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1. Inledning och bakgrund 

Alla människor har säkert någon gång varit i kontakt med mobbning. Om man inte har varit 

den som blivit mobbad själv, har man säkert sett det eller rent av varit orsaken till 

mobbningen. Oavsett vilket, är det utan tvekan ett stort problem och ett hot mot elevernas 

trygghet i skolan eftersom att skolan utan tvivel är det ställe där det mesta av mobbningen 

försiggår (Olweus 1992). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmen står det att skolans uppdrag är att se till att trakasserier och förtryck av 

individer ska aktivt motverkas och all form av kränkande behandling ska förebyggas och 

motverkas av all skolpersonal (Lpo94). 

  

1.2 Syfte och frågeställning  

Under min tid på lärarutbildningen känner jag inte att jag fått den information och 

handledning jag behöver för att kunna förebygga och motverka mobbning. Jag anser att alla 

elever i skolan har rätt att vara trygga i sin skolmiljö och inte behöva känna sig rädda för att 

gå till skolan oavsett var i världen man befinner sig. Därför har jag valt att undersöka hur jag 

på bästa sätt ska förebygga mobbning och hur man kan bära sig åt när mobbning ändå 

inträffar. Jag vill också ta reda på mer om varför mobbning är så uppmärksammat. Vad 

händer med människan under och efter mobbning eftersom det läggs så stor vikt på det i 

svenska skolan? Jag vet att mobbning anses farligt, men varför? Vad är det som kan hända 

med en person som utsätts, på kort tid och på längre sikt? 

 

Preciserade frågeställningar: 

Hur arbetar lärare förebyggande mot mobbning? 

Hur agerar lärare när mobbning väl inträffar? 
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2. Litteraturbearbetning 

2. 1 Vad är mobbning? 

Eva Larsson arbetar för att vuxna och barn ska trivas på sina arbetsplatser, hon föreläser om 

mobbningsprevention och leder kurser i kommunikation. Hon menar att i och med att 

mobbning har uppmärksammats mer och mer, är det lätt att använda ordet i fel sammanhang 

och med fel innebörd. Mobbning är inte när några pojkar bråkar med varandra på ”vanligt” 

vis, där alla parter är frivilligt deltagande. Mobbning är inte heller om två tonårsflickor blir 

osams över någonting och förtalar och tittat snett på varandra. Det är inte heller mobbning om 

en vaktmästare på skolan ber samma elev gång på gång ta ner fötterna från bordet, eller ber 

den åtskilliga gånger att ta av sig kepsen, även om detta ibland sägs. Syftet med 

tillrättavisning från en vaktmästare eller lärare är att eleven ska lära sig någonting som den 

behöver kunna. En mobbares överlägsenhet bygger däremot på en auktoritet som är 

destruktiv (Larsson 2000:14). Syftet är alltså inte att lära ut något utan att skada den andre och 

öka klyftan mellan mobbaren och den som trycks ned anser Larsson. Dan Olweus är professor 

i psykologi och har forskat om mobbning i flera decennier. Han betraktas allmänt som 

grundaren av mobbning som eget forskningsområde och har erhållit flera internationella priser 

för sin forskning. Han skriver att, även om det inte är korrekt utifrån språklig synvinkel då 

”mob” syftar på en grupp individer som är aktiv, så är det viktigt att i mobbningsbegreppet 

inkludera både situationer där en enskild person och en grupp står för trakasserierna. Detta 

anser Olweus särskilt viktigt då han i sina undersökningar kommit fram till att en stor del av 

de elever som blivit mobbade uppger att det oftast är en person som står för de huvudsakliga 

aktiviteterna (1992).   

 

Slår man upp ordet mobbning i Nationalencyklopedin får man upp Olweus definition på 

mobbning: 
Mobbning - att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada 

eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har 

svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala 

medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering ("utfrysning") (Internetadress 1, 070930 kl.16.00). 

 

Barbara Coloroso är en amerikansk författare. Som lärare och förälder har hon mer än trettio 

års erfarenhet av inlärning, föräldraskap och konflikthantering. Gunnar Höistad utbildar 

personal på skolor och förskolor med hur man bättre kan förebygga, upptäcka och förhindra 
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att elever utsätts för mobbning och har ett förflutet som lärare och Barnombudsman. Både 

Coloroso (2004) och Höistad (2001) menar att det finns tre sorters mobbning, tyst 

mobbning/social mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning. En sort kan göra 

tillräckligt stor skada men för det mesta kombineras alla tre till ett starkare angrepp. Coloroso 

(2004) skriver att den verbala mobbningen används i lika stor utsträckning hos flickor och 

pojkar men att den fysiska mobbningen dominerar bland pojkar och den sociala mobbningen 

är vanligare hos flickor. Hon menar också att den fysiska skillnaden i storlek och styrka 

mellan pojkar och flickor inte är orsaken utan hur den manliga respektive kvinnliga 

socialiseringen ser ut i vår kultur. 

 

Tyst mobbning/social mobbning 

Den tysta mobbningen är den vanligaste men också den svåraste att upptäcka. Till den tysta 

mobbningen hör exempelvis att behandla någon som luft, sucka, tystna, himla med ögonen, 

vända ryggen till, göra miner eller inte svara på tilltal. Den tysta mobbningen kan ske i det 

dolda, när lärare inte ser, men likväl helt öppet. Om den här sortens mobbning sker framför 

ens ögon kan det vara svårt att komma åt den då den är lätt för eleven att skylla ifrån sig då 

personen kan hävda att den inte alls suckade utan bara andades (Höistad 2001). Den sociala 

mobbningen kan handla om att utesluta en person från gemenskap utan att personen vet om 

det, men personen får fortfarande lida av effekterna av den (Coloroso 2004). 

 

Verbal mobbning 

Höistad (2001) menar att den verbala mobbningen är när någon viskar, hånar, härmar, sprider 

rykten, retas, fnittrar, ”skämtar” och anmärker på kläder eller frisyr med mera. Mobbning som 

denna kan vara lättare att upptäcka än den tysta, men det är inte alltid så då man kan viska om 

någon utan att läraren hör eller säga elakheterna bakom ryggen på läraren (Höistad 2001). 

 

Fysisk mobbning 

Den fysiska mobbningen är den som är lättast att upptäcka enligt Höistad. Det kan ses på 

många sätt, bland annat blåmärken och trasiga kläder. Denna typ av mobbning är också 

vanligast i de yngre åldrarna och, som nämnts tidigare, bland pojkar. Det är inte bara slag, 

sparkar och knuffar som räknas till fysisk mobbning utan även om en elev slår igen dörren 

framför näsan på en annan, gömmer saker för en annan elev eller tar saker från en annan elev 

och kastar föremålet emellan sig. Höistad menar vidare att för att den fysiska mobbningen ska 
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märkas så lite som möjligt kan eleverna även kamouflera våldet genom lekar eller på idrotten, 

för att inte upptäcktas av vuxna (Höistad 2001).   

  

E-mobbning 

En fjärde mobbningstyp, som inte varken Höistad eller Coloroso tar upp, är den så kallade e-

mobbningen. Friends, som idag är den största organisationen i Sverige som arbetar mot 

mobbning, skriver att det är precis som vanlig mobbning fast det sker i ett digitalt media som 

mms, sms, chat och mail. E-mobbningen blir allt vanligare i och med att dessa digitala medier 

blir allt mer tillgängliga. Det är enkelt, det går snabbt och mobbaren behöver inte ens se sitt 

offer i ögonen. Mobbningen kan vara ett mail som skickas till alla utom dig, att någon 

medvetet fryser ut genom blockering, ett taskig meddelande, ett hotfullt sms eller en 

förnedrande bild som sprids över nätet (Internetadress 2). 

 

2. 2 Vad kännetecknar mobbarna/mobboffren? 

Christina Thors arbetar som redaktör på Pedagogiska magasinet och har i sin bok Utstött – en 

bok om mobbning samlat 15 olika författare, norska, finska, och svenska som är ledande i 

forskningen om mobbning.  Hon menar att för att mobbning ska kunna ske så måste det finnas 

en obalans i styrkeförhållandet, alltså att den mobbade har svårt att försvara sig och är 

hjälplös i förhållande till den eller de som utövar beteendet. Personen kan alltså vara fysiskt 

svagare eller uppleva sig själv som fysisk eller psykiskt svagare än de andra menar Thors 

(2007). Men finns det något som kännetecknar den typiska mobbaren som kan hjälpa läraren i 

jakten på förövarna? Agneta Herlin är skoljurist i Stockholms stad. Hon har under ca 25 års 

tid haft dagliga kontakter med i första hand rektorer, men även skolpsykologer, kuratorer och 

annan skolpersonal. Hennes arbete består huvudsakligen av att ge råd och vägledning till 

skolorna i de mest skiftande frågeställningar. Bo Munthe är trygghetsrådgivare med mångårig 

erfarenhet från förebyggande av arbetsplatsvåld. Han är Director för Keys to Safer Schools 

Europe och certifierad till School Safety Professional från den amerikanska organisationen 

National School Safety Center. Enligt Herlin & Munthe (2005) finns det tre olika mobbare 

som kännetecknas i litteraturen, det ena är självsäkra, populära, fysiskt starka elever som 

njuter av aggressivitet, det andra är mer osäkra elever som inte är lika populära och har både 

dålig koncentrationsförmåga och dåliga studieresultat. Slutligen är det elever med sociala 

problem som ibland är mobbaren och ibland är mobboffret. Thors (2007) anser att ett typiskt 

kännetecken för mobbare är aggressivitet mot andra elever. Men hon skriver också att 
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mobbaren ofta är aggressiv mot andra vuxna som lärare och föräldrar. Överlag har de en mer 

positiv inställning till våld, de är mer impulsiva och har ett behov av att styra andra människor 

på ett negativt sätt. Är de dessutom pojkar är de oftast fysiskt starkare än andra elever.  

