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Sammanfattning 

Mobbning är ett vanligt förekommande skolfenomen. Dock finns inte många studier som 

undersöker lärares syn på mobbning och deras egna förhållningssätt kring detta. Att förhindra 

mobbning och kränkande behandlingar är en stor och viktig del av lärares uppdrag och arbete. 

Därmed blir det viktigt att försöka förstå hur lärare ser på detta fenomen (vad det är, varför det 

uppkommer och hur det bör och faktiskt hanteras) som de ska förebygga och hantera i sin 

vardagliga verksamhet och arbete. Denna studie syftar därmed på att studera verksamma 

grundskolelärares syn på skolmobbningsfenomenet och hur de ser på deras egna förhållningssätt 

gentemot detta. Genom sex intervjuer, med sex olika lärare har jag försökt att kartlägga deras syn 

på mobbningsfenomenet genom ett fenomenologiskt perspektiv.  

I studien används orden mobbning och skolmobbning synonymt med varandra. Detta för att 

studien fokuserar på mobbning och specifikt skolmobbning. Därmed kan dessa användas 

synonymt. 

De resultat som framkommit i studien är att samtliga respondenter har liknande defintioner 

gällande fenomenet skolmobbning. Vidare hävdar majoriteten av respondenterna att mer 

utbildning kring konflikthantering behövs i dagens skola, då hälften av respondenterna känner sig 

osäkra inför hanteringen av detta. Slutligen visar studien att det ofta finns flera olika förklaringar 

till varför elever blir mobbade, eller själva mobbar andra.  

 

Nyckelord: skolmobbning, lärarperspektiv, intervju. 
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Inledning  

Mobbning! Ett negativt värdeladdat ord. I dagens skola förekommer det mobbning på alla stadier 

och statistik visar att skolmobbningen ökar för varje år. Efter snart fem års studier på Uppsala 

universitet är jag behörig grundskolelärare och det är en fantastisk känsla. Dock vet jag att 

läraryrket inte enbart är en dans på rosor. På grund av att mobbning är en vanlig företeelse i 

dagens skola för detta med sig att jag kommer att behöva möta och hantera olika typer av 

konflikter och mobbningssituationer som verksam lärare. För att förbereda mig inför detta vill jag 

få mer kunskap och även öka min medvetenhet kring skolmobbningsfenomenet. Jag har valt att 

studera skolmobbningsfenomenet utifrån ett lärarperspektiv av den anledningen att jag vill 

undersöka hur verksamma lärare ser på skolmobbning och sitt eget förhållningssätt till 

konflikthantering och så vidare. Studien syftar till att försöka kartlägga några verksamma lärares 

perspektiv på mobbningsfenomenet.  

 

Jag vill tacka min familj och mina vänner för allt stöd jag har fått av er. Det kan låta en aningens 

klyschigt men jag är oerhört tacksam för all hjälp jag fått! Även ett stort tack till min handledare 

Johanna Svahn för all vägledning jag fått av dig. Och ett speciellt tack till Carolina Eriksson, jag är 

dig oändligt tacksam.  
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1. Bakgrund 

Svenska grund – och gymnasieskolan ska enligt skollagen aktivt bedriva arbete för att förhindra 

och förebygga skolmobbning. Uttrycket mobbning är relativt vanligt förekommande i dagens 

skola.1 Enligt statistik från organisationen Friends lider idag cirka 50 000 elever i den svenska 

grund – och gymnasieskolan av mobbning. Anmälningarna om kränkande behandling har även 

ökat markant under de senaste åren.2  

I dagens skola råder stor problematik kring mobbning av den anledningen att det blir ett allt 

vanligare skolfenomen. Mobbning äger rum i skolans korridorer, på skolgården och även på mer 

undanskymda platser på skolområdet. Skolmobbning kan även förekomma i klassrummet under 

lektionstid om inte läraren uppmärksammar detta och slår ned på alla sådana tendenser. 

