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Sammanfattning 

Studien som vi har utfört är till för att belysa skillnader i definitionen av begreppet mobbning. 

Studien har utförts genom en enkätundersökning som gjorts på 179 elever där 10 av de 179 

eleverna har blivit intervjuade. Intervjuerna blev en metodstudie då de hade som syfte att för-

djupa förståelsen av hur eleverna uppfattade enkäten. Ganska omgående in i arbetsprocessen 

märkte vi att tidigare forskning inom detta specifika område har varit begränsad. Det har tidi-

gare mestadels fokuserats på anledningar och nya motarbetande strategier istället för begrep-

pets definition. Av den tidigare forskning som dock kan anses vara relevant för vår studie 

finns en antydan till skillnader i uppfattningen av definitionen beroende på ålder. Den tidigare 

forskningen (se avsnitt tidigare forskning) belyser också vikten av att definiera begreppet 

mobbning. I den tidigare forskningen(se avsnitt tidigare forskning) urskiljer vi till största del 

skillnader från de resultat denna studie visar. Vår studies resultat tyder på att faktorer som 

återupprepning, intentioner och språkliga kunskaper är de parametrar som är mest avgörande 

för de olika åldersgruppernas definition av mobbning.     

 

Nyckelbegreppet som huvudsakligen har använts i skapandet av studien är mobbning. Både i 

den definition som den tidigare forskningen(Olewus, 1999)(Monks & Smith, 2006)(Naylor, 

Cowie, Cossin & Fabiennes, 2006)(se tidigare forskning) statliga verksamheter och organisat-

ioner (Friends, skolor och Skolverket) har tagit fram, är mobbning det begrepp som är mest 

naturligt för kontexten. Mobbning är även det begrepp som används flitigast i studien. När 

begreppet mobbning diskuterats har även begreppets definition använts, som då syftar fram-

förallt till det elever tycker beskriver begreppet mobbning. I definitionerna av mobbning an-

vänds begrepp som kränkningar, kränkande behandling och exkludering. Det är begrepp som 

är oundvikliga när ämnet diskuteras.              

 

Nyckelbegrepp: Mobbning, Definition, Enkät, Kränkande behandling, Exkludering.  
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1 Inledning 

Denna studie ämnar till att belysa skolelevers definition av mobbning eller kränkande be-

handling. I dagsläget studeras anledningar till mobbning och motarbetet kring mobbning i 

hög grad. Däremot finns nästan ingen forskning ämnad att studera elevers egen definition av 

mobbning. Elevers definition av mobbning är relevant eftersom det kan vara en del av deras 

dagliga liv. Enligt Friends visar resultat att 60 000 barn blir utsatta för mobbning och att ⅓ 

av alla barn i Sverige inte känner att lärarna agerar vid kränkningar (Friends, 2015). Vare sig 

de är offer, mobbare eller åskådare har elever ofta erfarenhet av mobbning. Det händer även 

att föräldrar eller lärare frågar elever om de känner sig mobbade. Vilka konsekvenser kan det 

få om termen mobbning då varierar? På samma sätt kan elever komma fram till lärare och 

berätta att de känner sig mobbade. Forskare, organisationer och lärare har alla en bestämd 

tolkning om vad mobbning är, men stämmer den överens med elevernas definition? Vad har 

skolelever för föreställningar om vad begreppet mobbning innebär och skiljer sig föreställ-

ningarna åt beroende på ålder?   

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om föreställningar kring innebörden av begreppet 

mobbning varierar hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet. 

1.2 Frågeställning 

Vilka olikheter i föreställningar finns gällande begreppet mobbning/kränkande behandling 

hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet? 

I vilken utsträckning förhåller sig forskares syn på begreppet mobbning i jämförelse 

med elevernas föreställningar om begreppet mobbning?  
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2 Bakgrund 

Att forska inom området mobbning och kränkande behandling är ett vanligt före-

kommande fenomen. Det är trots detta en mycket liten skara som har forskat på just 

definitionen av mobbning som begrepp. Precis som Frånberg och Wrethander (2011) 

beskriver i boken ”Mobbning, en social konstruktion” vet vi att det finns olika upp-

fattningar om vad begreppet innebär och att olika forskningsstudier(se avsnittet tidi-

gare forskning) som gjorts inom ämnet mobbning har olika uppfattningar om vad be-

greppet betyder. Liknande forskning som Monks & Smith´s forskningstudie (2006) 

har gjorts men inriktningen har varit annorlunda. Det är svårt att definiera mobbning 

eftersom begreppet är komplext och individuellt. Då det har gjorts lite forskningsstu-

dier på just detta ämne finns det inte heller några modeller för oss att följa. I de stu-

dier som vi har funnit har forskarna(se avsnitt tidigare forskning) alltid börjat med att 

bestämma vad begreppet mobbning är och sedan studerat till vilken grad mobbning 

förekommer. Denna modell fungerar inte i vår studie då vi vill ta reda på elevers de-

finition av mobbning. Det arbete som forskare har gjort inom området mobbning är 

mestadels att ta fram åtgärdsprogram för att förhindra och lösa problemen som upp-

står vid en mobbningssituation(Olweus, 1999). Wrethander och Frånberg (2011) me-

nar också att den vanligast förekommande definitionen av mobbning lyder som föl-

jande: “en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss 

tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Wrethander och 

Frånberg, 2011). Detta innebär att situationer där barn känner sig kränkta vid en-

skilda tillfällen inte är mobbning i enlighet med den stora massan. 

 

Olweus (1999) definierar mobbning utifrån tre kriterier varande: 

1. It (bullying) is aggresive behaviour or intentional “harm doing”  

2. which is carried out repeatidly and over time  

3. in an interpersonal relationship charecterized by an imbalance of 

power.     
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Enligt Olweus definition är det alltså inte mobbning om någon av de tre delarna  

1. aggressivt beteende eller medveten skadegörelse,  

2. som repeteras över en tid,  

3. samt närvaron av en obalans i makt saknas.  

Detta betyder att mobbning blir än mer sällsynt i jämförelse med Wrethander och 

Frånbergs (2011) definition.      

 

Skolverket definierar mobbning som en form av kränkande behandling eller trakasse-

rier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och 

med avsikt tillfogar en annan skada eller obehag (Skolverket, 2016). Detta tolkas 

som att Skolverket menar att om individen känner obehag vid upprepade tillfällen 

klassas det som mobbning och om så är fallet finns det många situationer som i prak-

tiken skulle kunna vara mobbning. Det finns likheter mellan Skolverkets och Olweus 

definitioner vilket leder till misstankar om att Skolverket har tagit inspiration från 

den erkända forskaren när det utformat sin definition av begreppet. Däremot kräver 

inte Skolverket att alla pusselbitar behöver falla på plats som Olweus gör, vilket re-

sulterar i att fler situationer kan benämnas som mobbning i jämförelse med Olweus 

definition.   

 

I läroplanen från 2011 nämns inte ordet mobbning en enda gång, utan mobbning har i 

stället ersatts med ordet kränkande behandling. Kränkande behandling i Lgr 11 är 

något som skolorna aktivt ska motverka, men vad det är som ska motverkas förklaras 

inte i läroplanen. Detta gör att det blir svårt för lärare att motverka något som inte är 

definierat i styrdokumenten (Skolverket, 2011).    

 

Enligt organisationen Friends (2015) definieras mobbning som upprepade kränk-

ningar mot en person under en viss tid. Den som är utsatt riskerar att hamna i under-

läge och har svårt att försvara sig. Detta innebär att mobbning enligt deras definition 

inte kan förekomma mot en större massa, då kränkningar är definierat som alla typer 

av dålig behandling som gör att någon känner sig sårad, ledsen och mindre värd (Fri-
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ends, 2015). Mobbning innebär alltså enligt den vanligast förekommande definition-

en att något sker mot en person men utförs av en eller flera. En fråga vi då kan ställa 

oss är om flera personer kan känna sig mobbade av en och samma person, i samma 

situation eller situationer? 

 

Efter förundersökningen av tidigare forskning och av de olika teorierna som hittades 

kan det förstås att forskningsinriktningen som vi valt är ganska oberörd mark. Det 

finns olika definitioner av mobbning men de är ganska spridda och behöver inte alls 

vara de som är aktuella i praktiken och för olika individer. När vi sammanfogar de 

olika definitioner som vi hittat ser vi att begreppets definition blir luddig och svårare 

att begripa eftersom fler situationer med olika utspel definieras som mobbning. Det 

vi kan se i de olika studierna är att mobbning är ett problem, vilket vi redan vet. Vi 

vill med denna studie istället undersöka vad problemet (mobbning) egentligen inne-

bär definitionsmässigt för olika individer i olika åldrar. 

 

3 Tidigare forskning 

I den här delen presenterar vi sökandet av tidigare forskning och resultatet av sök-

processen. Anledningen till att vi beskriver resultatet av sökprocessen är på grund av 

att den belyser hur begränsad den tidigare forskningen är inom vårt ämne i nuläget, 

vilket även belyser relevansen av forskning inom det utvalda ämnet. Det vi menar 

med vårt ämne är att vi ska försöka se elevers definition av mobbning och hur den 

kan variera. Det finns en stor mängd forskning om mobbning som till exempel an-

ledningar, motarbetning m.m. men dessa saker anser inte vi vara relevanta för vår 

studie, då dessa studier har utgått från en bestämd definition. Vi vill ta reda på hur 

låg- och mellanstadieelever definierar mobbning och detta gör sökprocessen mer be-

gränsad. Det finns många studier (som ovan nämnt) där definitionen redan är förut-

bestämd. Studier om mobbning utgår i dessa fall ifrån skribentens eller andra forska-

res definitioner och inte efter vad deltagarna själva definierar som mobbning. Vi har 

däremot hittat några studier som studerat just deltagares definitioner av mobbning 

och vi kommer att presentera dessa nedan. 
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3.1 Sökprocess av tidigare forskning 

Som tidigare nämnts har det gjorts lite forskning kring just elevers definitioner av 

mobbning. När vi sökt efter tidigare forskning använde vi oss av webbsidorna 

Lidris.kb.se, Swepub.kb.se, EBSCOhost.com, Diva-portal.org och uu.se. Dessa sidor 

är databaser ämnade för att lagra studier och har valts ut på rekommendation av Upp-

sala Universitet. På egen hand hittade vi inte mycket tidigare forskning som var rele-

vant för vårt ämne. Det vi hittade handlade om mobbning i det stora hela, vilket in-

kluderar testade åtgärdsprogram eller handlade det om hur stor utsträckning mobb-

ning existerar. När vi sökte på egen hand använde vi oss av både svenska och eng-

elska sökord som mobbning, definition, bullying, pupils, elever, children och barn 

men dessvärre hittade vi bara C-uppsatser och en studie som handlade om begreppet 

mobbning ur en språklig synpunkt av Smith, Cowie, Olafsson, Liefooghe (2002) . 

Till slut tog vi kontakt med Uppsala Universitets bibliotek på Blåsenhus och fick 

hjälp i vårt sökande. Bibliotekarien använde sig av samma webbsidor och sökord 

som oss och hade också svårt att hitta något relevant. Även hon drog slutsatsen att få 

studier har blivit gjorda kring begreppets definition. 

3.2 Resultat av tidigare forskning 

De studier som var relevanta för vår studie kommer nu att presenteras i detta stycke. 

Det är värt att nämna att det är vi författare som avgjort vad som kan betraktas som 

relevant för ämnet och vad som inte gör det. Vi har främst inkluderat studier som 

studerar elevers syn på mobbning och vilka skillnader de fann gällande elevernas ål-

der. I slutet av denna del har vi också summerat vad den tidigare forskningen säger 

om ämnet.  

 

I studien “Definitions of bullying: Age differences in understanding of the term, and 

the role of experience”, Monks & Smith (2006), undersöks vad elever i olika åldrar 

anser vara innebörden av begreppet mobbning. Studien genomförs genom att låta 

elever få titta på bilder med streckgubbar. Varje bild innehåller en situation, förkla-

rad med en kort textrad och elevernas uppgift är att avgöra om situationen är en 
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mobbningssituation eller inte. Detta är enbart den första delen av studien, den andra 

delen består av intervjuer där intervjuledaren öppet frågar barnen vad de anser att 

mobbning är. Detta följs upp med följdfrågor kring varför de tycker som de gör, vad 

mer de anser vara mobbning, tills dess att barnen inte längre har något mer att säga. 

Studien resulterar i att definitionen varierar mellan de yngsta och de äldsta eleverna. 