 

Thors skriver också  

”En vanlig uppfattning bland psykologer och psykiatrer är att individer med ett 

aggressivt och tufft beteende egentligen är ängsliga och osäkra ”under 

ytan”(Thors 2007:63)”.  

Men Thors menar att, grundat på sina undersökningar där hon har utfört projektiva test och 

analyserat stresshormoner, att det snarare är tvärtom. Mobbarna hade inte dålig självkänsla, 

och kände ovanligt lite ångest och osäkerhet. Men hon understryker också att detta är om man 

ser på mobbare som grupp och hon är medveten om att det finns de som mobbar men som inte 

tar initiativet till mobbningen, så kallade passiva mobbare, medlöpare eller hantlangare. 

Lagerman & Stenberg (2003) skriver att även barn som inte har en positiv inställning till våld 

kan mobba andra barn eftersom det är vanligt att barn som inte själva vill råka ut för 

mobbning, mobbar för att hålla sig väl med ledaren. De skriver också att det nästan alltid är en 

eller några ledare som börjar och att för att komma åt mobbningen så räcker det oftast att tala 

med ledarna. Lindell & Hartikainen (2001) håller med om Thors och Lagermans uppfattning 

om att en positiv inställning till våld finns hos ledaren. De tillägger att det kan finnas både 

genetiska och sociala orsaker till att en elev börjar mobba andra. Bristande empati med offret, 

egocentrism och för sträng eller för släpphänt uppfostran kan vara bidragande orsaker. Men 

till skillnad från Thors skriver Lindell & Hartikainen att ledaren kan ha en svag självkänsla 

under egot. De menar också att mobbarna är intellektuellt medvetna om att det de gör är fel 

och att det visas genom hot om mera stryk om mobbningen kommer fram. Trots att de vet om 

att de gör fel, saknar de ofta förmågan att sätta sig in i offrets situation. 

 

Yttre kännetecken hos mobboffret som rött hår, fetma, klädsel med mera har liten betydelse 

om eleven blir mobbad eller inte. Istället är det viktigare om den utsatte eleven är blyg, 

tillbakadragen och har svårt att sätta gränser för hur långt man får gå när det gäller att retas 

och slåss, menar Lagerman & Stenberg (2003) . Detta beteende är provocerande för den som 

mobbar och denne elev måste undersöka hur långt man kan gå innan offret säger ifrån. Lindell 

& Hartikainen (2001) tror att det inte finns några enkla svar på frågan vem som blir utsatt för 

mobbning, en del har bara otur. Men det finns ändå kännetecken som är mer vanliga hos barn 
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som blir mobbade. De är oftare ängsliga, osäkra, överkänsliga och tystlåtna. De har ofta 

svårare med vänner och kan föredra att umgås med vuxna vilket kan leda till lillgammalt 

beteende. 

Olweus undersökningar visar att vissa personlighetsdrag kan bidra till att en elev blir mobbad 

så som att barnet har lätt till att gråta, och är ängsligt, osäkert och försiktigt (Høiby 2004). 

Olweus (1992) skriver också att det finns två stycken mobboffer, det passiva mobboffret och 

det provocerade mobboffret. Det som de passiva mobboffren signalerar är att de är ängsliga 

och misslyckade individer som inte vågar ge igen om de blir förolämpade eller angripna, detta 

är den vanligaste typen av mobboffer. Det finns även det provocerade mobboffren som ofta är 

okoncentrerade och oroliga och kring vilka det lätt uppstår irritationer och spänningar. Deras 

egna häftiga humör bidrar till att det uppstår konflikter med andra elever 

 

2. 3 Konsekvenser av mobbning 

I boken Att stoppa mobbning går, av Lagerman & Stenberg (2003), kan man läsa att 

personligheten hos offret kränks och påverkas så starkt vid mobbning att de känslor som 

uppkommer kan jämföras med tortyr eller incest. Därför är det viktigt att försöka upptäcka 

mobbning i ett så tidigt skede som möjligt för att personligheten hos offret inte ska påverkas 

allt för mycket. Høiby (2004) menar att konsekvenser av mobbning är att personen som blir 

utsatt undan för undan får samma uppfattning om sig själva som de möter varje dag ifrån 

mobbarna. Om de hör varje dag att de är knäppa, dumma, fula och inte önskvärda kommer 

deras självbild bli så negativ att mobbarna får rätt, offren kommer att framstå som osäkra, 

ängsliga och misslyckade. Lagerman & Stenberg menar igen att personen kan börja anklaga 

sig själv och resonera ”Det är inte så kontigt att de mobbar mig, jag är ju så dum som de 

säger” och det kan i sin tur leda till att personen inte berättar något för sin omgivning, för vem 

vill berätta att man är dum? Thors (2007) skriver om mobbningens konsekvenser utifrån 

begreppet skam. Just känslan av att inte duga till, vara värdelös, dum och utstött producerar 

känslor av skam. Hon skriver också att det finns två typer av skam, den erkända och den man 

inte erkänner. Den erkända är inte lika allvarlig som den icke erkända då den är mycket lättare 

bearbeta. Däremot kan den skam som inte erkänns ge allvarliga psykiska och sociala 

konsekvenser. Anledningar till att man inte vill erkänna skammen beror på att det innebär 

oerhört smärtsamma erfarenheter. Om barnet blir utsatt under längre tid och i olika 

sammanhang och situationer är det stor risk att barnet frågar sig ”Vad är det för fel på mig?” 

och det är förödande för att barnet ska kunna skapa en trygg och positiv självuppfattning, 
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menar Thors. Undersökningar som har gjorts visar att ungdomar som under en lång tid utsätts 

för mobbning och inte känner att de får stöd från omgivningen oftare har tankar om 

självmord. Självmord kan bli den sista utvägen för att komma undan skammen. Thors skriver 

också att flera studier visar att elever som bli utsatta för mobbning isolerar sig i skolan och 

deras skolprestationer påverkas negativt. Skolk kan bli en konsekvens av mobbning då det 

inte finns några andra sätt att komma undan på i skolan och det går inte att själv välja sina 

skolkamrater. Rädslan för att bli attackerad fysiskt, stötas ut socialt och rädslan över att andra 

ska se att personen blir utstött, är så stor att personen är beredd att hellre välja de allvarliga 

konsekvenser som skolk kan medföra. På längre sikt kan mobbning, trots att det kan ha gått 

många år efter att den har upphört, leda till personer som blivit utsatta har svårt att lita på 

andra människor, och har därför svårt att skaffa sig djupa relationer med andra personer. De 

har varit uteslutna så många år från gemenskapen att de blir rädda för den, tiden läker inte alla 

sår. 

2. 4 Vad säger lagen? 

Mobbning är förbjudet enligt svensk skollag. Enligt barn- och elevskyddslagen som började 

gälla första april i år är alla skolor i Sverige skyldiga att ha en likabehandlingsplan. 

Likabehandlingsplanen ska beskriva hur skolans personal ska arbeta för att eleverna inte ska 

kränkas och tala om hur man ska visa respekt för varandra i skolan, hur personalen ska agera 

om ett barn far illa och hur man ska anmäla om det händer något jobbigt (Internetadress 2).   

 

Både Sverige och Sydafrika har skrivit på barnkonventionen. FN:s konvention om barns 

rättigheter, även kallad barnkonventionen, godkändes av FN:s generalförsamling 1989. 

Konventionen består av 54 artiklar och fyra huvudprinciper. De fyra huvudprinciperna 

handlar om att: 

• alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras 

• barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet 

• varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas (andlig, moralisk, psykisk och 

social utveckling) 

• barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör barnet 

Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Sammanlagt har 193 

stater, alla utom USA och Somalia, ratificerat (bundit sig till att förverkliga den) 
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barnkonventionen. Sverige skrev på 1990 och var ett av de första länderna som skrev på. 

(Internetadress 3 och 4) 

 

I Sydafrikas läroplan har jag hittat under ämnet ”Social Sciences” följande. 
The Social Sciences study relationships between people, and between people and the environment. These 

relationships vary over time and space. They are also influenced by social, political, economic and 

environmental contexts, and by people’s values, attitudes and beliefs (…) Environmental education and 

human rights education are integral to both History and Geography (Revised National Curriculum Statement 

Grades R-9). 

 

2. 5 Hur kan man förbygga mobbning? 

I Sverige har vi kommit långt i bekämpningen av mobbning om man jämför andra länder i 

och med att man har en offentlig mobbningspolitik i skolan (Høiby 2004) Vad kan man då 

göra för att förebygga mobbning i skolan? Metoderna och teorierna är många men jag 

kommer här ta upp några exempel.    