Sammantaget kan det sägas att skolan är utan tvekan den plats där den mesta av mobbningen 

äger rum.3 

År 1993 avsattes en miljon kronor till ett projekt som gick ut på att årgärda och förebygga 

skolmobbning. Det var Skolverket som kom med denna satsning gällande det förebyggande 

arbetet mot skolmobbnig. Nitton kommuner i Sverige fick dela på detta pengastöd. Inom denna 

satsning fanns en öppenhet för att skolor skulle pröva på olika typer av handlingsprogram.4  

Under 80-talet talades det till största del om kränkande behandlingar som skulle förebyggas i 

skolan och begreppet mobbning förekom knappt i debatten. Dock skulle en förändring ske under 

mitten av 90-talet. I den skoldebatt som då figurerade i det svenska samhället sammanlänkades 

mobbning med kränkande behandling. Kränkning är till skillnad från mobbning en juridisk term 

som under denna tid återfanns i skollagen.5 År 1998 skedde en skärpning av skolans lagtext där 

arbetet mot mobbning nu bev mer explicit.6  

Mobbning, i detta fall skolmobbning, har under andra hälften av 90-talet blirivt ett brott både 

mot ett juridiskt, men också mot ett moraliskt kontrakt. Skolan är enligt lag skyldig att motverka 

mobbning som en konsekvens at värdegrunden men har med andra ord också ett juridiskt ansvar. 

I dag är mobbning inte längre en intern skolfråga. Det juridiska talet om mobbning innebär att 

skolor runtom i Sverige måste utforma och dokumentera sitt arbete mot mobning.7 

Utifrån denna utgångspunkt läggs ett särskilt ansvar på både skolledning och lärare i arbetet att 

förhindra skolmobbningsfenomenet. Denna studie ämnar att studera just skolmobbning, utifrån 

                                                 
1 www.skolverket.se, 5 maj 2012. 
2 Ibid., 4 maj 2012. 
3 Dan, Olwéus: Mobbning bland barn och undomar. Stockholm: Rädda barnen, 1999, s. 14 
4 ”På tal om mobbning.” s, 75-76 11 juni 2012.  
5 Ibid., s.79 
6 Ibid., s.79 
7 Ibid., s.80 

http://www.skolverket.se/
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ett lärarperspektiv. Vidare i denna uppsats kommer fenomenet mobbning användas synonymt 

med fenomenet skolmobbning.  

1.1 Skolans styrdokument 

En väsentlig del av lärares arbete med att motverka mobbning handlar om att ha en god kunskap 

om de riktlinjer och lagar de måste förhålla sig till. Vidare finns de yrkesetiska principerna som 

läraren måste förhålla sig till. Dessa principer handlar till stor del om att läraren ska bemöta alla 

elever med respekt och inte diskriminera någon. Vidare ska även läraren skydda varje elev mot 

skada, kränkande behandling och så vidare.8  

De två styrdokument som presenteras nedan måste var verksam lärare ha kunskap om och 

arbeta förebyggande mot. Alla personer som verkar i dagens skola ska främja de grundläggande 

värden som anges i skollagen och i läroplanen och tydligt ta avstånd från det som strider mot 

dem.9 Därmed är det viktigt att även belysa dessa två dokument här. 

1.1.1 Skollagen 

Enligt skollagen ska var huvudman se till att det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever. På varje skola i landet ska det finnas en 

likabehandlingsplan, krisplan, samt rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när 

kränkande behandling och mobbning uppstår. En lärare, förskollärare eller annan personal i 

skolans verksamhet har, om de fått kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande 

behandling i den aktuella verksamheten, skyldighet att anmäla detta till bland annat förskolechef 

och/eller skolans rektor etcetera. Enligt skollagen bör sedan de åtgärder som införs följas upp 

och utvärderas i syfte om att försäkra sig om att det har lett till att kränkningarna och 

mobbningen har upphört och därmed inte upprepas.10 

1.1.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemet 2011 

Utöver skollagen finns Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

som lärare och pedagoger har skyldighet att följa. Dagens rådande läroplan, Lgr11, behandlar till 

stor del skolans värdegrund och uppdrag. Det svenska skolväsendet vilar idag på en demokratisk 

grund. Detta innebär att skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare och att samtidigt 

arbeta förebyggande mot kränkning av andra individer, samt värna om allas lika värde. I Lgr11 

finns att ta del av samtliga punkter som skolan ska värna om, exempelvis det faktum att skolan 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Vidare står det att ingen 

                                                 
8 www.lararforbundet.se, 10 maj 2012. 
9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011. Stockholm: Fritzes, 2011, s.8 
10 Skollagen, kapitel 6 

http://www.lararforbundet.se/
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människa i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning och så vidare.11 Även i de övergripande målen och riktlinjerna för skolan understryks det 

att skolan ska arbeta aktivt för att motverka mobbning och kränkande behandling av individer 

eller grupper.  