De yngre eleverna differentierade mellan aggressivt och icke aggressivt beteende och 

menade på att aggressivt beteende var mobbning. De äldre åldrarna och vuxna hade 

en mer komplex syn på mobbning där de skilde på fysiska och icke-fysiska handling-

ar. Både de fysiska och icke-fysiska handlingarna kunde beskrivas som mobbning. 

Definitionen varierade också beroende på vilken roll personen i fråga har i samman-

hanget (offer, mobbare, åskådare). Monks och Smith (2006) argumenterar dock att 

detta beror på att elever som utför mobbning (mobbare) berättigar sitt beteende ge-

nom att svara att deras beteende inte är mobbning. Monks och Smith (2006) upp-

täckte också i sin studie att elever i de yngre åldrarna har svårt att formulera en defi-

nition av mobbning. I resultatet kunde nämligen 50 % av alla deltagare formulera en 

definition under intervjudelen med den öppna frågan om vad mobbning är enligt per-

sonen i fråga. I den andra delen med streckgubbar och beskrivna händelser visade det 

sig däremot att 75 % av deltagarna hade en uppfattning om vad mobbning var 

(Monks & Smith, 2006). Det är av precis denna anledning varande tydligare förstå-

else och kommunikation mellan oss författare och elever som vi vill använda oss av 

olika scenarion som beskrivs för eleverna. 

 

I Naylor, Cowie, Cossin & Fabiennes (2006) studie: Teachers' and pupils' definitions 

of bullying ställde man en öppen fråga i en enkät till elever och lärare av olika åldrar 

vad de tycker att mobbning är. Studien visade att lärares och elevers definition av 

mobbning kan variera. Det visade sig att elever i större utsträckning håller sig till di-

rekt mobbning som verbal eller fysisk mobbning och inkluderade sällan social ex-

kludering, en obalans i makt, när det finns intentioner att skada från mobbaren samt 

repetition av händelser i deras definition i jämförelse med lärares definitioner. Stu-

dien visade också att åldern hos eleverna hade betydelse för definitionen. De äldre 

eleverna inkluderade en obalans i maktförhållanden i högre grad än de yngre elever-
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na. De yngre eleverna inkluderade dock social exkludering i deras definition till 

högre grad än vad de äldre eleverna gjorde (Naylor, Cowie, Cossin & Fabienne, 

2006). I studien jämförde man också könens svar, men det är inget som intresserar 

oss i vår studie.  

 

 

Smith, Cowie, Olafsson och Liefooghe (2002) undersöker i sin studie om och vad det 

engelska begreppet bullying har för motsvarighet i andra språk. De använde sig av en 

enkät som innehöll streckgubbar och korta texter som målade upp ett scenario för 

deltagarna. Studien omfattade elever som var antingen åtta eller fjorton år gamla från 

14 olika nationer. 25 olika sociala scenarion mellan olika parter var med i enkäten. 

Studien jämförde språk, kön och åldersskillnader varav det sistnämnda är intressant 

för vår studie. Forskarna kom fram till i deras studie att åttaåringarna skiljde mellan 

aggressiva och icke-aggressiva situationer. Fjortonåringarna däremot skiljde på bråk, 

fysisk mobbning och verbal mobbning samt social exkludering och hade därför en 

djupare förståelse för begreppet (Smith, Cowie, Olafsson och Liefooghe, 2002).   

 

I Vaillancourt, McDougall, Hymel, Krygsmana, Miller, Stiver, och Davis (2008) stu-

die; Bullying: Are researchers and children/youth talking about the same thing? fick 

1767 elever i olika åldrar av etniskt ursprung i en enkät avsluta meningen; A bully is 

someone who…(ibid). Resultatet visade att elever sällan inkluderade de kriterier som 

Olweus (1999) inkluderar i sin definition i denna studie varande: intention att skada 

eller såra (1,7 %), repetition (6 %) och obalans i maktförhållanden (26 %). Eleverna 

valde istället att tala om negativa beteenden (92 %). Sett till åldersskillnader visade 

det sig att äldre elever (högstadie-/gymnasieelever) var de som i högre utsträckning 

än de lägre åldrarna nämnde obalans i maktförhållanden (Vaillancourt, McDougall, 

Hymel, Krygsmana, Miller, Stiver, och Davis, 2008). 

 

I artikeln Bullying and agency: definition, intervention and ethics (Howard Sercombe 

& Brian Donnelly, 2013) diskuteras relevansen av att ha en fast definition av mobb-

ning. Resonemanget grundar sig i att mobbning är situationssanpassat, de menar att 
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våld vid ett tillfälle inte alls kan räknas in i begreppet mobbning medan våld i andra 

situationer (när en elev slår en annan upprepade gånger utan någon speciell anled-

ning) kan räknas in i begreppet mobbning. Skribenterna menar precis som vi att 

mobbning är ett komplext begrepp och för att det ska kunna upprättas en bra åtgärds-

plan som kommer att fungera behöver man ta reda på vad som är och inte är mobb-

ning (Howard Sercombe & Brian Donnelly, 2013). Sercombe och Donnelly (2013) 

skriver även om problematiken med att ge barn en stämpel som mobbare eller offer. 

Detta skapar enligt dem en karriär inom den valda stämpeln som eleverna ofta får 

från sin första lärare eller sina föräldrar. 

 

 

3.3 Summering av tidigare forskning   

Gemensamt för all tidigare forskning är att begreppet mobbning varierar från ålder 

till ålder hos de utfrågade eleverna. En del studier kom fram till att yngre elever dif-

ferentierar mellan aggressivt och icke-aggressivt beteende medan äldre elever har en 

mer komplex syn som inkluderar aktörernas roller och val av handling. Inkludering 

av handlingen exkludering i definitionen är något som varierar. Naylor, Cowie, Cos-

sin & Fabiennes (2006) studie visar att yngre elever inkluderade exkludering i deras 

definition av mobbning till högre grad i olika scenarion gentemot äldre elever. Smith, 

Cowie, Olafsson och Liefooghes (2002) studie tyder dock på det motsatta. Här är det 

de äldre eleverna som inkluderar exkludering till högre grad i olika scenarion gente-

mot de yngre eleverna. Sett till Olweus (1999) definition är det tredje kriteriet gäl-

lande obalans i maktförhållanden som är det eleverna i de äldre åldrarna reflekterat 

över, i större utsträckning än hos de yngre eleverna. Olweus (1999) två första kriteri-

erna var nästintill irrelevanta för elevernas definition av mobbning. 

4 Teori 

Studien ämnar till att belysa skillnaderna i begreppet mobbning inom skolvärlden 

och hur elever i olika åldrar definierar begreppet. Det finns ingen modell eller stra-

tegi kring hur man kan finna en definition av ett begrepp. En definition i sig är 

någonting individuellt och språkligt flytande som kan skiljas åt från person till per-
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son, mellan kulturer och språk etc. Med det sagt innebär detta att vår studie inom en 

relativt snar framtid kan komma att vara inaktuell i och med att vår omvärld föränd-

ras. I vår studie har vi valt att använda oss av enkäter och intervjuer av skäl beskrivna 

nedan. Enkäterna är uppbyggda med inspiration från studierna “Definitions of bully-

ing: Age differences in understanding of the term, and the role of experience”, av 

Monks och Smith (2006) och “Definitions of bullying: a comparison of terms used, 

and age and gender differences, in a fourteen-country international comparison.”, av 

Smith, Cowie, Olafsson och Liefooghe (2002). I Smith och Monks studie arbetar de 

som nämnts ovan med streckgubbar som visar upp olika scenarion som behandlar 

ämnet mobbning. Vi tog inspiration ifrån dem och valde att skriva ut de tecknade 

bilderna i text som målar upp en bild för läsaren. Vilket då liknar Smith, Cowie, 

Olafsson och Liefooghes (2002) arbetssätt då vi vill måla upp anonyma scenarion. 

Det är värt att notera att vi inte plagierat deras arbeten utan endast hämtat inspiration 

från deras arbetssätt. Vi arbetar också induktivt och kvalitativt när vi analyserar och 

genomför vår studie (Bergström & Boréus, 2012). Med det menas att det inte är förbe-

stämt vad det är vi specifikt tittar på eller letar efter. Vi kommer att samla in all data 

och göra diagram för att lättare få en överblick av resultatet. Våra intervjuer hjälper 

oss att få en djupare inblick i elevernas svar och hur det tänker angående några av de 

olika scenarion som även finns med i enkäten. Förhoppningsvis finner vi mönster el-

ler återkommande kommentarer som kan leda till en djupare förståelse av elevers de-

finition av begreppet mobbning. 

 

4.1 Teoretiska begrepp 

En definition är en beskrivning eller kriterier kring vad ett begrepp betyder. 

Ett begrepp är ett ämnesspecifikt ord av beskrivande karaktär. 

Mobbning som beskrivet i avsnittet ovan kan variera i sin definition men ses oftast 

som återupprepade negativa handlingar riktade mot en eller flera individer. 

Exkludering definieras enligt som att någon utesluts från en grupp. 
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Inkludering definieras enligt som en motsats till exkludering, alltså är inkludering när 

en grupp låter andra utomstående vara med. 

Kränkning är en handling som förolämpar.  

Kränkande behandling är upprepade förolämpningar.  

(Nationalencyklopedin, 2016)          

 

Andra teoretiska begrepp som kommer att användas i studien har att göra med de be-

grepp som använts i enkäterna. Enkäternas frågor var som nämnt i avsnittet tidigare 

forskning utformade som beskrivningar av olika händelseförlopp. Varje fråga hade 

ett bakomliggande syfte, vilket var att ta reda på om dessa saker inkluderades i ele-

vernas definition av mobbning. Det som vi i denna studie har valt att kalla för hän-

delsebegrepp såg ut som nedan för vardera fråga. Varje enskild fråga fick händelse-

begreppet som huvudkaraktär men det var ofrånkomligt att bygga ett händelseförlopp 

utan att dra in till exempel kränkande behandling som kränkningar. Begreppet hän-

delsebegrepp har vi tagit fram själva då begreppen ifråga innefattar en händelse och 

inte enbart en definition. Hänvisning till de olika händelsebegreppen sker via föl-

jande numrering och kopplas till bilaga 1. Där ställer enkäten en fråga som har dessa 

händelsebegrepp i fokus. Numreringen på händelsebegreppen är i direkt korrelation 

till numreringen av enkätensfrågor. Vi har i denna studie valt att använda händelse-

begreppen som kan liknas med det som Bergström & Boréus beskriver som ett analys-

verktyg (Bergström & Boréus, 2012).    

 

Händelsebegrepp: 

1.      Omedveten exkludering. 

2.      Enstaka tillfällen.   

3.      Flera personer och enstaka tillfälle. 

4.      En person och flera tillfällen. 

5.      Flera tillfällen och flera personer. 

6.      Fysiskt. 

7.      Fysiskt och flera personer. 
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8.      Psykologiska kränkningar. 

9.      Flera tillfällen. 

10.    Ryktesspridning. 

11.    Ingen hjälp av läraren. 

12.    Hot. 

13.   Olyckshändelser/intention. 

14.   Förstörelse av annans egendom. 

15.   Ett kön tillåter inte ett annat kön att vara med (könsdiskriminering).   

16.   Medveten exkludering. 

17.   Man blir retad eller slagen men får hjälp 

5 Metod 

Studien genomfördes på ett 100-tal elever i årskurs 1-3 samt ett 90-tal elever i års-

kurs 4-6. Studien är i huvudsak en enkätstudie men vi har intervjuat ett 10-tal elever 

för att bättre kunna avgöra hur enkäten upplevdes av deltagarna och för att fördjupa 

vår förståelse kring elevernas svar på enkätfrågorna. Undersökningen grundade sig i 

frågeställningen” Vilka olikheter i föreställningar finns gällande begreppet mobb-

ning/kränkande behandling hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet?” och 

har till syfte att undersöka ifall föreställningar kring innebörden av begreppet mobb-

ning varierar hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet. Studien har genom-

förts på ett stort antal elever eftersom vi har haft förmånen att praktisera på stora sko-

lor tidigare i vår utbildning. Detta stärker även studiens validitet då deltagarna ut-

gjordes av en stor mängd individer från olika regioner, ursprung och socioekono-

miska grupper.  