 

Projekt Charlie 

Projekt Charlie är en förebyggande metod för barn och ungdomar där de tränas i social 

kompetens och emotionell intelligens. Projekt Charlie (Chemical Abuse Resolution Lies In 

Education) var från början ett amerikanskt undervisningsprogram som kom till under en 

droginvasion på 70-talet. Syftet var bland annat att få barn att skapa en god självkänsla och stå 

emot grupptryck. Projekt Charlie är nu anpassat till svenska förhållanden och har använts på 

svenska skolor sedan 1991, där barnen i regelbundna övningar, lektioner, rollspel och lekar 

får lära sig att hantera sina känslor, stärka empatiförmågan, lösa konflikter samt motverka 

mobbning. (Internetadress 5).       

 

Friends – mot mobbning 

Friends, som grundades 1997, är idag den största organisationen i Sverige som arbetar mot 

mobbning. De tror att för att förebygga mobbningen måste det finnas en genomtänkt 

organisering kring arbetet i skolan. De menar att: 
Frågor om kamratskap, utanförskap, olikheter, likheter, tolerans, gränser osv. ska finnas med som en självklar 

integrerad del i den dagliga verksamheten. Detta kan man både göra genom diskussioner (exempelvis med 

texter eller filmer som underlag) eller genom praktiska övningar och lekar där man måste samarbeta för att 

lyckas. För att det här ska fungera måste skolan (rektor/skolchef) ge personalen tid och resurser för att satsa 

på detta arbete. Personalen måste få chans att prata ihop sig, skapa en gemensam värdegrund och dra upp 
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gemensamma gränser. Målet är framför allt att skapa en god stämning och sammanhållning i gruppen 

(klassen/skolan). Då finns det större chans att alla känner sig trygga och det är lättare att upptäcka när något 

inte står rätt till (Internetadress 2, 071130, kl.13.15). 

En del av det förbyggande arbetet kan även vara att arbeta med kamratstödjare. Då kan 

det vara lättare och gå snabbare att upptäcka konflikter och mobbning som sker i skolan. 

En kamratstödjare har oftare bättre koll på stämningar och grupperingar i klassen och 

kan därför lättare upptäcka när något inte står rätt till och berätta det för en vuxen. Det 

kan också vara lättare att stoppa psykisk mobbning med den metoden då 

kamratstödjaren kan vara med och synliggöra en elev genom att prata, hälsa och sätta 

sig bredvid den personen (Internetadress 2).   

 

Coloroso (2004) skriver att man ska tänka på visa saker när det gäller det förebyggande 

arbetet i skolan: 

1. Försöka få information om mobbning i skolan direkt av eleverna. Då gäller 

det så klart att alla är medvetna om vad mobbning faktisk är för något, alla olika 

sorters mobbning. Man måste också fråga ut elever, föräldrar och lärare på 

skolan om hur kamratrelationerna ser ut. 

2. Etablera tydliga regler för hela skolan när det gäller mobbning. Barn 

behöver veta vilka regler som finns på skolan och vad som händer när barnet 

bryter dem. Förutom reglerna måste det finnas, i skolan, starka normer mot 

mobbning genom program för att förebygga, identifiera och motverka 

mobbning. 

3. Låt all personal på skolan lära sig att reagera konsekvent och lyhört på 

mobbning. Barn som blir mobbade måste veta att de vuxna fungerar som stöd 

och tar ansvar för elevernas säkerhet. De vuxna måste också vara goda 

förebilder genom att bete sig positivt, omtänksamt och respektfullt. 

4. Se till att det finns tillräckligt med vuxna på skolgården och i matsalen på 

rasterna. Det är ett av de effektivaste sätten att göra en skola trygg, att se till att 

det finns vuxna närvarande som är tillgängliga för eleverna. 

5. Öka föräldrarnas medvetenhet om problemet och involvera dem i arbetet 

mot mobbning. Föräldrar kan hjälpa barnen att utveckla stark självkänsla. De 

kan lära dem att förhålla sig positivt och respektfullt och lära dem att protestera 

mot orättvisor. Barn kan inte stoppa mobbning själva, de måste ha vuxna 
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hemma, i skolan och i samhället som är beredda att göra allt för att stoppa 

våldets onda cirkel.     

2. 6 Hur kan man stoppa mobbning? 

Det går att stoppa mobbning, men att få bort mobbning som fenomen går troligen inte. Det är 

det enstaka mobbningsfallet som går att stoppa (Lagerman & Stenberg 2003). När man väl 

konstaterat att det rör sig om mobbning finns det olika sätt att möta detta på men alla skolor 

har en likabehandlingsplan som tar upp hur just den skolan ska agera. Olweus (1992) har 

arbetat fram ett åtgärdsprogram för att bearbeta mobbning på skolnivå, klassnivå och 

individnivå. Detta åtgärdsprogram har sedan analyserats och resultaten har bland annat visat 

på att mobbningsproblemen har minskat med 50% eller mer under de två åren efter att 

åtgärdsprogrammet infördes.  

 

Åtgärder på skolnivå 

• Undersökningar 

• Studiedag om mobbning 

• Bättre rastvaktssystem och ökat ingripande 

• Översyn över skolgården 

• Attraktivare utemiljö 

• Upprättande av kontakttelefon 

• Allmänt föräldramöte 

• Miljöutvecklingsgrupper för lärare (arbetslag) 

• Studiecirklar i hem - och skola föreningar 

 

Åtgärder på klassnivå 

• Klassregler angående mobbning – klargörande, beröm och sanktioner 

• Klassråd 

• Rollspel, litteratur 

• Inlärning genom samarbete 

• Gemensamma positiva aktiviteter 

• Klassföräldramöte och enskilda samtal 

 

Åtgärder på individnivå 
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• Allvarliga samtal ned mobboffer och mobbare 

• Samtal med föräldrarna till inblandade elever, ev. tillsammans med eleverna 

• Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att hjälpa mobbade resp. mobbande 

elever 

• Hjälp från ”neutrala” elever i klassen  

• Hjälp och stöd till föräldrar 

• Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade resp. mobbande barn 

• Byte av klass eller skola (Olweus 1992:49) 

 

Coloroso (2004) rekommenderar inte att man förflytta eleven som blir mobbad till en annan 

skola eller annat klassrum för att den ska få komma undan. Hon menar att mobbningen likväl 

kan fortsätta på den första skolan och att offret blir svagare och mer sårbart i den nya skolan. 

Men hon menar också att det i undantagsfall kan vara den enda lösningen för att få stopp på 

mobbningen för den eleven.  

 

Mobbningsteam 

Ett mobbningsteam består av en grupp ur skolans personal. Inte bara lärare utan gärna flera 

personalkategorier för att få en bredare kunskap och en så vid syn på eleverna och deras 

situation som möjligt, exempel på andra är vaktmästare, städpersonal, fritidsperonal och 

skolledningen. Lärare ser en sida av eleverna men någon annan personal kanske ser en annan, 

hemmet en tredje osv. Det ställs vissa krav på personerna i mobbningsteamet, bland annat 

måste de vara beredda att ta tag i problem som uppstår, de ska vara direkta och tydliga i sin 

kontakt med barnen och de ska även vara respekterade av eleverna och ha deras förtroende 

anser Höistad (2001).    

 

Farstamodellen 

Farstamodellen går ut på att lärarna vet vilka som är mobbarna. Sedan bestämmer man några i 

personalen som får ta sig an problemet. Man träffar mobbarna en och en och har ett samtal 

med dem och berättar vad man vet. Man får inte hota och inte skälla på dem, utan man 

berättar vad man vet och får bekräftelse på att det stämmer. Man talar om för mobbaren att 

beteendet är oacceptabelt och kommer överens om hur eleven ska gå tillväga för att 

mobbningen ska upphöra. När man kommit överens berättar man för mobbaren att man 

kommer att hålla ett öga på den ett tag och sedan har man ett uppföljningssamtal efter några 
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dagar där man ser om mobbningen har upphört. Har den det frågar man mobbaren om den har 

berättat det här för sina föräldrar, troligen har den inte det. Då ber man den att göra det och 

efter en vecka ringer man upp föräldrarna och berättar om mobbningen men att den nu har 

upphört (Internetadress 5). Farstamodellen har både blivit hyllad och kritiserad. Den mesta 

kritiken handlar om att föräldrarna inte blir informerade om att de har ett barn som mobbar 

andra elever. Lindell skriver att när de ställde frågan, till både skolpersonal och föräldrar, 

”Skulle ni vilja bli informerade om ert barn mobbar andra?” svarade nästan alla ”ja”. I Lpo 94 

betonas vikten av att föräldrarna är aktiva i skolan, och även om de inte kan garantera att 

deras barn inte deltar i mobbning kan de garanterat samarbeta med skolan för att mobbningen 

ska kunna stoppas (Lindell & Hartikainen 2001). 

 

2. 7 Hur ska man inte stoppa mobbning? 