1.2 Relevans i förhållande till denna studie 

Utifrån det som nämnts ovan kan mobbning förstås som ett vanligt förekommande fenomen i 

den svenska skolan. Med tanke just på att det är en vanlig företeelse och att det dessutom ingår i 

lärarens uppdrag att förebygga och hantera denna företeelse är det viktigt att undersöka hur lärare 

förstår mobbning, dess orsaker och hur de ser på sin egen roll i arbetet mot skolmobbning.  

Som tidigare nämnt kommer orden mobbning och skolmobbning användas synonymt med 

varandra. 

                                                 
11 Lgr11, s.7-8 
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2. Litteraturöversikt 

Detta avsnitt behandlar olika teoretiska perspektiv kring fenomenet skolmobbning, samt tidigare 

forskning kring detta område.  

2.1 Teoretiska perspektiv på fenomenet skolmobbning 

2.1.1 Olika sätt att se på skolmobbning  

Den svenska läkaren Peter-Paul Heinemann är en av flera personer som har  kommit att faställa 

en definition av mobbning. Han anses idag av många vara den som utvecklade den ursprungliga 

definitionen av mobbning som gruppvåld. Hans syn på mobbning bottnar i hans erfarenheter 

som skolläkare och defintionen härrör från det engelska ordet ”mob” som är synonymt med 

vandaliserande folkhop. Nedan följer en inledning i en av hans böcker där han berättar om hur 

begreppet kom att myntas. 

”Jag ville lansera ett nytt ord för ett begrepp som vi oftast helt ignorerar: gruppens gemensamma 

aggressivitet mot någon eller några som provocerar den eller drar på sig dess ilska. Ett neutralt 

engelskt uttryck stod till buds: ordet mobbing. Den försvenskade formen blev mobbning.12”  

Heinemann hävdar att mobbning kan ses som synonymt med ordet gruppvåld. Vidare menar han 

att en hårt sammansvetsad grupp ogärna släpper in en ny människa i deras gemenskap. Lika 

ogärna släpper de ut någon medlem ur gruppen. Gruppdynamiken är det centrala kring 

skolmobbning, hävdar Heinemann.13  

2.1.2 Dan Olwéus  

Dan Olwéus, professor i psykologi i Bergen, har forskat kring mobbning i över 20 år och har i 

likhet med Heinemann myntat en definition av fenomenet.   

”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.14” 

Till skillnad från Heinmann hävdar Olwéus att mobbning inte endast sker i grupp. De negativa 

handlingarna i Olwéus defintion åsyftar när en person försöker tillfoga en annan person skada. 

Det kan handla om fysisk skada genom sparkar och slag eller handlingar med mindre fysiska 

inslag, såsom utfrysningar, grimaser eller i verbal form, i form av hot, hån etcetera. Utifrån 

                                                 
12 Peter-Paul Heinemann, Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna, Stockholm: Natur och kultur, 1987, s. 7ff. 
13 Ibid., s. 100 ff. 
14 Dan Olwéus: Mobbning i skolan. Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: Liber, 2003,  s. 4 ff 
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formen av handling och dess konsekvenser skiljer han på direkt och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning kan enligt Olwéus användas synonymt med öppna angrepp medan indirekt mobbning 

utgörs av olika former  av social isolering och/eller utfrysning.15 

Vidare hävdar dock Olweus att vissa situationer som anses vara mobbningsliknande inte 

behöver vara det och att begreppet ibland tenderar att användas även i fall där det inte rör sig om 

just mobbning. Till exempel menar Olwéus att begreppet inte bör användas när två relativt 

jämlika och starka personer grälar eller slåss.16  

2.1.3 Anatol Pikas  

Den tredje och sista definitionen som här presenteras är utformad efter Anatola Pikas, författare 

och docent i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet. Han definierar 

mobbning på följande sätt: 

”Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 

uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars 

medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.17” 

Pikas defintion bygger mycket på Heinemanns syn på mobbning, som tidigare presenterats. 