 

Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning med tillhörande fördju-

pande intervjuer. Precis som Monks & Smith gör i sin studie frågar vi eleverna vad 

mobbning är (Monks & Smith, 2006) Dessa enkäter innehöll olika scenarion där 

olika typer av mobbning utspelar sig(se bilaga 1). Vi valde att använda oss av scen-
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arion gentemot direkta frågor (Smith, Cowie, Olafsson och Liefooghe, 2002) ef-

tersom vi ville se om eleverna kände igen eller definierade situationerna som mobb-

ningssituationer. Genom att förklara olika scenarion kan eleverna sätta sig in i be-

greppet på ett annat sätt än om de skulle formulera ett sådant komplext begrepp på 

egen hand. Dessa scenarion är formulerade på ett sätt som gör det lättare för oss att 

avgöra vad det är dessa scenarion innehåller som gör att eleverna identifierar situat-

ionen som en mobbningssituation eller inte. Vi kan till exempel i en fråga beskrivit 

en situation där en person kränker en annan. Nästa fråga kanske då handlade om en 

situation där två personer kränker en tredje. På sådant sätt kan vi avgöra ifall det 

krävs flera personer än en för att eleven som besvarar enkäten definierar situationen 

som en mobbningssituation eller inte. Varje fråga har ett syfte att undersöka om en 

viss faktor krävs för att deltagaren ska definiera situationen som en mobbningssituat-

ion. Det gör även att vår studies frågeställning angående vilka olikheter det finns i 

definieringen av begreppet mobbning besvaras. De olika faktorerna har vi valt att 

kalla händelsebegrepp (se ovanstående stycke). Genom att begränsa svarsalternativen 

till en ja- eller nej-fråga underlättas analysarbetet när vi som utför studien ska hitta 

mönster för mobbningens olika definitioner. Genom denna begränsning av svarsal-

ternativen tvingas deltagarna att göra ett val, de måste avgöra ifall deras definition av 

mobbning är bundet till situationen/caset och därmed händelsebegreppet, vilket sin 

tur innebär att vi kan dra slutsatsen kring vad som enligt denna studie skulle kunna 

ses som en definition av vad begreppet mobbning utifrån deltagarnas svar. Slutsat-

serna dras efter att vi analyserat svarsalternativen där analysverktyget (Bergström & 

Boréus, 2012) som vi kallar händelsebegrepp ingår. Daniel Davies är ansvarig för 

denna del (enkäten) av studien. Alice Nordin kommer att finnas med i klassrummet 

vid enkätundersökningen.  

 

I enkäten har vi försökt att skapa scenarion som både är realistiska och entydiga uti-

från de 17 utvalda händelsebegreppen (se avsnittet teoretiska begrepp). Att skriva ett 

realistiskt scenario med en entydig fråga har dock visat sig vara svårt. Risken finns 

nämligen att en deltagare tolkar ett scenario på ett annat sätt än vad vi menat att 

bygga upp. Frågorna måste vara så pass tydliga att de bara går att tolka på ett sätt för 
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att de inte ska misstolkas och besvaras på fel premiss. Något som skulle kunna hända 

är att vi till exempel i en fråga har försök att ta reda på ifall hot definieras som 

mobbning av deltagarna. Om deltagarna däremot inte uppfattar scenariot som hotfullt 

blir den insamlade datan felaktig och undersökningens validitet försvagas. Genom 

studien vill vi se om det finns skillnader i hur mobbning definieras, detta blir dock 

omöjligt ifall frågorna tolkats på olika sätt av varje deltagare. Vid flertalet tillfälle i 

de äldre årskurserna valde eleverna att göra små anteckningar bredvid svaret för att 

förtydliga. Denna förtydning tog vi inte i beaktning när vi analyserade svaren. För att 

se om de olika scenarierna är tydliga och att frågorna undersöker de menade händel-

sebegreppen fördjupades enkäterna istället med hjälp av intervjufrågor där vi samta-

lar om händelsebegreppen. Då kontrolleras om frågan tolkats utifrån vårt i förväg 

tänkta händelsebegrepp.     

 

Eleverna skulle besvara frågorna i enkäten som var speciellt utformade eftersom de 

var som små cases/ berättelser. Daniel (i något undantag Alice) läste upp alla frågor 

men eleverna fick varsitt exemplar att läsa med i. Eleverna skulle sedan svara på frå-

gorna genom att ringa in det alternativ som eleverna tyckte passade bäst. Vid ge-

nomgången av frågorna visade Daniel tydligt vilken ruta som representerade ja re-

spektive nej. Rutorna ligger på samma plats genom hela enkäten för att inte förvirra 

de elever som inte har knäckt läskoden. Frågorna handlade om mobbning och ifall 

eleverna tyckte att caset/ berättelserna innehåller deras definiton om vad mobbning 

innebär. Daniel berättade för eleverna att det var viktigt att de svarade ärligt på enkä-

ten. Sedan fortsatte han förtydliga varför vi valde att ta med namn i vår enkät. Han 

förklarade också att det kanske finns människor i klassen eller som eleverna känner 

med samma namn, men det är självklart inte samma person eftersom dessa frågor är 

helt påhittade. Vi uppmannade eleverna att säga till om de kände ett obehag. I dessa 

fall fick eleven i fråga lämna klassrummet.  

 

Trost (1994) motiverar kombinerad enkät och intervju när det gäller känsliga ämnen 

som följande:  
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”Ibland kombinerar man personliga intervjuer med enkäter. Det sker van-

ligen då man tror att vissa frågor är alltför känsliga för att svarande skall 

vilja berätta om den muntligt eller besvara frågorna sanningsen-

ligt”(Trost, 1994).  

 

Enkäterna följas därför upp med intervjuer. Intervjuerna skulle fördjupa vår förstå-

else av deltagarnas svar för att inte bara se om något är eller inte är mobbning utan 

även varför deltagarna tycker att det är eller inte är mobbning. På så sätt blir det lät-

tare att urskilja skillnader och likheter i definitionerna vilket var A och O för att be-

svara vår frågeställning. Om vi hade valt att påbörja studien med intervjuerna hade vi 

kunnat se om deltagarna förstod syftet med varje fråga. Om syftet missförståtts hade 

vi kunnat justera detta innan vi genomförde enkäterna i helklass. Vi valde dock att 

följa upp med intervjuer för att som ovan nämnt få svar på frågan: Varför tycker du 

att detta är eller inte är mobbning? Varje intervju kommer att skedde enskilt med 

eleverna, detta för att utesluta risken för grupptryck eller annan påverkan av den egna 

formuleringen. Vi ville att varje deltagare skulle formulera sin egen definition och 

därmed inte påverkas av någon annans närvaro. Detta var viktigt för att studiens va-

liditet skulle stärkas och för att eleverna inte skulle känna att intervjuerna var mödo-

samma. Här spelade också valet av deltagare in då vi redan har en relation till elever-

na och kunde därför skapa på förhand en trygg samtalsmiljö(Kinge, 2008). Innan in-

tervjuerna valde vi ut elever i samråd med elevens klasslärare, detta gjordes för att 

minska risken att intervjuerna skulle stanna av eller bli kortfattade. Med detta sagt 

vill vi poängtera att vi inte valt ut deltagare vars svars natur vi redan kände till. Vi 

utgick ifrån hur pass bekväma eleverna skulle känna sig i denna känsliga situation för 

att vi inte skulle väcka obehagliga minnen eller trauman. Alice Nordin är ansvarig 

för denna del (intervjuerna) av studien. Daniel Davies fanns med vid intervjuerna.   

 

Intervjumallen blev skapad på ett liknade sätt som enkätmallen fast med fördjupade 

frågor som skulle säkerställa tankar. Intervjumallen var skapad på detta vis för att 

som ovan nämnt säkerställa att syftet med enkäten framkom i de olika fallen. Inter-

vjuerna utfördes med ca 2-3 elever per klass, det innebär att intervjuerna blev som ett 
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stickprov för att se vilka tankar som florerade hos 2-3 elever av totalt 25-30 i varje 

klass. Vi anser det viktigt att vi följde upp med intervjuer för att eleverna skulle få re-

flektera över de olika scenarierna på ett djupare plan.  

 

Vid framställningen av enkäten valde vi att ha med namn, detta för att det skulle bli 

lättare att hänga med i frågorna men också för att eleverna skulle kunna leva sig in i 

situationerna bättre. Vi valde namnen från namntoppen (svenska namn, 2015). När vi 

valde namn gjordes detta helt slumpmässigt från topplistan för att namnen inte på 

något sätt skulle kunna härledas tillbaka till enskilda elever. Eleverna skulle då inte 

heller känna att de scenarion som enkäten behandlar handlar om dem. Detta var vik-

tigt då fallen behandlar det känsliga ämnet mobbning. Detta kunde väcka sår i ele-

verna vilket vi ville undvika till högsta grad. Enkäten skulle enbart vara till för att 

hitta definitionen eller definitionerna av mobbning och inte synliggöra deras person-

liga erfarenheter av hur eller om de har blivit mobbade. I studien som Monks & 

Smith ska de också ta reda på vad elever anser vara definitonen av mobbning istället 

för cases målade det upp neutrala streckgubbar i olika situationer (Monks & Smith, 

2006).  

 

Genom att skicka ut ett brev till respektive lärare där vi bifogat en medgivandeblan-

kett till föräldrarna där de aktivt kan välja om deras barn inte ska delta i studien 

minskar vi risken för att få med barn som är känsliga för ämnet. På detta sätt ökas an-

talet medverkande då en kommunikation inte krävs. Vi överlät ansvaret att skicka ut 

blanketten till föräldrarna genom de olika klassernas respektive lärare. Detta för att vi 

inte hade tillgång till föräldrarnas mailadresser. De elever som inte fick medverka 

kunde då vara i ett annat klassrum med en av oss som utförde enkätstudien, eventuell 

en lärare eller hjälplärare.  

 

Det var varit viktigt att välja ut klasser med elever som kände sig trygga med oss och 

därför har skolor som vi praktiserat på valts ut. Dels på grund av att vi pratade om ett 

känsligt ämne och för att det ger ett mer sannolikt svar då eleverna förhoppningsvis 
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inte svarade efter vad de trodde att vi ville att det skulle svara på, utan att de såg till 

sig själva för att så ärligt som möjligt svara på frågorna som de hade blivit ombedda 

att göra. Det skulle däremot även kunna innebära motsatsen då eleverna sedan tidi-

gare hade en relation till oss och därmed kan svara utifrån vad de trodde att vi ville 

att de skulle svara baserat på våra värderingar. Att eleverna svarat enligt sina egen 

åsikter är viktigt för att våra frågeställningar skulle bli besvarade. Genom att analy-

sera svaren utifrån enkäterna såg vi skillnader i vad som avgjorde vad mobbning är 

eller inte är enligt våra deltagare. Precis som Sercombe & Donnelly beskrev var det 

viktigt att se vad som är eller inte är mobbning för att kunna arbeta fram ett åtgärds-

program som fungerar på ett nationellt plan (Sercombe & Donnelly, 2013). 

 

Efter att intervjustudien och enkäten genomfördes skulle svaren analyseras. Svaren 

analyserades utefter vad den stora massan av deltagarna svarade. Genom att analy-

sera svaren på detta sätt (beskrivet nere i resultatdelen) kunde vi framställa en över-

gripande definition av begreppet mobbning hos ett urval elever på låg- och mellan-

stadiet och får då utifrån vår studie svar på vår frågeställning varande; vilka olikheter 

i föreställningar finns gällande begreppet mobbning/kränkande behandling hos elever 

i olika åldrar på låg och mellanstadiet? Genom att göra en mer omfattad enkätstudie 

och en mindre intervjustudie samlade vi ihop svar från ett stort antal elever med olika 

ursprung och grundtankar. 

 

5.1 Arbetsfördelning av studien 

Denna studie var ett självständigt arbete som tillhörde kursen självständigt arbete på 

lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi var dock två stycken som utförde detta 

arbete tillsammans och valde att dela upp arbetet som följande:  

 

Alice Nordin var ansvarig för intervjuerna och intervjumallen samt att intervjua alla 

deltagare. Alice har tillsammans med Daniel sökt information till bakgrunden och ti-

digare forskning samt skrivit om vad hon hittat. Alice har skrivit större delar av teori, 

resultat och analys, med assistans av Daniel. Alice var med i klassrumet vid enkätun-
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dersökningen för att tillföra trygghet för de elever som kände Alice sedan innan. 

 

Daniel var i sin tur ansvarig för enkäten, diagram, informationen till vårdnadshavare 

och antecknare under intervjuerna. Daniel har tillsammans med Alice sökt informat-

ion till bakgrunden och tidigare forskning samt skrivit om vad han hittat. Daniel har 

skrivit större delar av sammanfattningen, inledningen, metod, diskussion och slutsats, 

med assistans av Alice. Daniel medverkade vid alla intervjuer för att anteckna och 

tillföra trygghet för de elever som kände Daniel sedan innan. 