Lagerman & Stenberg menar att det finns tillvägagångssätt som snarare förvärrar situationen 

vid mobbning än hjälper till att lösa problemet. Det är bland annat att en vuxen talar med hela 

klassen, en grupp eller ett par elever. Samtal med eleverna ska alltid ske med en person i taget 

eftersom kamrattrycket är större än lärarens inflytande. Att visa filmer om mobbning, eller 

bilder gör heller ingen nytta då de eleverna inte än har förmågan att känna medlidande med 

barnen i filmen, i stället får de en modell om hur de kan gå tillväga. För mobboffret kan det 

vara en plåga att se filmen eller bilden. Skälla ut mobbaren eller ge den straff kan väcka starka 

hämndkänslor och ska därför inte ske. Det gör ingen nytta att heller vädja till eleven ”Du 

förstår väl att du måste vara snäll mot Kalle”. Det har ingen effekt. Slutligen ska man heller 

inte ringa hem till föräldrarna och be dem prata med sitt barn, alla sådana här känsliga saker 

som rör barnen ska ske vid ett personligt möte (2003).  
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3. Metod 

I samband med att jag skulle skriva mitt examensarbete fick jag möjligheten att resa med 

Karlstad universitet till Sydafrika i tre veckor. Där valde jag att göra två intervjuer med två 

olika lärare för att undersöka hur de arbetar förebyggande mot mobbning och hur de hanterar 

mobbning i skolan. Trost (2005) skriver att om frågeställningen gäller hur ofta, hur vanligt 

eller hur många ska man göra en kvantitativ studie. Jag har därför använt mig av kvalitativa 

intervjuer eftersom jag är mer intresserad av att försöka ta reda på hur människor reagerar och 

varför. 

3.1 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra kvinnliga lärare, två sydafrikanska och två svenska. 

Anledningen till att jag valde att göra intervjuer i två olika länder beror på att min 

frågeställning är hur lärare förebygger och bearbetar mobbning i skolan och vill ha en så stor 

variation som möjligt. Jag tyckte också det kunde vara intressant att ha två olika kulturer 

representerade. Bland lärarna på den sydafrikanska skolan valde rektorn ut en av de två jag 

intervjuade. Eftersom denna lärare hade undervisat i 32 år valde jag till min andra intervju en 

lärare som bara undervisat i ett år för att få, tror jag, så stor spännvidd på svaren som möjligt. 

Den ena undervisar i en årskurs två i grundskolan och den andra undervisar i en årskurs fyra i 

grundskolan, på en skola i en svart kåkstad utanför ett litet samhälle i Östra kapprovinsen i 

Sydafrika.  

 

Denna skola har tolv klasser i årskurserna förskoleklass till årskurs fyra. På skolan går det 446 

elever, i genomsnitt är det alltså lite mer än 37 elever i varje klass. Det är övervägande svarta 

elever, och på skolan undervisar tolv lärare och en rektor. Skolan har ett klassrum för varje 

klass, det finns varken personalrum eller andra rum. Många av barnen är fattiga och därför har 

staten bestämt att eleverna varje dag ska få en smörgås med smör och sylt på och 

näringsdryck för att de ska få i sig näring. Blir det smörgåsar över, får de allra fattigaste ta 

med sig dessa hem i slutet av skoldagen.  De som har råd tar med sig egen mat. Klasserna är 

ålderblandade därför att eleverna inte automatiskt går upp en klass för att de blir ett år äldre. 

Eleverna gör prov varje år och klarar de provet får de gå upp en klass, klarar de det inte får de 

stanna kvar och gå om. Det gör att det kan skilja många år mellan eleverna i samma klass. 

 

Att gå i skolan i 9 år är idag obligatoriskt i Sydafrika men alla har inte råd då det är flera 

kostnader, skolavgift, skoluniform och böcker. Arvet från apartheid, då svarta barn fick sämst 
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undervisning, är fortfarande tydligt. Även om den nya regeringen vill utjämna klyftorna och 

minska segregationen är det stor skillnad i kvaliteten på undervisningen (Internetadress 7).        

 

I Sverige valde jag att intervjua en lågstadielärare på en skola i sydvästra Sverige. Hon har 

undervisat i elva år och har hand om det förebyggande arbetet mot mobbning på sin skola och 

undervisar i en årskurs två. Den andra personen jag intervjuade är ämneslärare i svenska och 

engelska på gymnasiet och undervisar också i filmkunskap och livskunskap på en skola i 

Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i tre år. Gymnasieskolan har dessutom, ett år, blivit 

utsedd till ”Årets friendskola” (Friends är i dag den största organisationen i Sverige som 

arbetar mot mobbning. Varje år utser de tre stycken skolor på olika stadier till ”Årets 

friendsskola” för skolans arbete mot mobbning). Alla fyra intervjuerna tog i genomsnitt trettio 

minuter. Jag har gjort alla mina intervjuer med kvinnor och det är inte av någon särskild 

anledning. För mig är den intervjuade inte ett kön utan en person, därför ser jag det, i det här 

avseendet, helt irrelevant.     

 

3.2 Genomförande 

Lärarna har inte fått se mina frågor innan intervjun började. Det enda de har fått reda på är att 

jag skriver mitt examensarbete om hur man kan förebygga och hantera mobbning och att jag 

vill intervjua dem för att ta reda på hur de arbetar med det. Jag har ställt samma huvudfrågor 

till alla, utom en fråga som jag bara ställde till lärarna i Sydafrika (fråga 4). Jag ville ta reda 

på mer om hur mobbning belystes i den Sydafrikanska läroplanen. Anledningen till att jag inte 

frågade de svenska lärarna om vad som står i läroplanen om mobbning var för att jag redan 

visste svaret på den frågan.    

 

Jag valde att spela in mina intervjuer med bandspelare av olika anledningar. Främst för att 

intervjuerna skulle kunna pågå så ostört som möjligt då jag inte skulle behöva anteckna utan 

ägna hela min uppmärksamhet på den person jag intervjuade. En annan fördel är att jag kan 

lyssna på vad som ordagrant har sagts och även lyssna efter nyanser i språket för att bättre 

förstå och analysera svaren. Nackdelen som även Trost (2005) tar upp är att personen jag 

intervjuar kan bli nervös och har svårt att koppla bort det faktum att den blir inspelad. Det 

bästa hade varit att bara föra ett vanligt samtal. Men jag har inte den träningen i att göra 

intervjuer att jag kan diktera eller skriva en sammanfattning av det som sagts i efterhand.   
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Vid ett intervjutillfälle fortsatte samtalet efter jag stängt av bandspelaren och packat ner den. 

Den intervjuade har då kommit på fler saker som den ville tillföra till intervjusvaren. Enligt 

Trost kan detta ses på olika sätt. Vissa menar att det är bra, andra ser det som ett misslyckande 

då den intervjuade känt sig spänd under intervjun. Men Trost anser att datainsamlingen, som 

intervjun utgör, inte alltid är avlutad i och med att intervjun formellt avslutats. Jag har därför 

valt att ta med det då också den intervjuade bad mig att göra det.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

När det gäller reliabiliteten menar Trost (2005) att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en förnyad mätning. Samma metod ska kunna användas av andra som gör 

en liknande undersökning och ge samma resultat. Det som styrker reliabiliteten i min 

undersökning är att det har varit samma intervjuare vid alla tillfällen och huvudfrågorna som 

ställts har varit samma frågor. Men intervjuerna har en låg standardisering då jag har tagit 

frågorna i olika ordning på grund av hur de har passat in i samtalet. Jag har inte kunnat ställa 

alla frågor varje gång med samma tonfall och exakt samma formulering. Jag har också fått 

lägga till förklaringar efter vissa frågor då två av intervjuerna har varit på engelska och de 

intervjuade inte har engelska som modersmål. Jag har inte ställt samma följdfrågor till alla 

intervjuade. Jag som intervjuare har under mina intervjutillfällen varit i olika 

sinnesstämningar. När jag var i Sydafrika och gjorde intervjuerna var det många 

omständigheter som påverkade mig som intervjuare. Vi reste i en grupp där vi inte kände 

varandra och vi besökte ett land och en kultur som skiljde sig mycket från vår hemmiljö. 

Intervjuerna i Sydafrika hölls i ett rum där telefonen ringde, kollegor knackade på dörren och 

elever hördes utanför fönstret.  Allt detta har stor betydelse för undersöknings reliabilitet. 

 

3.4 Etiskt förhållningssätt 

Lärarna jag har intervjuat har fått reda på innan jag ställde frågorna, att deras svar kommer 

vara konfidentiella. Jag vet vad de har svarat men det kommer inte vara någon som läser 

uppsatsen som kommer kunna lista ut vem som har svarat på frågorna. Detta för att de ska 

kunna vara så ärliga som möjligt i sina svar. 
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4. Resultat 

Jag har valt att skriva ner kortfattat vad lärarna svarade på mina frågor. Jag har även satt 

fiktiva namn på dem, den sydafrikanska lågstadieläraren kallar jag Nombulelo och 

mellanstadieläraren Sindi. Den svenska lågstadieläraren kallar jag Karin och gymnasieläraren 

Sandra.  

4.1 Vad innebär begreppet mobbning för dig? 

Nombulelo: Mobbning är när en elev besegrar en annan fysiskt, kanske att mobbning kan ske 

från en yngre person mot en äldre och vice versa.   

 

Sindi: Mobbning är när de äldre ger sig på de yngre. Mobbning betyder att de vill misshandla 

de yngre. Det finns tre sorters misshandel, fysisk misshandel, känslomässig misshandel och 

även sexuell misshandel. Mobbning kan bara ske från en äldre till en yngre. Mobbning kan 

aldrig ske mellan jämnåriga.     

 

Karin: Det är en ojämlik situation som pågår under en lägre period där samma person alltid är 

i underläge.  

 

Sandra: Mobbning är negativ behandling som någon utsätts för mer än en gång och av en eller 

flera personer. 