Enligt Pikas är mobbning också en typ av gruppvåld. Med våld syftar Pikas dock på både fysiskt 

och psykiskt våld.18 Pikas anser att hans definition även kan styrkas genom Sveriges rikdsdag som 

genom sitt utbildningsutskott fastställt att mobbning är lika med gruppvåld.19 

 

Det finns även forskare som idag talat om mobbningssituationer som kännetecknas av ett 

”provokativt offer”. Detta syftas på att mobbningsoffret kan utlösa mobbning genom olika 

former av provokation.20  

2.2 Fenomenet kränkande behandling i jämförelse med fenomenet skolmobbning 

Fenomenet skolmobbning är svårdefinierat. Likaså i vad skillnaden mellan kränkande behandling 

och mobbning består utav. Enligt Skolverket skiljer sig dessa fenomen på följande sätt: 

”Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men en enstaka kränkande 

behandling innebär inte mobbning. Kränkningarna övergår i mobbning när de upprepas.21”  

                                                 
15 Ibid., s. 4 
16 Ibid., s. 5 
17 Anatol, Pikas: Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala: Tryckkontakt, 1987, s.42 
18 Ibid., s. 23-24 
19 Ibid., s. 24 
20 På tal om mobbning, Stockholm: Skolverket, 2009, s.18.  
21 www.skolverket.se, 8 maj 2012 
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På grund av denna skillnad kommer båda dessa begrepp appliceras i denna studie med 

utgångspunkt i Skolverkets beskrivning. Enligt Wrethander Bliding ligger det stora svårigheter i 

att fastställa en specifik definition av fenomenet mobbning. I de första mobbningsstudier som  

genomfördes betraktades det som ett aggresivt beteende som uppstår i isolerade situationer. I 

mitten av 70-talet var det många forskare som anammade ett sådant perspektiv och således 

hävdade att mobbning kunde förstås som en manifestation av eller en effekt av aggression.22 

Denna teoretiska syn kom att bli dominerande under flera år framåt. Under senare år har dock 

denna teori kommit att ifrågasättas till viss del. Kritiken består främst i att forskningen har varit 

alltför ensidig och dominerats av ett psykologiskt perspektiv, där det aggressiva beteendet och 

individen i sig stått i fokus. Därtill har det med tiden uppmärksammats ett större behov av att 

även beakta och söka förstå de sociala och kulturella dimensionerna av mobbningsprocesserna.23 

Även den engelska professorn C M.J Arora påpekar svårigheten i att ge en korrekt defintion av 

mobbning. Arora har studerat en stor del mobbningslitteratur och flertalet defintioner och funnit 

att en generellt accepterad definition av fenomenet inte har fastställts.24 

2.3 Teoretiska förklaringsmodeller 

Nedan presenteras fem teoretiska förklaringsmodeller kring skolmobbning. Denna indelning 

baserar sig på en forskningsöversikt gjord av den australiensiske forskaren Ken Rigby.25 Rigby har 

gjort flertalet intervjuer kring hur olika verksamma lärare förklarar mobbning och vad som kan 

orsaka att fenomenet mobbning uppstår. Rigby kom fram till att de intervjuade personerna hade 

sin individuella syn på varför mobbning uppstår. Med utgångspunkt i detta sammanfattar Rigby 

dessa lärares förklaringar i vad hans kallar förklaringsmodeller.26 Det bör nämnas att ingen av 

dessa modeller ger en heltäckande bild av de teorier som finns kring mobbningens uppkomst. 

Dock ger dessa förklaringsmodeller en utgångspunkt för att få insyn i forskning kring mobbnings 

uppkomst. 

2.3.1 Olika sätt att försöka förstå fenomenet skolmobbning 

Mobbning som ett utvecklingspsykologiskt fenomen – Ett vanligt sätt att förklara mobbning 

är genom att studera barns psykologiska utveckling. Utifrån ett sådant synsätt förstås mobbning 

som ett fenomen som startar tidigt i barndomen, som ett led i dess utveckling. Tidigt i en 

människas liv börjar barn att hävda sig på bekostnad av andra. Det handlar om en typ av social 

                                                 
22Marie, Bliding: Inneslutandet och uteslutandets praktik: en studie av barns relationsarbete i skola. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis, 2004, s. 30 
23 Ibid., s. 31-32 
24C.M.J Arora: “Defining Bullying: Towards a Clearer General Unerstandins and more Effective Intervention 

Strategies”, School Psychology International, nr 17, 1996, s. 317-329 
25 Ken Rigby, “Addressing Bullying in Schools: Theory and Practice”, Australian Institute of Criminology, nr 259, 

2003, s. 1 
26 Ibid,. s. 2 
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dominans. Fysisk mobbning är i detta skeende inte vanligt utan istället handlar det mer om 

verbala och indirekta former av mobbning.27 

 

Mobbning som ett resultat av barns indivduella olikheter– En annan teori som försöker 

förklara mobbning hävdar att det i en skolmiljö alltid förekommer psykiska och fysiska skillander 

mellan barnen när det gäller styrka. Att som barn alltid vilja dominera och vara stark är enligt 

denna teori en anledning till att mobbning uppstår. Mobbaren väljer ut ett mobbningsoffer som 

enligt denne är fysiskt svagare och som generellt sett har sämre självkänsla än den som mobbar. 