 

Vi har hela tiden hjälpt varandra, redigerat varandras texter och diskuterat tillväga-

gångssätt med varandra till en så hög grad för att det verkligen ska kännas som vårt 

arbete.  

 

6 Resultat och analys 

Enkätstudien omfattade 179 elever. Deltagarna gick i lågstadiet och mellanstadiet. 

Studien gjordes på 88 mellanstadieelever och 91 lågstadieelever. Intervjustudien 

gjordes på 10 elever. Nedan kommer vi att presentera varje årskurs för sig tillsam-

mans med ett diagram som visar vad deltagarna till varje årskurs har svarat på enkät-

frågorna.    

 

När vi analyserat resultatet har vi tittat på varje årskurs och fråga för sig för att av-

göra ifall händelsebegreppet inkluderas i deltagarnas definition av mobbning. För att 

händelsebegreppet skulle inkluderas i definitionen räknade vi på att det behövde vara 

en markant majoritet av deltagarna som ringat in ja-alternativet (fråga 13 blir ett un-

dantag, då frågan är formulerad på ett omvänt sätt vilket innebär att vi får titta på nej-

alternativet). Med en markant majoritet menar vi två tredjedelar eller mer. Om det till 

exempel är 15 utav 20 stycken elever som svarat ja på fråga ett kommer vi att räkna 

det som en markant majoritet eftersom 15 är mer än två tredjedelar av 20. Om fråga 

ett behandlar händelsebegreppet omedveten exkludering kommer vi att tolka det som 
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att deltagarna i årskursen i fråga inkluderar omedveten exkludering i deras definition 

av mobbning. Sedan kommer vi att sammanställa händelsebegreppen som deltagarna 

för varje årskurs inkluderat och skriva en kort beskrivning av begreppets definition. 

6.1 Årskurs 1 

Av enkätundersökningens resultat(se figur 1 och avsnitt teoretiska begrepp) kan vi 

utifrån vår analys antyda att elever i åk 1 inkluderar händelsebegreppen, siffran som 

står inom parantes indikerar händelsebegreppets och frågans nummer: enstaka till-

fällen(2), flera personer och enstaka tillfälle(3), en person och flera tillfällen(4), flera 

tillfällen och flera personer(5), fysiskt(6), fysiskt och flera personer(7), psykolo-

giskt/kränkningar(8), flera tillfällen(9), ryktesspridning(10), hot(12), ett kön tillåter 

inte ett annat kön att vara med (könsdiskriminering)(15), medveten exkludering(16) 

och man blir retad eller slagen men får hjälp(17). Detta innebär att de har en bred de-

finition av vad som räknas in som mobbning. Dock har deltagarna i årskurs 1 svårare 

att sätta ord på begreppet när de blir tillfrågade. När deltagarna i årskurs 1 intervjuas 

beskriver de mobbning med ord som retas, slåss, säga dumma eller fula saker till nå-

gon. De säger även att mobbning till en viss mån är att frysa ut någon om det inte 

sker för att den utfrysta personen sagt eller gjort något dumt. 

 

Deltagarna nämner att mobbning framförallt händer på skolgården. Något som upp-

repas vid intervjutillfället är att handlingarna retas och att vara taskig är samma sak 

som att mobbas då mobbning innefattar dessa saker. 

 

Resultatet av enkätundersökningen i årskurs 1(se figur 1 och avsnitt teoretiska be-

grepp) visar trots jämna resultat på vissa frågor att majoriteten av deltagarna i första-

klass tycker att mobbning är; verbala kränkningar som är ofta förekommande samt 

spridning av rykten. Det vill säga att en individ säger dumma saker eller elaka kom-

mentarer till den utsatta.  

 

Utifrån vår analys av intervjusvaren ser vi tecken som indikerar att ettorna troligtvis 

tycker att mobbning framförallt är något som är återkommande men de tycker även 
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att mobbning inte behöver vara det. Vid fallet som behandlar hot berättar en elev i 

sin intervju att mobbning inte behöver vara återkommande om det är något som gör 

att någon inte vill komma till skolan. En vidare analys av detta skulle därför kunna 

innebära att ett fall av mobbning har inträffat om den utsatta känner känslor av obe-

hag. Handlingen ska även ha skett med en intention att framkalla dessa känslor. Vi 

frågade även eleven om detta vid intervjutillfället och fick tanken bekräftad. 

 

Av resultatet i enkätundersökning (se figur 1 och avsnitt teoretiska begrepp) kan vi 

även utläsa att om händelsen är tillräckligt taskigt behöver den inte vara ofta för-

kommande för att räknas till definitionen av mobbning. Det spelar inte heller någon 

roll om eleven som blir utsatt blir hjälpt av en kompis, detta räknas som mobbning då 

den utsatta upplever en fysiskt kränkande behandling på en plats där lärare ofta inte 

befinner sig, nämligen i omklädningsrummet efter gymnastiklektionen. Även detta 

frågade vi elever om under intervjutillfällena och fick detta bekräftade. Thornberg 

(2013) berättar att flera åtgärdsprogram visar att omklädningsrummet är en utsatt 

plats då vuxna inte befinner sig där inne när eleverna byter om. Detta möjliggör för 

tillfällen att utföra handlingar som definieras som mobbning till exempel misshandel, 

fotografering när man den utsatta inte har några kläder på sig av deltagarna i årskurs 

ett och av forskare. Skolgården är även det en plats där det finns gott om dolda stäl-

len där mobbning kan ske utan lärarnas vetskap (Thornberg, 2013). Som vi nämnt 

innan sa de intervjuade deltagarna att mobbning framförallt sker på skolgården med 

förklaring att lärarna ofta konfronterar elever som är taskiga i korridorer eller i klass-

rum. Detta stödjer det faktum att skolgården är en plats där mobbning sker. 

 

Något som också utmärkte ettornas resultat var att nästan hälften av deltagarna tyckte 

att en omedveten exkludering var mobbning. Detta kan bero på att eleverna misstol-

kat frågan som vi själva tyckte var otydlig i efterhand. Det kan vara som vi ovan för-

klarade att eleverna ringat in det alternativ som de tyckte var bäst efter hur de själva 

uppfattade den relativt otydliga frågan. Självklart kan det vara så att ettorna tycker att 

omedveten exkludering passar innanför ramarna för mobbning. Vilket kan bero på att 

ettorna lär sig att alla får vara med. Precis som Naylor, Cowie, Cossin och Fabienne 
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(2006) kommer fram till i deras studie inkluderar yngre elever exkludering till en 

högre grad i definitionen av begreppet mobbning (Naylor, Cowie, Cossin & Fabi-

enne, 2006).  

 

Slutsaten av enkätundersökningen i årskurs ett visar att den stora massans definition 

av mobbning är när en eller flera personer kallar en enskild person fula ord eller upp-

repat säger kommenterarer som kränker, oavsett medveten eller omedveten exklude-

ring av en eller flera personer. Exkludering på grund av könstillhörighet och hot, det 

vill säga sådant som enligt ettorna klassas som taskiga handlingar anses också vara 

mobbning. All typ av fysiskt våld anses enligt dem även det vara mobbning, då detta 

ger den utsatta känslor av obehag som gör att han eller hon inte vill gå till skolan. 

Resultatet tyder på att det inte spelar någon roll om händelsen sker en eller flera 

gånger samt att det väsentliga är om händelsen i sig är taskig eller inte. Resultaten 

tyder även på att det inte finns någon betydelse om den utsatta får hjälp då det vä-

sentliga, precis som vid upprepningen, tycks vara själva innehållet av händelsen.  

 

Detta innehåll av händelse eller nivå av taskighet liknar det resultat som Monks och 

Smith (2006) fick i deras studie. Monks och Smiths studies resultat visade på att 

yngre elever differentierade mellan aggressivt och icke aggressivt beteende och me-

nade på att aggressivt beteende var mobbning (Monks & Smith, 2006). Monks och 

Smith förklarar dock inte vad aggressivt och icke-aggressivt beteende innebär men 

om man tolkar orden för vad de betyder tycker vi att det liknar att gå över en viss 

nivå med sitt språk/kränkningar och fysiska handlingar. 
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6.2 Årskurs 3 

I analysen av svaren i årskurs 3 (se figur 2 och avsnitt teoretiska begrepp) ser vi att 

definitionen börjar avskalas och blir mer precis. Vid analysen kan vi se att definit-

ionen fortfarande innefattar en stor del av händelsebegreppen från enkäten. Siffran 

som står inom parantes vid varje begrepp indikerar händelsebegreppets och frågans 

nummer. Deltagarna i årskurs 3 inkluderade: flera personer och enstaka tillfälle(3), 

en person och flera tillfällen(4), flera tillfällen och flera personer(5), fysiskt och flera 

personer(7),flera tillfällen(9), ryktesspridning(10), olyckshändelser/intention(13), 

förstörelse av annans egendom(14), ett kön tillåter inte ett annat kön att vara med 

(könsdiskriminering)(15), medveten exkludering(16) och man blir retad eller slagen 

men får hjälp(17) i deras definition av mobbning utifrån vår analys. 

 

Vid de tre olika intervjutillfällena berättar eleverna att mobbning kan vara samma 

sak som att vara taskig. En av eleverna menar att man kan vara taskig/mobba, men så 

länge den taskiga i efterhand ber om ursäkt definieras det inte som mobbning. En an-

nan elev beskriver taskig som något som kan bli mobbning om det sker vid åter-

kommande tillfällen. Eleven i fråga menar då att det inte är mobbning för att man 

Figur 1, Resultat åk 1. Diagrammet visar elevernas svar till enkäten. Fråga 1 i diagrammet visar alla de svar som 

eleverna i respektive årskurs svarade på fråga 1 i enkäten. De streckade staplarna visar antalet elever som svarade 

(Ja) på respektive fråga och de helfyllda staplarna visar antalet elever som svarade (Nej) på respektive fråga. Om en 

stapel saknas till en fråga så är det för att noll antal elever svarade (Ja) respektive (Nej) på frågan. 
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inte upprepar det vid flera tillfällen. Att mobbning är något som upprepas är ett tyd-

ligt mönster i analysen av intervjuerna. Detta stärks sedan av enkätundersökningen 

där en markant skillnad inte tycker att kränkande behandling vid enstaka tillfällen de-

finieras som mobbning (se figur 2, fråga 2,4 och 5 för händelsebegreppen se teore-

tiska begrepp). Det kan trots detta vara mobbning om flera personer beter sig krän-

kande mot en individ vid ett tillfälle(se fråga 3 med händelsebegreppet; flera perso-

ner och enstaka tillfälle(3) I figur 2). Det kan vi även se i en av intervjuerna där ele-

ven förklarar att mobbning utförs i större skala om den utförs av flera personer. Om 

det räknas till mobbning vid flera tillfällen beror på graden av kränkningen. 

 

Eleverna som intervjuas säger alla att det kan vara mobbning om det sker en gång 

men att det inte behöver vara det. De menar att det beror på hur läraren reagerar. Är 

det så att den kränkande behandlingen sker en gång men inte med mening att skada 

eller såra menar eleverna att man är taskig och inte att man mobbas. Att graden av 

den kränkande behandlingen spelar roll för dessa elever kan vi tydligt utmärka i in-

tervjuerna. Detta eftersom svaren tyder på att händelsen kan ske vid enstaka tillfällen 

och klassas då som mobbning. Om det dock visas vara en olyckshändelse anses det 

av majoriteten deltagare i årskurs tre inte vara mobbning. 

 

I intervjuerna med de tre eleverna från denna årskurs nämns företeelser som orättvis 

behandling från en eller flera personer, fula och dumma kommentarer, exkludering, 

när någon inte gillar en, det nämns även att våld och trakasserier klassas som mobb-

ning. I analysen av resultaten måste vi ta i beaktning att eleverna som svarat kan vara 

påverkade av kompisar, inte lyssnat eller missförstått berättelsen. Detta kan påverka 

resultatet. Dock måste vi, då enkäten är anonym och svaren inte får kontrolleras, 

bortse från detta. Utifrån svaren kan vi se mönster på att definitionen hos treorna bör-

jar likna den definitionen som forskare t.ex. Olweus anser vara den rätta, eftersom att 

resultat från åk 3 (se figur 2) från treorna visar på att fler deltagare börjar se att en-

skilda situationer inte anses vara mobbning. Dock är det värt att nämna att eleverna 

är osäkra då de i intervjuerna sagt att enskilda händelser kan vara mobbning. Treorna 

visar även en tro på att mobbning är något som kan ske även om den utsatta söker 
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hjälp men inte får den tillkallade hjälpen. Något som också är värt att nämna är att 

treorna svarat att omedveten exkludering inte är mobbning medan medveten exklu-

dering är det. 