 

4.2 När eleverna har sin rast, är det några lärare ute tillsammans med dem 

då och vad är syftet med att vara ute med de, respektive inte vara det? 

Nombulelo: Vi lärare turas om att ha tjänstgöring ute på elevernas rast.  

 

Sindi: Jag är alltid ute med mina elever, jag som lärare måste vara där så att jag kan stoppa 

slagsmålen. De slåss alltid när de leker själva så jag måste vara där och övervaka dem.  

 

Karin: Vi har rastvakter efter ett visst schema och det är alltid någon ute med barnen från 8.00 

tills barnen slutar. Detta för att vi ska kunna se hur barnen mår och förhindra att det händer 

saker och att de ska ha någon att vända sig till. 
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Sandra: Eftersom jag arbetar på gymnasiet har vi inte samma tillsynsansvar som på 

grundskolan, så därför har vi inte rastvakter. Däremot har vi en skolvärdinna som rör sig 

bland eleverna mycket och som alltid finns tillgänglig för eleverna . Hennes roll på skolan är 

bland annat att vara med i elevvårdsteamet. Hon har också en egen telefon som eleverna alltid 

kan ringa till och hon är med och stoppar konflikter som kan dyka upp på raster eller i matsal.  

 

4.3 Har du någon gång upptäckt mobbning på din skola? Agerade du då och 

hur? 

Nombulelo: Ibland har jag märkt av mobbning. Om det är en elev från en rik familj och den 

eleven har pengar så mobbar de andra eleverna honom för det. Ibland är det någon som har 

god lunch med sig hemifrån och då mobbar de honom för det. Ibland tar de även varandras 

mat som de får från skolan. Om jag skulle se det här så pratar jag med de och ibland måste vi 

även ringa föräldrarna, men de flesta säger inte så mycket när vi ringer de om deras barn.  

 

Sindi: Jag har upptäckt mobbning många gånger. De slåss, de tar någon annans saker och 

framförallt deras pengar. När jag ser sådant här, tar jag den som mobbar och den mobbade till 

ett annat klassrum eller till kontoret och visar på att det inte är meningen att den ska mobba 

den andre. Eftersom vi inte har rätt att slå eleverna måste vi prata med dem. Vi kan även ringa 

till en socialarbetare och så kan vi rådfråga. Kanske har det här barnet problem som gör att 

han tar ut sitt problem i skolan. Kanske kan de lösa det här problemet för vårt jobb är bara att 

undervisa så det är socialarbetarnas ansvar att försöka hitta lösningen på problemet.  

 

Karin: Ja, jag har varit med om ganska många mobbningsfall men jag kan inte komma på 

något exempel just nu. Jag tror inte det finns något som heter mobbningsfri skola för det finns 

alltid mobbning eller förstadier till mobbning. Om jag ser någonting som inte verkar helt 

schysst går jag fram till barnen och säger till de att jag inte tycker det här ser roligt ut och att 

vi inte leker på den här skolan på det sättet. Barnen kanske säger att de skojar men det är inte 

säkert att alla tycker det är så skoj. Går jag bara förbi sanktionerar jag det som händer på ett 

tyst sätt och sänker den individen som är utsatt ytterligare genom att inte bry mig och genom 

att inte se den. 
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Sandra: Ja, eller jag har sett symptom, enstaka händelser som skulle kunna leda till mobbning. 

Men hör jag en taskig kommentar på lektionen eller andra sådana saker reagerar jag alltid på 

det genom att kommentera det och markerar att det inte är okej. Vi träffas alltid i 

arbetslagsträffar varje vecka och där pratar vi med varandra om det är någon elev som vi 

upplever är utsatt. Eftersom vi inte undervisar de hela dagarna samlar vi våra intryck för att få 

en samlad bild. Vi har också nära kontakt med skolkurator och elevvårdsteam. 

 

4.4 Står det någonting om mobbning eller hur elever ska behandla varandra 

i er läroplan? 

Nombulelo: Ja den säger att eleverna måste ha goda relationer till varandra. Det är därför de 

sitter i grupper i klassrummet, så att de kan bli vänner i de grupperna.  

 

Sindi: Nej, inte än. Det står ingenting om mobbning. 

 

4.5  Fick  du  lära  dig  någonting  om mobbning  och  hur  du  kunde  hantera 

sådana saker i din lärarutbildning? 

Nombulelo: Ja, att ibland kan det vara bättre om de yngre barnen är i samma klass och de 

äldre är i en annan klass så att det inte är åldersblandat utan samma åldersgrupp. Vi blev 

också tillsagda att vi skulle ha god kommunikation med föräldrarna. 

 

Sindi: Det enda jag fick lära mig är hur man hanterar en konflikt. Att det är viktigt för mig 

som lärare att inte ta parti för någon. Lyssna på bådas historier och försöka lista ut vad som 

har hänt. Sen är det upp till dig att bestämma hur de ska lösa problemet. Du måste bestämma 

vem som har gjort rätt och fel och de måste acceptera beslutet och försonas. 

 

Karin: Nej ingenting. Det jag kan har jag lärt mig under tiden jag har varit ute och arbetat, via 

kollegor och böcker.     

 

Sandra: Ja vi läste faktiskt en kurs där det ingick en hel del om konflikthantering och 

mobbning. Vi fick även skriva en uppsats under den kursen rörande de här sakerna så jag 

anser att jag har ganska goda kunskaper om just mobbning. 
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4.6 Tror du att mobbning har några konsekvenser för en elevs prestationer 

i skolan? 

Nombulelo: Om ett barn är mobbat är den så rädd för den som mobbar att den inte vill komma 

till skolan så den eleven stannar hemma. I fall vi märker att en elev inte kommer till skolan så 

gör vi hembesök. Oftast vet inte föräldrarna om att deras barn inte har varit i skolan då 

föräldrarna börjar sitt arbete innan barnen har gått i väg till skolan och slutar arbetet efter att 

barnet har slutat skolan.  

 

Sindi: För det mesta är det så att en person som blir mobbad inte kan koncentrera sig i skolan, 

den personen lyssnar inte för den personen är ledsen och rädd. När någon är ledsen är det 

svårt att koncentrera sig i skolan, speciellt eftersom den behöver se personen som mobbar den 

hela tiden. Föräldrarna berättar ibland att det till och med är så hemma. Eleven är obekväm 

och det enda den kan tänka på är om den ska bli mobbad i skolan i morgon så det kan sluta 

med att eleven inte dyker upp i skolan.  

 

Karin: Jag är övertygad om att det har stor betydelse, det sänker ju självbilden. Personen får 

ett sämre självförtroende och egenvärde. Om man sitter och funderar på sådana saker har man 

inte så mycket energi kvar till andra saker. Det kommer påverka hela den personens liv. Jag 

tror det har konsekvenser för mobbaren också. 

 

Sandra: Självklart har det de. Det är klart att om man sitter och tänker på taskiga saker som 

sagts om och till mig eller om jag känner att jag inte är delaktig i gruppen så är det svårt att 

koncentrera sig på andra saker. Grundtrygghet är jätteviktigt för inlärning. 

4.7 Vad blir det för konsekvenser för en person som mobbar en annan elev 

på er skola?  

Nombulelo: Vi är inte tillåtna att straffa eleverna fysiskt men vi får ge de andra enklare straff 

som till exempel att städa klassrummet. Det är viktigt att de får reda på att de har gjort fel så 

att det inte sker fler gånger.    

 

Sindi: Nej, vi har inga konsekvenser. Staten säger att vi inte får ge någon kroppsaga, därför 

slår vi de inte för då kan vi hamna i fängelse. Vi slår heller inte eleverna, för om vi gör det så 

kommer de efter oss när skolan är slut och hämnas genom att slå oss. Men en sak som vi gör 

är att vi ringer till föräldrarna så de får komma till skolan. Sen sätter vi oss ner och pratar med 
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de om att vi har ett problem med att deras barn mobbar andra. Vi vill att ni pratar med ert barn 

så att han slutar och gör han inte det måste vi ringa polisen.    

 

Karin: Om jag upptäcker mobbning i min klass pratar jag direkt med mina kollegor i mitt 

arbetslag. Sedan bestämmer vi vilka som ska ta hand om det, det är inte alltid jag som 

klasslärare som är bäst lämpad att lösa situationen eftersom jag har en annan relation till dem. 

Sedan nystar de som vi har bestämt ska ta hand om det, vad det egentligen är som försiggår 

och vilka som är inblandade genom att prata med andra och plocka information från så många 

som möjligt. När de har en klar bild av vad som försiggår sätter de sig ner med den som 

mobbar och berättar för den att de vet att det är en del som är dumma mot Lisa. Därefter 

berättar de att de vet att det är den eleven som är dum. Då sätter man dit den personen. Men 

det primära är att få stopp på situationen och inte skuldbelägga eleven. Till slut frågar man 

eleven vad den ska göra för att stopp på mobbningen och berättar att man efter några dagar 

kommer prata med Lisa och se om situationen har ändrats. Har den det, då kan man till slut 

släppa det, stoppar det inte får man sätta in andra åtgärder, kalla in föräldrar och till slut 

rektorn. Det är också viktigt att inte berätta för den som mobbar var informationen kommer 

ifrån för då kan den personen som berättat straffas. Efter det här samtalet säger man till den 

som mobbar att den ska berätta det här för sina föräldrar hemma, och sedan ringer vi och 

informerar föräldrarna om vad det är som har hänt och hur eleven har lovat att lösa problemet. 

