ut eller var som 

person.  

Den andra anledningen till varför mobbning yttrar sig var på grund av den som mobbade. Vissa 

utav eleverna ansåg att man blev mobbad för att man såg ut på ett visst sätt alltså att man kunde 

se tjock ut, vara en nörd, eller inte se ut som alla andra. De eleverna som ansåg att mobbning 

yttrade sig på grund av den som mobbade var för att den personen skulle känna sig tuff, vara 

cool, för att han var dum eller kaxig. Enligt pedagogen i den gröna skolan yttrade sig mobbning 

genom blickar och utfrysningar alltså väldigt psykiskt och att den som är mobbar oftast är den 

som själv är ängslig och svag och är rädd för att bli mobbad. Pedagogens uppfattningar stämmer 

överens med elevernas uppfattningar då ingen av eleverna tog upp den fysiska mobbningen. 

Eleverna svarade att mobbning är att reta någon, vara speciell, eller att någon är dum eller kaxig 

mot en. I den röda skolan menar pedagogen att mobbning kan yttra sig för att mobbaren lägger 

märke till att mobboffret är mer svag än sig själv och alla andra då mobbaren inte behöver oroa 

sig för att själv hamna under. 

Pedagogen i den gröna skolans uppfattningar om hur mobbning yttrar sig stämde överens med 

elevernas uppfattningar, men pedagogens svar om var mobbning oftast framkommer stämde inte 

alls med elevernas svar. Då pedagogen bedömde att mobbning oftast sker via sms och internet. 

Pedagogen i den röda skolans uppfattningar stämde ännu mer överens med elevernas svar om hur 

mobbning yttrar sig då både klassen och pedagogen ansåg att det yttrade sig på grund av 

mobbaren som kände sig starkare och mobboffret som var svagare.  
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9. Diskussion 

Coloroso menar att man kan förebygga mobbning med ett program som bygger på fyra 

nyckelprinciper. Dessa är: att skapa god skolmiljö med engagemang, värme och positivt intresse 

från de vuxna, visa tydligt på vart gränsen går till oacceptabelt beteende, fostra vid överträdelser 

till skillnad från bestraffning, och en respektgivande och moget uppträdande från de vuxna 

(Coloroso 2004, s. 218).  

Ett sådant tydligt program bör finnas i varje skola. Detta program hade varit till stor hjälp för oss 

lärare, speciellt för de oerfarna lärarna. Det är fyra viktiga punkter som alltid borde vara centralt 

för alla vuxna. Om vi ser till att barnen få ta del av dessa fyra punkter jämt och inte bara vid 

behov eller vid akuta fall så tror jag att man kan motverka mobbning och se till att barnen trivs i 

vilket miljö som helst. 

Även om mobbarna inte är omtyckta av deras klasskamrater ses de som mäktiga och populära. 

Inom kamratkulturen anses ett tufft och antisocialt beteende inkluderad med mobbning som 

något coolt. ”Att mobba någon kan vara ett sätt att uppnå sådana mål” (Christina Thors 2007, s. 

81). 
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Otryckta källor:  

Intervju med pedagog (gröna skolan) 

Intervju med pedagog (röda skolan) 

Enkätundersökning med elever 

Bilaga: 

Enkät 

Hej, jag heter Ayse Uludag och studerar i Södertörns Högskola. Jag skriver mitt examensarbete 

och skulle jättegärna vilja att du svarade på några frågor om mobbning.  

Du ska INTE skriva ditt namn på pappret. Denna undersökning och ditt svar är anonymt. Varken 

era namn eller skolans namn kommer att vara med på mitt examensarbete. Syftet med detta 

arbete är att jag få djupare förståelse på hur och under vilka förhållanden mobbning kan uppstå.  

Instruktioner: Denna enkät innehåller 9 frågor. Ringa in ett alternativ på  

varje fråga som stämmer bäst överens med Din uppfattning.  

På fråga nummer 2 och 5 finns ett svarsalternativ där du ska skriva in ditt  

Svar med egna ord. Att vara med på enkäten är frivilligt.  

Jag är en:  

Flicka            Pojke    

1.  Vet du vad mobbning är?  

JA                        NEJ  

http://www.fas.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Utsatta_barn.pdf
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2003-508
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0101_2002I04_BR_LE110SA0501.pdf
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2.  Om svaret är JA, förklara vad DU tror att mobbning är…  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Exempel på vad mobbning kan vara: När en person flera gånger under en tid  

blir utsatt för slag, knuffar, sparkar, hot, blir retad, utfryst med mera av en eller flera personer.  

Vänd  

3. Var tror du att mobbningen mest kan framkomma i skolan?  

Idrotten/omklädningsrummet                 Rasten                Klassrummet                    Andra ställen  

4.  Var tror du att mobbningen oftast sker?   

I skolan                 Hemma (via internet, telefon)                 På fritiden  

5. Varför tror du att mobbning uppstår?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

6. Vad hade du gjort som en vän, om någon mobbades?  

Hjälpt till                 Bry mig inte                Fortsätta att mobba om det är roligt    

7. Hur hade du känt dig om någon mobbades?  

Glad                  Vet inte                  Ledsen  

8. Känner du någon som har blivit mobbad?  

JA                               NEJ  

9. Skulle Du vilja att det pratades mer om mobbning i skolan till exempel i klassrummet eller i 

klassråd?  

JA                                NEJ                         

10. Något som du själv vill tillägga om mobbning?  
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

Tack för att ni valde att delta i intervjun...         

                                                       

Intervjuguide 

Intervju frågor 

* Hur många elever finns det i klassrummet? Hur många är pojkar och hur många är flickor?  

* Hur ser relationen ut i klassrummet?   

* Vad har mobbningen handlat om ifall någon av dina elever har blivit utsatta?   

* Varför tror du att mobbning uppstår? Beror det på eleverna att de vill uppnå något? Brist på 

personalen? Skolans likabehandlingsplaner?   

* Hur kan man veta att ett barn blir mobbad eller att någon mobbar, hur ska man försöka att ha 

koll på det? Alltså, sker det bakom din rygg, är det eleverna som berättar, ser du men uppfattar 

det olika?  

*Arbetar ni för motverka mobbning?  Ifall ni gör något under lektionerna, rasterna för att 

förebygga mobbning så att det inte alls sker mobbning/innan att se en elev bli utsatt för 

mobbning.  

* Hur arbetar ni eller skulle ha gjort efteråt för att motverka mobbning? Om du är medveten om 

att en elev mobbas?  

*Samarbetar ni med mobbningsteam? barnombudsman, friends m.m?  

* Har ni egna erfarenheter av mobbning? Något som har skett eller ni har varit med om som 

skulle vara bra för mig att veta för mitt arbete? Alltså under vilka förhållanden mobbning 

uppstår?  

* Det viktigaste är att man som lärare är uppmärksam när sådant händer samt att man tar tag i det 

på en gång och inte förskjuter till nästa dag. Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan 

ingen ska behöva gå runt orolig.    

* Något annat som ni vill tillägga eller få det sagt?  

 

 