 

Vid de fallen som enligt Olweus (1999) och Skolverket (2015) är mobbning har en 

majoritet av treorna fyllt i svarsalternativet ja, Enkätundersökningen visar dock att 

det är tydligt att det inte är ja för alla. Då en skillnad på cirka 7 elever svarat att det 

inte är mobbning. Detta innebär att treorna som grupp inte har en exakt likartad defi-

nition om vad mobbning är. I det fallet kan vi dock inte räkna in en sådan skillnad 

som aktningsvärd då en större del av deltagargruppen anser att fallet är mobbning till 

exempel vid situationer där hot förekommer. Ett sådant resultat bör dock tas med i 

beaktning då eleverna inte fått motivera varför de inte tycker att det är mobbning. 

 

Genom att analysera treornas svarsalternativ (se figur 2) kan vi även se att en våld-

sam situation där flera personer fysiskt trakasserar en utvald individ anses vara ett 

självklarare fall av mobbning än ett fall där våldet sker mellan två individer. Elever-

na i årskurs tre har också svårt att definiera om ett fall där en individ härmar en an-

nan på ett taskigt sätt är mobbning, denna slutsats kan vi dra utifrån svaren som ele-

verna gett under enkätundersökningen. Detta kan bero på att eleverna förmodligen 

inte har någon vetskap om detta är en engångsföreteelse eller om det är något som 

sker dagligen. Ett resultat som det här analyseras på så sätt att dessa elever, precis 

som de säger i intervjuerna, svarar att det inte är mobbning om man är taskig enstaka 

gånger utan att det då räknas som att enbart retas. 

 

Vid intervjutillfällena pratade vi om mobbning där flera personer blir mobbad av en 

individ. Eleverna som intervjuades tyckte att detta var ett svårt dilemma då det abso-

lut är möjligt men menade samtidigt att gruppen som blir utsatta är så pass starka i 

sig att förövaren snabbt kan råka illa ut själv. Av detta kan vi dra slutsatsen att tre-

orna troligtvis menar att den som blir mobbad ofta är en ensam individ som inte har 

någon att hitta stöd hos. 
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Slutsatserna av resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen i årskurs tre är 

att definitionen av mobbning enligt denna grupp elever innefattar händelser som sker 

vid flera tillfällen där elaka kommentarer, blickar och upprepade kränkningar sker 

mot en utsatt individ. Det spelar utifrån deras svar inte någon större roll om eleverna 

utför handlingen en mot en eller om är flera personer som utför handlingen mot en 

person, då även detta är inräknat i begreppet mobbning. Det kan urskilja utifrån sva-

ren från deltagarna i årskurs tre. Något som också räknas in under begreppet är att 

det inte spelar någon roll om den utsatta eleven får hjälp eller inte. Deltagarna svarar 

även på frågorna på ett sådant sätt att vi kan se att det är mobbning vid fall där med-

veten exkludering sker oavsett om exkludering beror på att man i leken är av motsatt 

kön det vill säga könsdiskriminering. 

 

 

Detta resultat har både likheter och skillnader jämfört med det Naylor, Cowie, Cossin 

och Fabienne (2006) kom fram till i deras studie. Där visade det sig att elever i större 

utsträckning håller sig till direkt mobbning som verbal eller fysisk mobbning och in-

kluderade sällan social exkludering, en obalans i makt och skadevilja hos mobbaren 

likt det vi kunde avläsa från treornas resultat. Däremot skiljer sig vår studie sig ifrån 

Naylor, Cowie, Cossin och Fabiennes (2006) studie angående repetition av händel-

ser/kränkande behandling då detta enligt vår studie ansågs vara ett kriterium för defi-

nitionen mobbing hos tredjeklassarna och i Naylor, Cowie, Cossin och Fabiennes 

(2006) studie visade sig vara det motsatta (Naylor, Cowie, Cossin & Fabienne, 

2006). 
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Figur 2, Resultat åk 3. Diagrammet visar elevernas svar till enkäten. Fråga 1 i diagrammet visar alla de svar som 

eleverna i respektive årskurs svarade på fråga 1 i enkäten. De streckade staplarna visar antalet elever som svarade 

(Ja) på respektive fråga och de helfyllda staplarna visar antalet elever som svarade (Nej) på respektive fråga. Om en 

stapel saknas till en fråga så är det för att noll antal elever svarade (Ja) respektive (Nej) på frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Årskurs 4 

 

Enkätundersökningen som utfördes i årskurs fyra(se figur 3) visar efter analysen av 

intervju och enkätundersökningen att deltagarna inkluderade händelsebegreppen. 

Siffran som står inom parantes vid varje begrepp indikerar händelsebegreppets och 

frågans nummer: flera personer och enstaka tillfälle(3), en person och flera till-

fällen(4), flera tillfällen och flera personer(5), fysiskt(6), fysiskt och flera perso-

ner(7), psykologiskt/kränkningar(8), flera tillfällen(9), ryktesspridning(10), olycks-

händelser/intention(13), förstörelse av annans egendom(14), ett kön tillåter inte ett 

annat kön att vara med (könsdiskriminering)(15), medveten exkludering(16) och man 

blir retad eller slagen men får hjälp(17) i deras definition av mobbning.  

 

När vi tittar på figuren resultatet för åk 4 (se figur 3) visar resultatet att fyrorna i det 

stora hela svarar att det som först och främst faller inom ramen för begreppet mobb-
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ning är återupprepade kränkningar. Något som många poängterade under enkäten, 

och gjorde små kommentarer om detta bredvid frågorna på enkätbladet. 

 

Vi har även analyserat resultatet av intervjuerna som utfördes tillsammans med tre 

stycken fjärdeklassare. Det fjärdeklassarna berättar om i sina intervjuer ger stöd för 

resultatet av enkätundersökningen. Något som är anmärkningsvärt i enkäterna är att 

de tre individerna som blev intervjuade nämner att mobbning är en återupprepad 

händelse, den behöver inte vara det men i nästintill alla fall av mobbning är kränk-

ningar ofta förekommande. Genom att undersöka svaren vidare ser vi att eleverna 

även nämner att mobbning ofta är kränkningar på grund av utseende, personlighet el-

ler för hur man ter sig. Detta är något som är återkommande genom hela intervjutill-

fällena med eleverna. Mobbning är även något som kan innebär fysiskt våld. En av 

eleverna beskriver i sin intervju att mobbning innebär att man slår någon hela tiden, i 

flera dagar. 

 

Något som även är intressant är hur eleverna i fjärdeklass inte tycker att vara taskig 

är samma sak som att mobbas men att reta är något som man gör för att såra en an-

nan individ. Eleverna beskriver här en hårfin gräns mellan att vara taskig och att 

mobbas. De beskriver att ordet mobbning är ett hårdare ord och om man säger att 

man blir mobbad är det något som ska tas på allvar. Trots att eleverna beskriver den 

hårfina gränsen mellan taskig och mobbning, tycker de att det är svårt att definiera 

själva begreppet. En av de tre intervjuade eleverna anser sig vara utsatt för mobbning 

fast hon samtidigt inte kan definiera det och säger i sin intervju att hon inte riktigt vet 

vad mobbning är. Vilket innebär att hon har en intention som säger att händelsen är 

mobbning utan att kunna definiera vad det egentligen är som har hänt. Detta liknar 

vad Sercombe & Donnelly (2012) beskriver i sin artikel, där de menar att mobbning 

är ett komplext begrepp. Vid intervjutillfället med den ovan nämnda eleven gick vi 

inte djupare in på påståendet om att hen blivit utsatt. Dock frågade frågor runt hennes 

definition. Eftersom hon vågar berätta om detta känsliga ämne för oss stärker det vår 

förhoppning om att ha skapat en trygg samtalsmiljö för eleverna. 
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Vid en jämförelse av enkätundersökningen och de intervjuer som gjorts syns det att 

mobbning är ett komplext begrepp då eleverna svarar annorlunda om vi jämför med 

resultatet av enkätundersökningen (Sercombe & Donnelly, 2012). En jämförelse som 

på ett plan är svår att göra då eleverna som svarade på enkäterna inte fick motivera 

sina svar, på ett annat plan väldigt lätt att göra då de genom intervjun på ett sätt fick 

motiverar några av de val som eleverna gjorde under enkätundersökningen. Något 

som hela tiden genomsyrar svaren i enkäten och svaren i intervjuerna är att deltagar-

na svarar att det kan finnas en intention att skada eller såra för att det ska räknas till 

mobbning (se figur 3 och se fråga 13 med händelsebegreppet; olyckshändel-

ser/intention kom ihåg att frågan är ställd på ett motsatt sätt vilket betyder att alla nej 

indikerar att intention måste finnas). Något som inte har intentionen att såra eller 

skada är i stället att vara taskig enligt deltagarna i årskurs fyra, denna slutsats kan vi 

urskilja i de olika intervjuerna som gjordes efter enkätundersökningen. Eleverna vi-

sar genom sina svara på tecken på att det finnas en skillnad i att vara taskig och elak, 

att vara elak mot någon kan vara att man mobbar en individ samtidigt som man 

skulle kunna vara taskig och inte mobba individen. Vid en vidare analys av detta in-

nebär det att eleverna eventuellt har en grad i hur taskig eller elak man behöver vara 

för att det ska räknas till mobbning. Det finns då inom deltagargruppen troligtvis re-

dan en individuell gradering för både intention och taskighet som graders för att ut-

värdera om ett händelseförlopp är mobbning eller inte är mobbning. 

 

Slutsaten av analysen för fyrornas enkätsvar och intervjusvar är att denna deltagar-

grupp inom denna studie definierar begreppet mobbning som följande; mobbning är 

när flera personer vid flera tillfällen utför en kränkande behandling mot en eller flera 

individer. Begreppet mobbning innefattar även alla former av exkludering då flera 

personer medvetet tar avstånd på grund av könstillhörighet eller andra omständighet-

er. Som vi ovan nämnt definieras mobbning som återupprepade kränkningar, dessa 

kränkningar kan vara att kalla en individ fula ord, kommentera individens uttalande 

på ett nedvärderande sätt, förstörelse av någon annans egendom, påpekande kring 

kläder eller beteende. I fjärdeklass har elever utifrån deras svar en bred bild om vad 

mobbning betyder. Det som är mest anmärkningsvärt är att elever i fyran visar vid in-
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Figur 3, Resultat åk 4. Diagrammet visar elevernas svar till enkäten. Fråga 1 i diagrammet visar alla de svar som 

eleverna i respektive årskurs svarade på fråga 1 i enkäten. De streckade staplarna visar antalet elever som svarade 

(Ja) på respektive fråga och de helfyllda staplarna visar antalet elever som svarade (Nej) på respektive fråga. Om en 

stapel saknas till en fråga så är det för att noll antal elever svarade (Ja) respektive (Nej) på frågan. 

tervjutillfället på en förståelse för ett upprepat mönster som har en intention att skada 

eller såra.  

 

Detta sistnämnda motsäger Vaillancourt, McDougall, Hymel, Krygsmana, Miller, 

Stiver, och Davis (2008) studie då deras resultat visar på endast 6 % av deras delta-

gare inkluderar repetition och 1,7 % intentionen att skada eller såra i deras definition 

av mobbning (Vaillancourt, McDougall, Hymel, Krygsmana, Miller, Stiver & Davis, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Årskurs 6 

Utav enkätundersökningens resultat (se figur 4) kan vi precis som tidigare avläsa att 

elever i årskurs sex (räknat på skillnader) inkluderar händelsebegreppen. Siffran som 

står inom parantes vid varje begrepp indikerar händelsebegreppets och frågans num-

mer: en person och flera tillfällen(4), flera tillfällen och flera personer(5), fysiskt och 

flera personer(7), återupprepade kränkningar(9), ryktesspridning(10), olyckshän-

delse/intention(13), medveten exkludering(16) och retad/slagen men får hjälp(17)(se 

figur 4). Dessa kan därför anses vara de faktorer som utgör mobbning för deltagarna i 
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sjätte klass. 