Det har vi skrivit in i mobbningsplanen, att föräldrarna måste bli informerade, både 

föräldrarna till den utsatte och den som utsätter någon annan. Vi pratar aldrig med föräldrarna 

först för då är det så lätt att de håller sitt barn bakom ryggen och sanktionerar barnets 

beteende, utan det bästa är om mobbaren är helt ovetande och inte har koll förrän den sitter 

där framför mig, då är det störst chans att lyckas.        

 

Sandra: Arbetsgången på vår skola är att enskild lärare ser någonting och agerar på 

situationen på plats, sedan kontaktar den läraren arbetslag och elevvårdsteam. Vi får inte 

kontakta föräldrar till elever som är myndiga men däremot till de som inte myndiga än. 

Personligen tror jag att föräldrarna kan göra väldigt mycket för att hjälpa till när problem 

uppstår och jag tycker föräldrarna ska få information om vad som händer med deras barn när 

de är i skolan. I övrigt beror det mycket på situationen hur vi agerar men kurator och 

elevvårdsteam kontaktas alltid. 
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4.8 Vem är ansvarig för att det inte ska finnas någon mobbning på skolan? 

Nombulelo: Både lärare och föräldrar är ansvariga för att det inte ska finnas mobbning. För 

ibland är eleverna snälla när de är hemma men när de kommer till skolan så är det så många 

andra barn där, så de slår de. Men de gör inte det hemma. 

 

Sindi: Jag kan inte säga att jag tycker det ska finnas en person som är ansvarig. Jag skulle 

vilja att rektorn satt tillsammans med ett team, kanske två föräldrar som representerar alla 

föräldrarna, och tre lärare som representerar alla lärare på skolan, som skulle ha 

huvudansvaret för att stoppa mobbning på skolan. Alla lärare måste titta efter mobbning i sin 

klass och upptäcker de mobbning kan de komma till det här teamet så att vi tillsammans kan 

arbeta för att stoppa mobbning. Det här teamet finns inte idag, men det är en vision jag har. 

Allting ändrar sig i världen just nu och jag tror att även hur man arbetar med mobbning måste 

ändras. Det här teamet är mitt sätt att lösa det, tror jag. 

 

Karin: I skrift är det rektorn enligt svensk skollag, tror jag. Men alla är medansvariga för att 

det ska bli så bra som möjligt, både barn och personal, så man kan inte lägga det på en 

särskild individ. Därför har vi bestämt att ett mobbningsteam inte passar här på vår skola. Alla 

tar ansvar, vi sopar inte över allt på några stycken. Jag och en kollega har huvudansvaret för 

förebyggande mobbningsarbete men det är inte vi som har huvudansvaret för att lösa problem 

som uppstår. 

 

Sandra: Det är alla som arbetar på skolan. Rektorn som pedagogisk ledare, lärare som vuxna 

och eleverna som medmänniskor. Men jag anser ändå att lärarna har det allra största ansvaret. 

4.9 Hur kan man arbeta för att förebygga att mobbning sker i skolan? 

Nombulelo: Pratar med eleverna. Vi säger till de att de ska vara vänner, att de ska hjälpa 

varandra och att de ska dela med sig till andra. Ibland berättar vi också historier, kanske att 

man berättar en historia om någon som brukade döda andra och sådana saker så att sedan när 

de är gamla nog så vet de att det är fel att döda andra. Jag vill också ge dig rådet att vara på 

elevernas nivå. Se dig själv inte som en lärare utan som kanske en förälder eller till och med 

en av dem. Så när det väl uppstår problem så känner de sig öppna med att komma och berätta 

för dig, för vi lärare är faktiskt de som ägnar mest tid med eleverna. Så försök absolut att vara 

snäll men även om vi är snälla måste vi komma ihåg att berätta för dem när de gör fel. 



22 
 

 

Sindi: Jag tror det är viktigt att sätta upp grundregler för vad man får göra och inte göra på 

skolan. Att man inte får slå varandra, att man inte får ta saker ifrån någon annan, sådana 

regler. Sedan tror jag på att sätta upp dessa regler i klassrummet så att eleverna hela tiden ser 

reglerna och tänker att om jag bryter någon av de här reglerna så kommer läraren ringa hem 

till mina föräldrar och jag kommer få stryk hemma, eller ännu värre, de ringer till polisen. Vi 

har det inte så på skolan nu, jag måste fråga rektorn först om vi inte kan sätta upp sådana 

regler i klassrummet. Annars tror jag också på att ha seminarium och workshops där personer 

utifrån kommer och berättar för barnen om mobbning. Om vad som kan hända och faran med 

mobbning. Och att de berättar att man kan sluta upp som ungdomsbrottsling i fängelset om 

man mobbar.  

 

Karin: Vi har någonting på vår skola som vi kallar ”Elevrådsavtal” och ”Ribban”. Ribban är 

en del av vår likbehandlingsplan och är ett fåtal regler som vi lärare bestämmer. En regel är 

bland annat att vi inte accepterar fula och elaka ord. Dessa regler bestäms varje nytt läsår och 

vi vuxna får bråka inbördes över dessa regler men när de väl är satta måste alla följa de. Om 

en vuxen inte följer reglerna märker barnen det på en gång, därför måste all personal arbeta 

för samma sak för att skapa trygghet på skolan. ”Elevrådsavtalet” är också regler som bestäms 

i början på varje skolår, men dessa regler är det alla elever som bestämmer genom sina 

elevrådsrepresentanter i varje klass. Just det att alla elever är delaktiga i skolans regler tror jag 

är bra. Andra saker är att barnen aldrig själva får bestämma vilka de ska arbeta med eller vilka 

de ska sitta med i matsalen, klassrummet eller vilka de ska gå bredvid vid en utflykt. Det är 

något jag började med först när jag fick egna barn och märkte hur mycket oro det skapade att 

inte veta vem de skulle sitta bredvid i bussen och så vidare. Sen har jag olika övningar som 

fungerar förebyggande, EQ-övningar, samarbetsövningar, massage och avslappning. Barnen 

får massera varandra för att lära sig visa respekt och lita på varandra. Avslappning gör barnen 

lugna och harmoniska. Mycket barnlitteratur tar även upp ämnet och då tror jag det är viktigt 

att prata om det som vi har läst tillsammans. En annan sak jag arbetar mycket med är 

kompissamtal. Då sitter jag med alla barnen i en ring på golvet, en gång i veckan och frågar 

de först i fall det är någon som har varit med och löst en konflikt sedan förra samtalet. Andra 

frågan är om det är någon som känner att de har sagt eller gjort någonting dumt emot någon 

annan i klassen sen förra samtalet som den känner att den vill förklara eller be om ursäkt för. 

Och tredje frågan är om det är någon som sagt eller gjort någonting dumt mot dig sen det 

förra samtalet. Då får man inte berätta vem som gjort det utan bara berätta om situationen. 



23 
 

Efter det har personen som gjort det ytterligare en chans på sig att förklara sig när jag som 

lärare frågar om det är någon som känner igen det här. Hela tiden utgår det från att man ska 

stå för saker själv och gottgöra det, det är ingen som ska skuldbelägga någon. Det är 

intressant, när man börjar arbeta med det här är det många som har saker att säga på punkt tre, 

men efter hand lär sig barnen och det blir mer och mer på de andra två punkterna. Jag tror 

också på rutiner. Rutiner skapar trygghet hos barnen. I början när barnen är små är det viktigt 

att göra mycket likadant. Ett annat råd jag vill ge dig är att lyssna och se barnen men kom 

ihåg att det är du som är chef. Och om du kan, ta hjälp av andra. Om det är en vikarie i 

klassen eller någon annan med, fråga hur den upplever olika situationer för en mobbare 

kanske inte låter dig se allt som försiggår men släpper ner garden för någon annan.      

 

Sandra: Alla elever på vår skola läser en lokal kurs som heter livskunskap. Till kursen hör 

bland annat demokrati, sex och samlevnad, etiska frågor och saker som rör tolerans. Det är i 

den kursen vi kan ta in övriga läroplansmål, där kan de få sin tid. Men det är en flexibel kurs 

där man kan ta in olika saker beroende på vad klassen behöver just då. Varje år har vi också 

en ”skolans dag” där vi har brännbollsturnering, eleverna klär ut sig och det är 

musikuppträdanden. Detta för att stärka klasskänslan och för att eleverna ska få umgås, lära 

känna varandra och samtidigt göra något roligt ihop. När 1:orna börjar är på skolan första 

dagen är det en heldag med lära känna övningar. Det är också inplanerat på schemat att 

kuratorn kommer och gör gruppstärkande övningar med mera med eleverna. Vi har också ett 

nära samarbete med Friends. Friends kommer hit en och har föreläsningar för eleverna, 

kamratstödjare utses och Friends utbildar dessa till det. Deras jobb är inte att aktivt gå in och 

stoppa konflikter utan vara en kompis i klassen och tänka på att inkludera alla. De ska även 

rapportera till oss om de märker av något. De ska inte vara istället för lärarna. De får ju aldrig 

ta över vårt jobb eller ensamma ta ansvar för mobbning. Eleverna får nästan aldrig bestämma 

själva vilka de ska arbeta med när de ska samarbeta. Detta är önskemål från kamratstödjarna 

och eleverna själva, de tycker det är bättre att vi bestämmer så ingen hamnar utanför. Men de 

bestämmer själva vilka de ska sitta bredvid i klassrummet och så, om det inte är absolut 

nödvändigt att vi placerar ut de. Jag tycker att värdegrundsfrågor är en del av undervisning. 

Även om mina ämnen är svenska och engelska så har jag svårt att se att det inte skulle passa 

in. Ska vi arbeta med texter i svenska kan vi lika gärna ta texter som berör det här. Vi har 

även ett aktivt elevvårdsteam där ingår kurator, skolsköterska, skolvärdinna och vår 

specialpedagog. De träffas både med särskilda elever och i hela grupper och pratar om 

tolerans och etik. Jag pratar även med kuratorn minst en gång om dagen även om det inte har 
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varit något problem. Vi har också en värdegrundsgrupp, de har två temadagar per år och på de 

dagarna tar de upp olika värdegrundsfrågor beroende vad behovet är just då. 
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5. Analys och diskussion 

Vad är mobbning? 

På frågan om vad mobbning är, skiftar lärarnas svar och man märker en tydlig skillnad mellan 

de sydafrikanska lärarna och de svenska. De svenska lärarnas svar är mer lik den definitionen 

som litteraturen tar upp. Det är kanske inte så underligt eftersom litteraturen jag har använt 

mig av är svensk. Men Olweus har fått internationella priser för hans forskning inom området 

mobbning. De sydafrikanske lärarna var övertygade om att mobbning bara kunde ske från en 

äldre till en yngre elev. Olweus definition av begreppet mobbning säger att mobbning endast 

kan ske om det är obalans i styrkeförhållandena. Kanske är det så att lärarna i Sydafrika ser 

det styrkeförhållandet som åldersskillnad. En av de sydafrikanske lärarna ändrade sin åsikt 

när, vad jag tror, hon upptäckte att jag blev förvånad av hennes svar. Hon svarade att det 

kanske kunde vara så att mobbning även kunde ske från en yngre till en äldre elev. Att vi ser 

på mobbning på olika sätt är egentligen inte så svårt att förstå då vi har helt olika historia och 

historien speglar mycket det som händer idag. Jag tror att på skolan i Sydafrika är en av 

svårigheterna att de har så stora klasser, det är få lärare i förhållande till elevantalet vilket gör 

det svårare att skapa en trygg och välmående grupp. En annan orsak som jag ser det är 

fattigdomen som vi inte har på samma sätt i Sverige. Där kan det skilja mycket mellan 

eleverna, en kan ha gott om pengar medan en annan inte har. Är man hungrig och inte har 

pengar att köpa mat för är kanske stöld från en annan elev den enda utvägen. Det var bara 

Sindi som pratade om att det fanns flera olika sorters mobbning. De andra tre intervjuade 

säger att det är en ojämlik situation, negativ handling eller ett fysiskt övertag men ingen av 

dem beskriver vad dessa kan vara. Jag anser att mobbning är någon som är kränkt på ett eller 

annat sätt under en längre period. Ingen kan berätta för den personen när den känner sig 

kränkt, det kan bara den själv göra.  

 

Rasterna 

Alla lärarna säger att det finns någon vuxen med på elevernas raster och detta för att det inte 

ska uppstå bråk. För att de ska kunna stoppa konflikter och för att övervaka dem. En lärare 

berättar att hon alltid är ute med sina elever, för är hon inte där när de leker så slåss de alltid. 

Även på gymnasieskolan där de inte har samma tillsynsansvar har de ändå satt in en person 

som ska röra sig bland eleverna på deras rast. Olweus (1992) skriver att man ska ha ett bra 

rastvaktssystem och ett ökat ingripande för att kunna stoppa mobbning som sker. Detta tycker 
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jag verkar vara en väldigt god insikt, och inte bara i förebyggande syfte utan för att faktiskt 

kunna agera direkt på plats där situationen pågår. 

 

Finns mobbning på skolan och vad gör läraren då?  

Alla lärarna har upptäckt mobbing eller situationer som tenderat till mobbning någon gång på 

sin skola. Alla svarar att de uppmärksammar detta genom att prata med eleverna och säga att 

det inte är bra eller tillåtet. Karin svarade att hon säger till barnen att vi inte leker på den här 

skolan på det här sättet, oavsett om alla är med på det eller inte. Detta menar hon är viktigt 

eftersom hon som lärare inte vet om alla faktiskt är med på det eller ej. Hon menade också att 

struntar man i att agera så godkänner man beteendet. Jag tyckte det här var särskilt intressant 

då jag tror att det är många som låter barn leka hur de vill så länge ingen verkar vara ledsen. 

Men man vet faktiskt inte hur de egentligen känner och mår. Kanske går de med på saker som 

de vanligtvis inte skulle gå med på för att få komma in i gruppen och för att bli accepterade. 

Är det kanske också mobbning? Alla lärarna svarar ja på om de har sett mobbning på deras 

skola. Någon svarar att det är självklart och flera svarar att de har upptäckt mobbning flera 

gånger. Det måste betyda att det är ett stort problem på skolorna. Lagerman & Stenberg 

(2003) skrev att varje mobbningssituation går att stoppa, men troligen inte mobbning som 

fenomen. Vilket alltså gör det till ett problem som alltid kommer att finnas och som jag måste 

fortsätta att arbeta med under hela min verksamma tid som lärare och ledare. Ett svar som jag 

reagerade på var Sindis där hon menade att det var hennes uppgift att stoppa när en elev 

mobbade. Men att hitta lösningen på problemet var inte hennes uppgift utan lärarens uppgift 

var bara att undervisa. Jag anser att läraren har ganska mycket ansvar när det gäller att hitta en 

lösning på problemet och att i vår uppgift att undervisa innefattar även att handleda elever till 

att bli goda medmänniskor. Men hon sa också att det var socialarbetarens ansvar, så 

problemet blir i alla fall löst. Det är svårt att genom svaret veta om hon menade allvarliga 

problem som barnet kan ha där de måste ta in experthjälp. Då tycker jag att det givetvis är 

bättre att låta de som är utbildade till just det, ansvara för problemet. 

 

Vad står i den Sydafrikanska läroplanen om mobbning i skolan? 

Sindi svarade att det inte står någonting i deras läroplan än om mobbning och jag har heller 

inte hittat mycket som tar upp det i den. Nombulelo svarar att det står att eleverna ska ha goda 

relationer till varandra vilket jag inte har hittat någonstans. Däremot har jag hittat under 

rubriken ”Social Sciences” att man i det här ämnet ska studera relationerna mellan människor. 

Att dessa relationer växlar över tid och rum och att de också är influerade av människors 
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attityder och tro. Det står också att det ska ingå undervisning i mänskliga rättigheter. I den 

svenska läroplanen (Lpo 94) står det relativt mycket. I och med att vi har en lag där 

kränkningar är förbjudet, har vi i Sverige kommit något längre i den frågan än vad Sydafrika 

har. Precis som Høiby (2004) skriver, vi är ett av de länder som har kommit längst i arbetet 

med bekämpningen av mobbning. Vad jag vet står det inget i Sydafrikas skollag om att 

mobbning är förbjudet. Men både länder har skrivit under FN:s konvention om barns 

rättigheter så Sydafrika och Sverige arbetar i samma riktning. Vi har bara kommit olika långt i 

arbetet.  

 

Mobbning i lärarutbildningen 

I min undersökning frågade jag om någon av lärarna har lärt sig i sin lärarutbildning hur man 

ska hantera mobbning i skolan. Nombulelo svarade att hon fick lära sig att det kunde 

underlätta om eleverna har samma ålder i klasserna. Detta kanske stämmer men skolsystemet 

fungerar inte så idag i Sydafrika. Eleverna går vidare till nästa årskurs om de klarat 

kunskapskraven. Därför skulle hon inte kunna ändra på det om hon så ville. Hon blev också 

lärd att man skulle ha bra kommunikation med föräldrarna för att kunna stoppa mobbning. 

Men hon svarade själv på en annan fråga att de flesta föräldrar inte bryr sig när de kontaktar 

dem om deras barn. Sindi svarade att hon fick lära sig om hur hon skulle lösa en konflikt som 

uppstår. Karin fick inte lära sig någonting alls och Sandra hade en hel kurs där det ingick hur 

man hanterar och förebygger mobbning. Det verkar som att den enda som känner att den fick 

tillfredställande kunskaper om hur man ska arbeta mot mobbning i skolan är gymnasieläraren. 

Detta finner jag särskilt konstigt då Olweus (1992) skriver att det inte råder några tvivel om 

att skolan är det ställe där mobbning förekommer mest. Och med tanke på den 

uppmärksamhet mobbning ändå får i läroplaner och hur allvarligt problemet upplevs av 

lärarna. Borde man då inte lägga ner mer tid på detta i lärarutbildningen och istället kanske 

minska på ämnesstudierna? 