  

Efter enkätundersökningen och intervjuerna visar det sig tydligt att det mest centrala 

och den mest avgörande faktorn av definitionen för begreppet mobbning är upprep-

ning, utifrån svaren av eleverna i sjätte klass. Något kan hända en eller två gånger 

men då talar eleverna fortfarande om kränkningar, hot eller taskighet. Dessa händel-

ser talar då eleverna som något som står utanför begreppet mobbning. När det däre-

mot upprepas över en längre tid övergår definitionen till mobbning. Det spelar för 

dem alltså ingen roll ifall kränkningarna är psykiska eller fysiska hur eller ifall det 

finns en skillnad i makt hos parterna och så vidare. Det som kan ses som mest avgö-

rande enligt vår studie är den upprepande faktorn. Resultatet till frågorna 3, 6 och 8 

kan dock försvaga tesen då det inte är någon större skillnad mellan svaren ja respek-

tive nej(se figur 4). Däremot beskriver elever under intervjuerna att det finns undan-

tag där upprepning inte behöver förekomma för att det ska vara mobbning men att 

det oftast upprepas. 

 

I kombination med elevernas svar syns det att det skulle kunna finns olika nivåer av 

mobbning. Sexorna ville vid flera tillfällen fylla i ett mittenalternativ och gjorde även 

det trots instruktionerna som förklarade att det inte fanns som möjlighet. Under in-

tervjuerna frågade vi kring detta fenomen och då beskrev eleverna att det finns mer 

eller mindre mobbning det vill säga olika nivåer av mobbning. Detta har gjort att frå-

gorna 3, 6 och 8 fått ett sådant jämnt resultat mellan svarsalternativen ja och nej (se 

figur 4).   

 

I intervjuerna med elever från sjätte klass ställs frågan om att retas och mobbning är 

samma sak, varpå eleverna beskrev att reta som kamratliga bus vilket enligt dem 

skiljer sig enormt från mobbning. Eleverna förklarar i intervjuerna att reta någon utan 

intention av att skadande eller såra är någon form av kränkningar som inte innefattas 

under begreppet mobbning. Om kränkningarna som då beskrivs som verbala sårande 
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uttryck, med intentionen att såra, sen upprepas blir det enligt de intervjuade sexorna 

mobbning.    

 

Ser vi till fråga och händelsebegreppet förstörelse av annans egendom (14) har majo-

riteten av sjätteklassarna besvarat frågan med ett nej(se figur 4). I detta fall beskrivs 

situationen som återkommande men ändå definieras situationen inte som mobbning 

av sjätteklassarna. Detta har att göra med att händelsen inte innehåller någon kränk-

ning eller något våld ämnat att såra eller skada en utsatt, vilket är något som ligger 

centralt hos sexorna och gör att händelsebegreppet 14(se figur 4) därför inte definie-

ras som en mobbningssituation.  

 

Deltagarna i årskurs sex har en annorlunda bild gällande exkludering gentemot de 

andra åldrarna i vår studie när det gäller mobbning. Eleverna inkluderar inte enligt 

enkätsvaren händelsen exkludering i deras definition av mobbning om det sker 

omedvetet men gör det däremot om det sker medvetet. Detta är inget nytt, faktum är 

att alla de tidigare åldrarna i studien kommer fram till samma resultat. Unikt för sjät-

teklassarna är dock att det finns ett undantag till denna regel. Exkludering på grund 

av könstillhörighet. Här finner sexorna exkluderingen befogad och definierar inte si-

tuationen som ett mobbningssammanhang.      

 

Deltagarna i årskurs sex definierar utifrån resultatet av enkätstudien mobbning som: 

Upprepade negativa händelser som exkludering (med undantag exkludering på grund 

av könstillhörighet till exempel tjejer får inte vara med när killarna spelar fotboll el-

ler tvärtom.), kränkningar, ryktesspridning och våld riktade mot en eller flera perso-

ner med intentionen att såra eller skada. Sexornas definition, utifrån denna studiens 

analys, liknar forskaren Olweus (1999) definition som består av tre kriterier varande:  

1. It (bullying) is aggresive behaviour or intentional “harm doing”  

2. which is carried out repeatidly and over time  

3. In an interpersonal relationship charecterized by an imbalance of pow-

er (Olweus, 1999).  
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Figur 4, Resultat åk 6. Diagrammet visar elevernas svar till enkäten. Fråga 1 i diagrammet visar alla de svar som 

eleverna i respektive årskurs svarade på fråga 1 i enkäten. De streckade staplarna visar antalet elever som svarade 

(Ja) på respektive fråga och de helfyllda staplarna visar antalet elever som svarade (Nej) på respektive fråga. Om en 

stapel saknas till en fråga så är det för att noll antal elever svarade (Ja) respektive (Nej) på frågan. 

 

Sexorna i denna studie inkluderar dock inte Olweus tredje kriterie varande: in an in-

terpersonal relationship charecterized by an imbalance of power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Åldersöverskridande analys 

Efter att vi har analyserat de olika årskursernas definitioner av begreppet mobbning, 

ska vi nu jämföra resultaten och utifrån dessa se om det är något som händer med 

elevernas definition när de blir äldre. Det sista steget i analysen syftar därför till att 

belysa hur eller om definitionen förändras inom de olika åldersgrupperna, för att få 

svar på vår frågeställning.  

 

Hela deltagargruppen (alla årskurser) tycker att mobbning är något som måste ske 

vid återupprepade tillfällen, mobbning är även något där exkludering är vanligt. 

Detta resultat styrks via intervjuerna då samtliga intervjuade elever förklarade att 

mobbning inte existerade utan att det återupprepades. Exkludering behöver vara 

medveten för att eleverna ska anse att detta hör till begreppet. Det spelar heller ingen 
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roll om den utsatta individen söker hjälp av lärare eller får hjälp av en kompis, detta 

klassas det med som mobbning. 

 

Hela deltagargruppen(se bilaga 4) är även överens om att det inte spelar någon roll 

om det är en eller fler individer som utför den kränkande behandlingen, detta klassas 

även det som mobbning. Deltagargrupperna anser att det krävs en intention att skada 

eller såra för att mobbning ska vara ett faktum. Inom begreppet mobbning svarar 

även de deltagande eleverna att det finns olika nivåer av mobbning. 

 

När vi jämför de olika åldrarnas resultat(se bilaga 4) från vår studie ges tecken på att 

lågstadieelevers och mellanstadieelevers definition är relativt snarlika men att det 

finns skillnader. Ju äldre eleverna blir desto mer avancerade blir definitionerna av 

mobbning. Deltagarna går från att i de lägre åldrarna tycka att mobbning och retande 

är synonymer till att skilja begreppen åt. Eleverna i de högre åldrarna anser då re-

tande vara mer av vänskaplig karaktär och använder snarare ordet kränkning för det 

som de elever i lägre åldrarna beskriver som retande, vilket vi kan urskilja genom att 

jämföra intervjusvaren. 

 

Mobbning för eleverna i den äldsta deltagargruppen kräver dessutom ett ytterligare 

steg för att det ska definieras som mobbning, detta steg är en konsekvent upprepning. 

Det räcker inte att något händer en gång utan det måste upprepas flertalet gånger för 

att kunna definieras som mobbning. Hos de yngre eleverna måste det i de flesta fal-

len finnas en upprepning men att det behöver finnas det om graden av taskighet är 

tillräckligt hög. Det de yngre eleverna menar i intervjuerna är att det är händelsen 

som definierar om det är mobbning eller inte mobbning, inte hur många gånger det 

upprepas. Vilket då innebär också att upprepningen inte är oviktig för de yngre ele-

verna utan snarare tvärt om. Dessa elever beskriver istället graden av mobbning som 

högre. Detta kan vi se när vi tittar på händelsebegreppet med den omedvetna exklu-

deringen, här tycker framförallt ettorna att fallet är mobbning. 
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Vid det fördjupade intervjuerna berättar en elev att svaret är som ovan nämnt baserat 

på det vi anser vara en grad av taskighet. Då elever i ettan svara i enkäterna att det är 

samma sak att vara taskig som att mobbas blir svaret på händelseförloppet ett natur-

ligt ja, vilket vi kan se i diagrammet, dock har den största delen av klassen svarat nej. 

Vilket vi menar kan förklaras med att eleverna tyckt att graden av taskigt inte varit 

tillräckligt hög. Ju högre upp i åldrarna vi kommer ju självklarare blir svaret. I års-

kurs sex visar resultatet av enkätundersökningen att händelseförloppet är ett naturligt 

nej. Detta för att eleverna i senare åldrar lägger mer vikt vid upprepningen av händel-

sen, inte graden av taskighet. Siffran som står inom parantes indikerar händelsebe-

greppets och frågans nummer. Något som stödjer argumentet för att upprepningen 

blir viktigare med åldern är genom händelseförlopp(8) där kränkningen sker en gång 

och berättelsen inte berättar om det sker vid upprepade tillfällen, ett händelseförlopp 

som genom ettornas svar på enkäten resulterade i slutsatsen att detta var ett självklart 

fall av mobbning enligt förstaklassarna(se bilaga 4). Samtidigt som treorna, fyrorna 

och sjätteklassarna tyckte att det är svårt att bedöma. 

 

I händelseförlopp(12) är händelsebegreppet hot i fokus(se bilaga 4). Situationen utgår 

från att en individ skickar ett hot till en annan individ. Det här var något som ettorna 

också tyckte var ett klart fall av mobbning medan det i senare årskurser går från att 

bli mer diffust. Sjätteklassarna svarar i enkäterna möjliggör att vi kan urskilja att 

händelseförloppet inte är mobbning. Ettorna svarade som ovan sagt att detta var ett 

fall av mobbning. Förklaringen till det ligger i att de ser hot som en taskig handling 

utifrån de svar eleverna angav i intervjuerna.  

 

Ser vi till händelsebegreppet förstörelse av annans egendom(14) (se figur 1 s.21) kan 

vi dra slutsatsen att ettorna återigen ser detta som ett fall av mobbningen, Detta hän-

delseförlopp ser ettorna som en taskig handling och svarar därför att fallet är mobb-

ning. Analyserar vi samma svar för sexorna kan vi se att fallet inte räknas till deras 

definition av mobbning (se figur 4, s 31). Vilket vi spekulerar kring om att sexorna 

inte ser till handlingen som en taskig handling på samma sätt som ettorna. Händelse-
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förloppet syftar då eventuellt enligt deras mening till en dispyt inom förövaren inte 

mellan två individer. 

 

När vi tittar på svaren till händelsebegreppet, exkludering på grund av kön(15)(se fi-

gur 4, s 31) svarar sexorna att detta inte är mobbning, vid vidare spekulationer av fal-

let grundar sig svaret i den naturliga könssplittring som sker i deras tillvaro. Detta 

tror vi har format en miljö där det är naturligt att flickor och pojkar inte leker med 

varandra i samma utsträckning som i de lägre åldrarna. Denna slutsats är en spekulat-

ion utifrån egna observationer. En annan förklaring till svaret är som tidigare nämnts 

i texten att inget fall där en återupprepning beskrivs vilket sexorna ger antydan i sina 

svar på enkäten som krav för att det ska räknas in under begreppet mobbning. Vilket 

i sin tur leder till att eleverna i de lägre åldrarna svarar för att händelseförloppet är 

mobbning. Då eleverna eventuellet känner sig utanför i en grupp oberoende vilket 

kön som styr leken. 

 

Slutsatsen av den ålderöverskridande analysen blir då att definitionerna är an-

norlunda beroende på vilken årskurs eleverna befinner sig i. Vår studies resultat tyder 

på att faktorer som återupprepning, intentioner och språkliga kunskaper är de para-

metrar som är mest avgörande för de olika åldersgruppernas definition av mobbning 

(skillnaderna kan ses ovan). Förklaringen till detta beror till största del av undervis-

ningen, i de lägre åldrarna har barn ännu inte blivit undervisade i skolan kring vad 

begreppet mobbning innebär i lika stor utsträckning som i de äldre åldrarna. I de 

flesta fallen är skolans mobbnings policy (Skolverket, 2015) i enlighet med det 

Olweus (1999) anser var mobbning. Elevernas definitioner av mobbning liknar då 

både Olweus (1999) och Skolverkets (2015) definition men eleverna pratar dock inte 

om skillnader maktförhållande i samma utsträckning som Olweus (1999). Syftet och 

frågeställning i vår studie blir alltså besvarad. Elevers definitioner av begreppet 

mobbning varierar med åldern (se ovan).  
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7 Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att definiera olika föreställningar gällande vad be-

greppet mobbning innebär inom olika åldrar. Vi hade formulerat frågeställningen: 

”Vilka olikheter i föreställningar finns gällande begreppet mobbning/kränkande be-

handling hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet?” 

Som man kan se i analysen ovan varierar elevers definition av mobbning beroende på 

vilken årskurs de befinner sig i.  

 

7.1 Metoddiskussion  

Valet att begränsa svarsalternativen i enkäten till ja respektive nej, resulterade i att 

några elever valt något av svarsalternativen trots att de kanske inte visste vad de 

tyckte. Det är därför värt att föra en vidare diskussion om detta. Frågan är hur resul-

tatet hade förändrats om ett svarsalternativ ’vet inte’ eller ’jag förstod inte frågan’ 

skulle ha existerat? Hade vår studien resulterat i en smalare definition av mobbning? 

Hade elever i större utsträckning visat att de inte förstår vad begreppet mobbning in-

nebär? Detta kan vi inte svara på nu utan detta är en synvinkel som kan hållas i 

åtanke vid vidare studier av ämnet. 

 

Vår studie skulle även ha tagit en annorlunda vändning om frågan om vad mobbning 

är ställts rakt ut. Frågorna var istället inbakade i olika cases/berättelser som kan ha 

förvirrat eleverna eller misslett dem. Hade deltagarna även fått motivera sina svar 

hade en större förståelse av begreppet kunnat skönjas. Vi kunde enbart anta att ele-

verna svarat ja om de visste om händelseförloppet enligt deltagarna var eller inte var 

mobbning.  

 

Undersökningen kunde utökats om enkätundersökningen även gjorts på vuxna. 

Vuxna i den meningen att både föräldrar, lärare och annan skolpersonal deltagit. Ge-

nom en sådan undersökning kunde resultat fått en större bred. Tyvärr var detta inte 
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möjligt då tiden var en av studiens största utmaningar. Tidsramen var begränsad för 

att vi som utfört studien skulle hinna samla in och analyserade informationen.   

7.2 Resultatdiskussion  

Jämför vi våra resultat med de resultat som vi fann i tidigare studier(se avsnitt resul-

tat tidigare forskning) framträder signifikanta skillnader. Studien av Monks & Smith 

(2006) från avsnittet tidigare forskning kom fram till liknande resultat som oss men 

menade på att elever i yngre åldrar differentierade mellan aggressivt och icke aggres-

sivt beteende. Aggressivt beteende beskrevs då som mobbning medan icke aggressivt 

beteende inte beskrevs som mobbning (Monks & Smith, 2006). I vår studie fanns 

dock ingen sådan uppdelning utan här definierades de båda beskrivna formerna som 

mobbning. Mobbning kunde nämligen i alla åldrar uttryckas fysiskt och verbalt, ag-

gressivt som passivt (Monks & Smith, 2006). De upptäckte också i sin studie att ele-

ver kunde ha svårt för sig att formulera en definition men att de ändå kunde känna 

igen fenomenet och urskilja det från beskrivna händelser. Samma sak beskrivs i 

Smith, Cowie, Olafsson och liefooghes (2002) studie gällande åttaåriga elever. Vi 

har i vår studie varit med om samma sak och håller med om att barn i unga åldrar 

inte har de språkliga kunskaper som krävs för att kunna formulera något så pass krä-

vande som en definition.     

 

I studien skriven av Naylor, Cowie, Cossin, & Fabienne (2006) visade det sig att ele-

ver i större utsträckning håller sig till direkt mobbning som verbal eller fysisk mobb-

ning och inkluderade sällan social exkludering, en obalans i makt, skadevilja hos 

mobbaren samt repetition av händelser i deras definition i jämförelse med lärare. I 

vår studie hade dock vissa av dessa faktorer en direkt avgörande roll ifall händelserna 

skulle definieras som mobbningssituationer eller ej. Social exkludering sågs mer en 

sällan som mobbning och beskrevs i varje intervju som mobbning. Fanns ingen in-

tention att skada eller direkt intention till sårande definierades inte heller det som 

mobbning enligt alla våra deltagare oavsett ålder. Faktumet att händelserna behöver 

repeteras var också det avgörande för många elever för att de skulle kunna definiera 



 

 

 

 

37 

situationerna som mobbning. Här såg vi också att åldern påverkade denna repetit-

ionsfaktor och att faktorn blev mer central ju äldre eleverna blev. 

 

Ett problem i denna jämförelse är dock att Naylor m.fl. (ibid) har jämfört elevers och 

lärares definitioner av mobbning medan vi inte fick möjligheten att jämföra lärares 

eller andra skolrelaterade vuxnas svar.          

 

Naylor m.fl. (ibid) studien visade också att åldern hos eleverna hade betydelse för de-

finitionen. De äldre eleverna inkluderade en obalans i maktförhållanden i högre grad 

än de yngre eleverna. De yngre eleverna inkluderade dock social exkludering i deras 

definition till högre grad än vad de äldre eleverna gjorde (ibid). I vår studie fanns 

ingen sådan skillnad utan både maktförhållanden och exkludering var lika omtalade 

inom alla åldrar. 

 

 

Som tidigare nämnt kom Smith, Cowie, Olafsson och Liefooghes (2002) fram till att 

åttaåringarna skiljde mellan aggressiva och icke-aggressiva situationer i deras enkät. 

Fjortonåringarna däremot skiljde på bråk, fysisk mobbning och verbal mobbning 

samt social exkludering och hade alltså en bredare förståelse för begreppet. Utifrån 

våra resultat har de yngre åldrarna en mer likvärdig bild till fjortonåringarnas än med 

åttaåringarnas från Smith, Cowie m.fl. (2002) studie. Det är tydligt att de äldre ele-

verna i vår studie har en djupare förståelse för begreppet mobbning då de yngre ele-

verna inte skiljer på orden reta eller mobba. 

 

Enligt vår mening är den mest omtalade och spridda definitionen av mobbning skri-

ven av Olweus. Hans definition innehåller tre kriterier varande: (1) It (bullying) is 

aggresive behaviour or intentional “harm doing” (2) which is carried out repeatidly 

and over time (3) in an interpersonal relationship charecterized by an imbalance of 

power (Olweus, 1999). Eleverna i vår studie som går i låg och mellanstadiet bejakar 

Olweus två första kriterier och anser även att dessa är avgörande för begreppet 



 

 

 

38 

mobbnings definition. Däremot finner eleverna inte det tredje kriteriet gällande en 

obalans i makt varande av någon större vikt. Fenomenet har omnämnts i intervjuer 

några enstaka gånger men det är något som eleverna beskriver som ett separat faktum 

och behöver inte med för att definieras som mobbning. I efterhand märks också att 

vår enkät inte berör frågan kring obalans i makt i samma utsträckning som de andra 

faktorerna. Någonting som kan ha påverkat resultatet av studien. Intressant är dock 

hur resultaten i vår studie nästan går helt emot resultaten i Vaillancourt, McDougall, 

Hymel, Krygsmana, Miller, Stiver, and Davis (2008) studie. Deras resultat visade att 

elever sällan inkluderade de kriterier som Olweus inkluderar i sin definition varande 

i denna studie: intention att skada eller såra (1,7 %), Repetition (6 %) och obalans i 

maktförhållanden (26 %). Eleverna valde istället att tala om negativa beteenden (92 

%). I vår studie var de två första kriterierna direkt avgörande för många av eleverna, 

speciellt i de högre åldrarna. Det tredje kriteriet om maktförhållanden var däremot av 

mindre vikt. I McDougall m.fl. studie var detta dock något mer omtalat. Någonting 

som studierna har gemensamt är att en det flesta ser mobbning som ett negativt bete-

ende.   

 

8 Slutsats 

Slutsatsen av det tidigare forskningsarbetet visade att det har gjorts begränsat med 

forskning inom vårt område. Den forskning som gjorts har anammat Olweus (1999) 

definition av begreppet mobbning. Den större andelen av forskning (Se avsnitt resul-

tat av tidigare forskning) som finns inom området mobbning har ett större fokus på 

åtgärdsprogram, där man tar reda på om det finns mobbning, varför mobbning existe-

rar och hur det ska motarbetas. Det vi inte riktigt förstår är hur lärare och annan skol-

personal ska kunna motarbete något som inte har en klar och tydlig definition. Hur 

vet jag som barn att jag blivit mobbad om jag inte vet vad mobbning är? Studien har 

därför haft som syfte “att undersöka ifall föreställningar kring innebörden av begrep-

pet mobbning varierar hos elever i olika åldrar på låg och mellanstadiet” och för-

hoppningsvis kommer vi nu kunna öppna ögonen kring det faktum att en definition 

saknas i den utsträckningen den behövs. 
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En av dem slutsatser vi kan dra från vårt resultat är att det finns en skillnad i ålders-

grupperna. Skillnaden är liten då de huvudsakliga dragen är liknande. De huvudsak-

liga dragen är återupprepning, kränkningar och exkludering. Vår frågeställning har vi 

kunnat besvara då frågan just var “vilka olikheter i föreställningar finns gällande be-

greppet mobbning/kränkande behandling hos elever i olika åldrar på låg och mellan-

stadiet?”. (Se resultat och analys delen). 

 

 

Problemet i dagens samhälle är att vi lär våra barn innebörden av ett begrepp som är 

anpassat efter vem man är som individ. Begreppets innebörd skapar vi inom oss 

själva, vilket man tydligt kan se från resultatet av ettornas enkäter som är väldigt 

spritt medan resultatet från sexorna är mer överensstämmande. Det skulle kunna 

finns en inlärning av ett begrepp som i praktiken är mer komplext än vad vuxna tror, 

inlärningen av ett komplext begrepp gör att innebörden av ordet skalas av och förkla-

ras på en basnivå. 

 

Frågor som vi ställt oss nu efter studien är om mobbning egentligen är ett bra ord. Är 

innebörden av mobbning det vi menar när vi säger att en individ har blivit eller blir 

mobbad. Finns det olika grader av mobbning och i så fall, hur ser graderna ut? Ge-

nom enkät och intervjustudien kan vi se att elever upplever att det finns någon form 

av mellanting i definitionen av begreppet mobbning. De beskrev detta som tidigare 

nämnt under intervjuerna och lämnade kommentarer kring saken på enkätformulären. 

Är det så att definitionen av mobbning är för svår att förstå för de yngre åldrarna och 

i så fall behöver eleverna förstå den? Är förståelsen av begreppet ett hjälpmedel för 

att må bättre? Är det även så att elever i äldre åldrar fått begreppet inpräntat och lärt 

sig vad mobbning är på ett mekaniskt sätt? Behöver händelsen vara upprepad eller är 

det enbart Olweus (1999) som bestämt det? 
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10 Bilagor 

 

 
      

10.1 Enkät, Mobbning: ett komplext begrepp, en enkät och intervju-

studie 

 

 

          Av: Daniel Davies och Alice Nordin 
                 2016-04-14  

 

Denna studie ämnar till att kartlägga definitionerna av begreppet mobbning. Anled-
ningen till att vi vill kartlägga definitionerna grundar sig i att människor förstår eller 

tolkar begreppet på olika sätt. Denna enkät innehåller hypotetiska scenarion som är 
mer eller mindre realistiska. Scenarion verkar till att deltagarna får välja ut det som 
passar för deras inre definition av mobbning. Vi vill att deltagarna enskilt besvarar 

enkäten så sanningsenligt som möjligt för att stärka validiteten av studien. Enkäten 
kommer att följas upp av antingen grupp intervjuer eller enskilda intervjuer med ut-
valda elever. Urvalsprocessen kommer att ske i samspel med ansvarig lärare och i 

samtycke med vårdnadshavare. Deltagarna kommer att ringa in det svar som 
stämmer bäst överens med deras tankegångar. Deltagarna får när som helst av-

bryta sin medverkan om så behagar.   

 
Enkätfrågor: 
1. omedveten exkludering * * 

2. enstaka tillfällen. *  
3. flera personer +enstaka tillfälle. * * 

4. en person + flera tillfällen.* * 

5. flera tillfällen + flera personer.* 
6. Fysiskt. 
7. fysiskt + flera.* 

8. psykolokiskt / kränglningar. * 

9. flera tillfällen. * * 

10. ryktesspridning.* 
11. Ingen hjälp av läraren = mobbning. * 

12. Hot. * * 

13. olyckshändelser. * 

14. förstörelse av annas egendom.* 

15. ett kön tillåter inte ett annat kön vara med. * 

16. medveten exkludering. * * 

17. Man blir retad eller slagen men får hjälp. * 
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(namntopplistan) 
 
Enkät instruktioner. 
Hej!  
Vi är Lärarstudenter som gör den studie om mobbning där vi försöker ta reda på 
vad mobbning är enligt skolelever och skolpersonal.  
Ni ska få besvara några frågor nu. Frågorna är lite speciellt utformade eftersom 
de är som små cases/ berättelser. Jag kommer att läsa upp alla frågor men ni får 
gärna hänga med i texten på era egna papper. Ni svarar på frågorna genom att 
ringa in det alternativ som ni tycker passar bäst. Frågorna kommer att handla 
om mobbning och ifall ni tycker att caset/ berättelsena innehåller mobbning. 
Tycker ni att berättelsen beskriver mobbning så svarar ni ja om inte så svarar ni 
nej. Det är viktigt att ni svarar så ärligt ni kan för vår stuide.  Det kommer att 
finnas många namn i frågorna och det kanske finns människor i klassen eller 
som ni känner med samma namn, men det är självklart inte samma person ef-
tersom dessa frågor är helt påhittade. Känner man att det blir obehagligt eller så 
så behöver man bara säga till.    
 