     

Konsekvenser av mobbning 

Mitt resultat visar att alla lärarna jag intervjuade är överens om att mobbning har negativa 

konsekvenser för en elevs prestationer i skolan. Alla svarar att detta beror på att eleven är 

ledsen eller rädd och att det inte går att vara fokuserad och koncentrera sig på andra saker om 

man hela tiden behöver gå runt och oroa sig över annat. En av lärarna säger också att det 

kommer att påverka hela personens liv. En annan nämner att det inte bara påverkar elevens 
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prestationer i skolan utan också hemma. Mycket tid går åt att just oroa sig för vad som ska 

hända. Jag ställde den här frågan för jag var osäker på om alla verkligen tyckte så här och blev 

positivt överraskad att alla hade samma tankar kring detta, med tanke på deras olika bakgrund 

och erfarenheter. Därför kan jag, med stöd av forskningen som också menar att mobbning har 

oerhörda konsekvenser för den utsatte, utan tvivel dra slutsatsen om att mobbning har 

oerhörda effekter på en elevs liv och prestationer i skolan. Detta, ser jag, som ett ännu ett 

argument till att alla måste arbeta hårt för att förhindra mobbning.  

 

Hantering av mobbning i skolan 

På skolorna arbetar de väldigt olika när de inser att mobbning är ett problem på skolan. 

Nombulelo anser att eleverna måste veta att de har gjort fel och ska därför straffas på ett eller 

annat sätt, t.ex. städning av klassrummet. Sindi menar att de ringer hem till föräldrarna så att 

de ska lösa problemet i stället och fungerar inte det ringer hon till polisen. Karins skola 

arbetar efter en särskild metod som de har arbetat fram, antagligen genom deras 

likabehandlingsplan. Deras arbetssätt påminner mycket om Farstamodellen som blivit både 

hyllad och hårt kritiserad. Hyllad för att den visat sig fungera relativt bra på många skolor och 

kritiserad för att föräldrarna inte kontaktas från början. Det jag själv tycker är underligt med 

den här modellen är just att föräldrarna inte får veta något förrän mobbningen har slutat. Karin 

beskriver att det finns en orsak till det. Anledningen är att många föräldrar påverkar sina barn 

och håller dem bakom ryggen. Det minskar lärarnas chanser att stoppa mobbningen. Men för 

mig låter det här konstigt, jag tycker att föräldrarna ska veta. Ju fler vuxna vi är som kan 

samarbeta desto mer kan vi påverka eleverna åt ett positivt håll. Om svårigheten ligger i 

föräldrarnas oförståelse, får man väl som lärare lägga mer energi på att den kommunikationen 

blir bra. Sandra som arbetar på gymnasiet lever i ett gränsland där hon får kontakta vissa 

föräldrar men inte andra. Hon verkar till skillnad från Karin övertygad om att föräldrarna kan 

göra mycket för att hjälpa till när problem uppstår, men frustrationen ligger i att hon inte får. 

Hon säger också att de agerar olika i olika fall och det kan tyckas vara självklart. Jag kan ofta 

tycka att likabehandlingsplanerna verkar enahanda, men eftersom mobbningen kan ta sig 

olika uttryck måste också reaktionerna variera.  

 

Vems är ansvaret? 

Ingen av lärarna jag har intervjuat tycker att man kan lägga hela ansvaret på en person när det 

gäller mobbning. Någon tycker det är lärare och föräldrar, två av dem tycker att det är alla 

som arbetar på skolan som ansvarar för det. Sindi skulle vilja se att det finns vad vi i Sverige 



29 
 

kallar för ett mobbningsteam. Karin säger att de har bestämt att mobbningsteam inte fungerar 

på deras skola utan problemen som uppstår är allas ansvar. Jag tycker det låter som en bra 

lösning att alla har ansvar, men jag funderar över om det inte lätt kan bli så att allas ansvar 

blir lika med ingens ansvar. På Sandras skola har de också en särskild grupp. Inte ett 

mobbningsteam, utan ett elevvårdsteam med kurator, skolsköterska, skolvärdinna och 

specialpedagog som samarbetar för att alla elever ska må bra. Dessa yrkesgrupper har, vad jag 

tror, mer med sig i sin utbildning hur man förhindrar dessa saker. Som jag ser det, en bra 

lösning för att som lärare kunna rådfråga och komma åt problemen snabbare. 

 

Förebyggande arbete mot mobbning 

På frågan om hur man kan göra för att förebygga mobbning i skolan har jag fått många råd 

och idéer. Nombulelo tycker att man ska prata med eleverna. Berätta avskräckande historier 

för dem, framför allt vara på deras nivå och se eleverna men även visa när de gör fel. Historier 

som berör relationer mellan människor tycker jag låter som ett bra sätt att arbeta för att kunna 

diskutera med barnen om hur man beter sig mot varandra. Jag skulle dock akta mig för att 

berätta för mycket hemska saker då jag tror att detta kanske skulle förvärra saken. Som 

Lagerman & Stenberg (2003) skriver så kan film och bilder som tar upp mobbning bara ge 

barnen en modell att följa. Kanske har en avskräckande historia samma utgång. Jag tror i 

stället att det kan vara bättre att hålla sig till den barnlitteratur som finns som kan ta upp 

sådana här saker på ett pedagogisk och ”riktigt” sätt och sedan diskutera kring det. 

 

Både Sindi och Karin betonar vikten av regler på skolan. Och att personal likväl som elever 

ska vara väl medvetna om vad som gäller och vad som är tillåtet respektive otillåtet. På Karins 

skola är även eleverna med och bestämmer vissa regler. Det tycker jag verkar vara ett bra sätt 

för eleverna att bli delaktiga och dessutom tror jag att reglerna någonstans blir lättare att följa 

om man har fått vara med och påverka dem själv. Karin låter aldrig barnen själva bestämma 

vilka de ska sitta bredvid eller arbeta tillsammans med. Inte heller Sandras elever vill, enligt 

henne, bestämma själva vilka de ska arbeta med. Detta skapar inte bara trygghet, enligt Karin, 

genom att eleverna slipper fundera kring valen själv. Det minskar också risken att någon ska 

behöva känna sig utanför. Förutom det, kan jag även se fördelar som att elever får lära sig att 

samarbeta med andra elever som de kanske inte hade valt att arbeta med själva. På det sättet 

kanske eleverna växer genom att stöta på nya utmaningar. Karin menar att ett bra sätt att 

slippa konflikter är att ha fasta rutiner. Rutiner skapar trygghet hos barnen och att ju mindre 

barnen är desto viktigare är det med mer rutiner.   
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Genom litteraturen har jag kunnat läsa att det är svårt att upptäcka mobbning, det sker inte 

gärna framför vuxna. Därför tycker jag att det verkar vara ett bra sätt att utbilda 

kompisstödjare i klassen som det görs på Sandras skola. Sandras skola har ett nära samarbete 

med Friends som särskilt kommer till skolan för att just utbilda elever att vara bra kompisar. 

Sandra säger också att hon tycker det är en självklarhet att värdegrundsfrågor ska vara en 

naturlig del av undervisning och har svårt att se hur det inte skulle passa in. Jag tror inte heller 

det är svårt att passa in, men med tanke på att det inte prioriteras i undervisningen för lärare i 

lärarutbildningen kanske det bara beror på okunskap. Vet man inte hur man ska gå tillväga är 

det kanske lätt att sådana frågor lämnas åt slumpen.   

 

Efter allt jag fått lära mig om mobbning och dess konsekvenser kan jag verkligen ställa mig 

frågan om varför mobbning finns överhuvudtaget. Men sanningen är den att mobbning finns 

så väl bland vuxna som bland barn. I alla situationer där människor mer eller mindre tvingas 

att arbeta och vara tillsammans. Som sagt, mobbning är något som vi aldrig kommer att bli av 

med. Men jag tror att om vi kan ge barn verktyg att behandla varandra med respekt och lära 

dem att säga ifrån kan vi som lärare minska problemen i skolan och förhoppningsvis senare i 

elevernas liv. Det gäller att tänka att ovanor är också vanor, det spelar kanske mindre roll vad 

man gör, huvudsaken är att man gör något överhuvudtaget, tror jag. Bara agera och våga bryta 

ett beteende. Framför allt, inte vara rädd som lärare. Visa vad du anser är tillåtet och inte 

tillåtet med tanke på att regler skapar grundtrygghet. 

 

Resultatet av min undersökning kan inte, på grund av sin begränsade omfattning, användas 

som underlag för några allmänna slutsatser. Istället har jag fått en bild av hur just de här fyra 

intervjuade arbetar mot mobbning i skolan. 

 

Förslag för vidare forskning 

Det skulle vara intressant att söka reda på vad eleverna tycker om lärarnas arbete mot 

mobbning och hur de tror att skolan bäst ska arbeta för att undvika problemet. Det skulle 

också vara intressant att ta reda på hur elever som faktiskt har blivit mobbade tog sig ur det 

och vad de ansåg om lärarens roll i det hela. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 
1. Vad innebär begreppet mobbning för dig? 

2. När eleverna har sin rast, är det några lärare ute tillsammans med dem då och vad är syftet 

med att vara ute med de, respektive inte vara det? 

3. Har du någon gång upptäckt mobbning på din skola? Agerade du då och hur? 

(4. Står det någonting om mobbning eller hur elever ska behandla varandra i er läroplan?) 

5. Fick du lära dig någonting om mobbning och hur du kunde hantera sådana saker i din 

lärarutbildning? 

6. Tror du att mobbning har några konsekvenser för en elevs prestationer i skolan? 

7. Vad blir det för konsekvenser för en person som mobbar en annan elev på er skola?  

8. Vem är ansvarig för att det inte ska finnas någon mobbning på skolan? 

9. Hur kan man arbeta för att förebygga att mobbning sker i skolan? 

 