 

Fråga 1: 
Det ringer ut till rast och William springer ut på skolgården. Han träffar Elsa och 
frågar om de ska leka ihop. Elsa vill spela fotboll med några andra och säger där-
för nej till William. William går då istället fram till Lucas och frågar ifall han vill 
leka. Lucas vill dock spela kula och säger därför också nej till William. Nu känner 
sig William ensam. 

 
Har William blivit mobbad?                  

Ja ⏬  Nej ⏬ 

Fråga 2: 
Vincent och Leo spelar fotboll när plötsligt Klara vill vara med precis som van-
ligt. Idag vill Vincent och Leo spela själva vilket leder till att Klara inte får vara 
med. Klara blir nedstämd och säger till läraren att hon inte får vara med idag.   
 

Har Klara blivit mobbad? 
Ja⏬  Nej⏬  

Fråga 3: 
En dag när Maja kommer till skolan möts hon av Elias, Oskar och Hugo. De kallar 
henne fula saker och lämnar henne inte ifred förens en vuxen finns i närheten. 
Det här är första gången det händer och Maja vet inte varför pojkarna är så 
dumma idag.  
 
 

Har Maja blivit mobbad? 
Ja⏬  Nej⏬  

Fråga 4: 
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Lilly är redo för att gå till skolan. Att gå till skolan är något som Lilly inte tycker 
om, i skolan har hon en massa kompisar men varje dag så säger Freja elaka sa-
ker efter henne i korridorerna. När Lilly räcker upp handen för att svara på frå-
gor säger Freja alltid en dum kommentar om Lillys svar. Detta har gjort att Lilly 
inte längre räcker upp handen för att svara och inte heller har någon lust att 
komma till skolan.  
 
 

Har Lilly blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  
 
 

Fråga 5:  
Oliver möts varje dag av Alex och Charlie när han kommer till skolan. Alex och 
Charlie kallar Oliver fula saker tills det att en vuxen syns till. Detta upprepas dag 
efter dag.  
 
 

Blir Oliver mobbad?  
Ja⏬  Nej⏬  

 
 

Fråga 6: 
Alicia och Melvin passar inte riktigt ihop. När det leker i samma grupp på rasten 
blir det ofta bråk och Alicia slår ofta till Melvin så att han blir ledsen. När Fröken 
pratar med barnen säger hon att de måste klara av att leka med varandra. Detta 
gör Melvin arg, då Alicia ofta slår honom ganska hårt och han funderar på om 
han ska börja slå tillbaka.  
 

Blir Melvin mobbad?  
Ja⏬  Nej⏬  

 
Fråga 7:  
Stella, Viktor och Henry är ett bra och stabilt kompisgäng som ofta leker med 
varandra. Kevin går i samma klass och han vill ofta vara med. När Stella, Viktor 
och Henry låter Kevin vara med går lekarna ofta ut på att slå Kevin. Det kan till-
exempel vara att leka tagare och när de ska ta Kevin, slår de till honom lite extra 
hårt. Kevin känner sig ofta lite skrämd av att vara med gänget men han vill väl-
digt gärna passa in. För att passa in står Kevin ut med att han blir som en slag-
påse för gänget.  
 

Har Kevin blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  

 
Fråga 8: 
Wilma svarar på en fråga hon får från sin lärare, men hon läspar så hennes S lå-
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ter lite annorlunda. Julia tycker att det låter roligt och härmar Wilmas uttal på 
ett taskigt sätt.  
 
 

Har Wilma blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  
 
 

 
Fråga 9:  
Julia blir retad varje rast av Alexander. Han kallar henne ful och tjock. Det hjäl-
per heller inte när läraren samtalar med dem om det som händer utan Alexan-
der fortsätter dag efter dag. 

Har Julia blivit mobbad? 
Ja⏬  Nej⏬ 

 
 

 
Fråga 10:  
Greta, Leia och Celine är bästa kompisar. De umgås varje dag och pratar mer än 
gärna hemlisar med varandra. Hemligheterna går ofta ut på att skvallra om Ca-
roline som tjejerna tycker luktar illa och inte har vad tjejerna anser vara rätt 
kläder. Caroline blir ofta ledsen när hon får höra att tjejerna pratar eller tittar på 
henne och skrattar när hon kommer till skolan.  
 

Har Caroline blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬    
 
 

 
Fråga 11:  
Adam känner sig retad på rasten och ber sin lärare om hjälp. Läraren lyssnar 
inte på Adam och säger sedan att det säkert kommer att gå över och menar att 
det löser sig.  
 
 

Har Adam blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬ 

 
Fråga 12:  
En kväll när Ludvig sitter hemma får han en snapchat av klasskamraten Leo. På 
snapen står det att Ludvig kommer att få stryk imorgon om han kommer till 
skolan och på bilden syns bara en knytnäve.  
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Har Ludvig blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  
 
Fråga 13:  
Klara och Alva sitter bredvid varandra i klassrummet och brukar komma bra 
överens. En dag tänkte Klara skoja lite med Alva genom att  kasta bort hennes 
linjal. När Klara gör det så går linjalen sönder och Alva blir väldigt ledsen.  

 
Har Alva blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  
Fråga 14.  
Sigge och Vidar leker med Vidars nya telefon. Sigge har inte fått skaffa en telefon 
än och känner sig lite avundsjuk på Vidars telefon. När Vidar inte ser förstör 
Sigge Vidars nya telefon genom att låtsas tappa den i marken. Vidar blir väldigt 
ledsen och springer in till fröken. Det är inte första gången som Sigge tar sönder 
något som är Vidars och fröken förstår inte varför Vidar fortsätter dela med sig 
av sina grejer till Sigge.  
 

Har Vidar blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  

 
Fråga 15:  
Flera tjejer i klassen hoppar hopprep på rasten. Arvid bestämmer sig för att han 
vill vara med men det får han inte. Tjejerna förklarar att Arvid inte får vara med 
eftersom han är kille.  
 

Har Arvid blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬   
 
Fråga 16:  
I en klass är det som bestämt att ingen pratar med Nils. Om man gör det blir 
man själv retad och folk börjar sprida rykten om en.  

 
Har Nils blivit mobbad? 

Ja⏬  Nej⏬  
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Fråga 17: 
Efter varje idrottslektion blir Astrid retad inne på tjejernas omklädningsrum. 
Några andra tjejer i klassen kallar henne tjock och drar ibland i hennes hår. El-
len, som är Astrids kompis försvarar ofta Astrid genom att säga ifrån och ber de 
andra att sluta. “De är bara dumma!” Säger Ellen. Ellen vill även att Astrid ska 
prata med fröken om att de andra barnen är dumma. 
    
  Har Astrid blivit mobbad? 

   Ja⏬  Nej⏬  
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10.2 Deltagande i en studie 

Till vårdnadshavare för barn i NN grundskola 

 
Studien, som kommer att handla om mobbning i grundskolan, kommer att utfö-
ras inom ramen för ett självständigt arbete. 
 
Information om en studie kring mobbning i grundskolan 

 
Denna studie ämnar till att kartlägga definitionerna av begreppet mobbning. An-
ledningen till att vi vill kartlägga definitionerna grundar sig i att människor för-
står eller tolkar begreppet på olika sätt. Denna enkätstudie innehåller hypote-
tiska scenarion som är mer eller mindre realistiska. Scenarion verkar till att del-
tagarna får välja ut det som passar för deras inre definition av mobbning. Vi vill 
att deltagarna enskilt besvarar enkäten så sanningsenligt som möjligt för att 
stärka validiteten av studien. Enkäten kommer att följas upp av antingen 
gruppintervjuer eller enskilda intervjuer med utvalda elever. Urvalsprocessen 
kommer att ske i samspel med ansvarig lärare och i samtycke med eleven. Del-
tagarna kommer att ringa in det svar som stämmer bäst överens med deras tan-
kegångar. 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en dag i 
skolan. Vi kommer att samla in data genom att dela ut en enkät som eleverna får 
svara på och genom intervjuer under en dag utan att medverka på annat sätt 
och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda en mik-
rofon för att kunna dokumentera intervjuerna och samla in de svar som elever-
na ger i enkäten. 
Datainsamlingen kommer att ske under maj månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras 
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från person-
uppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara bort-
tagna. 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även 
efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om bar-
net är villigt att delta. Om barnet är villigt att delta behöver ni inte skicka in nå-
got medgivande utan vi kommer att anta att både ni och barnet medgiver delta-
gande. Om barnet eller ni däremot inte är villigt att delta i undersökningen un-
dertecknar ni den medföljande blanketten om ickedeltagande och skickar in den 
till bifogad mail-adress. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det 
bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kon-
taktuppgifter). 
 
Studien utförs av Daniel Davies och Alice Nordin som går sjätte terminen på lä-
rarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet där vi har påbörjat ett självständigt arbete.  
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Vi som vårdnadshavare vill inte ger vårt medgivande till delta-
gande  
 
Jag ger härmed inte mitt medgivande för att mitt barn ska medverka i ovan-
nämnd studie.  
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 
Ort och datum                                                             

.......................................................................             ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1               Underskrift vårdnadshavare 2 

 
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

  

Studiens handledare: Kristina Ahlberg, Universitetslektor i didaktik 
Tel: 0184711662              E-post: Kristinaahlberg@edu.uu.se 
Uppsala den 19 april 2016 
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10.3 Intervjumall, Mobbning: ett komplext begrepp, en enkät och in-

tervjustudie  

Intervjumall av Alice Nordin och Daniel Davies   

Vad heter du? 

Vilken klass går du i? 

Vad tycker du om att göra på fritiden? 

Vad tyckte du om enkäten?  

Kommer du ihåg att du gjorde den?  

Vad kände du inför de olika scenarion?  

Hur ser du på mobbning? 

Vad innebär det att vara taskig? 

Tror du att det är svårt för lärare att upptäcka mobbning? 

Varför tror du det är så svårt/är lätt? 

Varför tror du att många säger att det blir mobbade? 

Vad menar man när man säger att någon retas? 

Är det samma sak att mobbas som att vara taskig? 

Case 6 stycken. 

1. Lilly är redo för att gå till skolan. Att gå till skolan är något som Lilly inte tycker 

om, i skolan har hon en massa kompisar men varje dag så säger Freja elaka saker ef-

ter henne i korridorerna. När Lilly räcker upp handen för att svara på frågor säger 

Freja alltid en dum kommentar om Lillys svar. Detta har gjort att Lilly inte längre 

räcker upp handen för att svara och inte heller har någon lust att komma till skolan. 

Förklara hur du tänker. 

Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför? 
2. Julia blir retad varje rast av Alexander. Han kallar henne ful och tjock. Det hjälper 

heller inte när läraren samtalar med dem om det som händer utan Alexander fortsät-

ter dag efter dag. 

Förklara hur du tänker. 

Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför?   

 
3. En kväll när Ludvig sitter hemma får han en snapchat av klasskamraten Leo. På 

snapen står det att Ludvig kommer att få stryk imorgon om han kommer till skolan 

och på bilden syns bara en knytnäve. 

Förklara hur du tänker. 
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Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför? 
4. Det ringer ut till rast och William springer ut på skolgården. Han träffar Elsa och 

frågar om de ska leka ihop. Elsa vill spela fotboll med några andra och säger därför 

nej till William. William går då istället fram till Lucas och frågar ifall han vill leka. 

Lucas vill dock spela kula och säger därför också nej till William. Nu känner sig 

William ensam. 

Förklara hur du tänker. 

Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför? 
5. I en klass är det som bestämt att ingen pratar med Nils. Om man gör det blir man 

själv retad och folk börjar sprida rykten om en. 

Förklara hur du tänker. 

Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför? 
6. En dag när Maja kommer till skolan möts hon av Elias, Oskar och Hugo. De kallar 

henne fula saker och lämnar henne inte ifred förens en vuxen finns i närheten. Det 

här är första gången det händer och Maja vet inte varför pojkarna är så dumma idag. 

Förklara hur du tänker. 

Varför/varför inte? 

Vem är det som blir mobbad, vem mobbar, varför?  
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10.4 Diagramförklaring   
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