Barn som ofta utsätts för kränkande behandling eller mobbning anses inom 

mobbningsforskningen vara svaga och ha dåligt självförtroende. Vidare kan det även handla om 

tidigare erfarenheter och vilken typ av uppfostran man som barn fått. Att ständigt bli ifrågasatt 

som barn, att inte få någon positiv feed-back från föräldrarna och att inte få beröm etcetera gör 

att dessa barn kan uppfattat och tro att det är tillåtet att mobba andra barn.  

För att som pedagog kunna förebygga denna typ av mobbning är det viktigt  att försöka 

identifiera barn som har tendenser till att antingen vara den som mobbar, eller vara den som blir 

mobbad.28 

Dan Olwéus är en del av denna förklaringsmodell. Han hävdar att individuella olikheter kan 

orsaka mobbning. Vidare hävdar Olwéus att den som mobbar ser de svagare personernas osäkra 

beteende och detta ger mobbaren kraft och lust att utöva sin makt.29 

 

Mobbning som en del av andra sociokulturella mönster – En tredje teori försöker förklara 

mobbning utifrån det faktum att det finns sociala grupper som sinsemellen är olika starka. Det 

handlar då om skillander mellan kön, social klass etcetera. Rigby menar här att generellt sett kan 

det ses som att pojkar har högre status än flickor och att pojkar mellan pojkar vilket då gör att en 

obalans i maktsystemet frigörs.30 Det kan utifrån detta sägas att det är vanligare att pojkar mobbar 

flickor än tvärtom. Dock ska det nämnas att när det gäller mobbning på grund av ras, etnicitet 

etcetera, finns det inga starka bevis för att detta skulle vara en vanlig företeelse.31  

Psykologen Fors utgår ifrån denna teori i den forskning hon har gjort. Utifrån fem olika 

studier har Fors kommit fram till att orsaker till mobbning kan förstås i ljuset av olika typer av 

maktrelationer mellan mobbaren och den som blir mobbad, vilket då är i likhet med denna tredje 

teori kring mobbning och varför detta fenomen finns. I Fors studier har det visat sig finnas en 

manipulerande och tvingande maktrelation där mobbaren har kontroll över den mobbade, och 

den mobbade underkastar sig sin plågoande, det vill säga mobbaren.32     

                                                 
27 Ibid., s. 2 ff. 
28 Ibid,. s.3 
29 Olwéus, Mobbning i skolan. Vad vi vet och vad vi kan göra, s. 27 
30 Rigby, s. 3 ff. 
31 Rigby, s.4   
32 Zelma, Fors: Obalans i makt. Fallstudier av mobbning. Göteborg: Göteborgs universitet, 1993, s. 34 ff. 
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Mobbning som en konsekvens av grupprocesser – Den fjärde förklaringsmodellen lägger 

stort fokus vid en social kontext. Med detta menas de attityder som finns i skolmiljön. Individens 

syn på dess omgivning, i detta fall skolmiljön, samt hur denne känner tillhörighet med denna 

miljö, påverkar individen. Eleverna influeras av mindre grupper som de kan associera sig till. 

Dessa grupper kan i vissa situationer vara starkare än andra individer och utifrån detta kan då 

mobbning uppstå. Studier kring detta har visat att det är ungefär lika vanligt att man mobbar i 

grupp som att man mobbar individuellt.33 

Gunnar Höistad, lärare och barnombudsman, hänvisar till samma typer av orsaker kring 

mobbningens uppkomst som den fjärde förklaringsmodellen försöker framlägga bevis för. En 

mobbare har oftast någon eller några som uppmuntrar dess beteende aktivt eller passivt. En del 

kan genom sin tystlåtenhet ge stöd åt den som mobbar, det vill säga att ingen i dennes omgivning 

protesterar eller säger emot för det som offret blir utsatt för. Man är rädd för att vara ensam om 

att tycka det som försiggår är fel och för att själv bli utstött. Sammantaget kan sägas att man är 

rädd att själv råka ut för dessa kränkningar.34 

 

Mobbning som ett inlärt beteende – Den femte och sista förklaringsmodellen utgår från en 

tanke om att vissa barn har en större tendens att hamna i mobbninssituationer, mer än andra 

barn. Anledningen till detta skulle då vara att dessa barn utvecklat särskilda, speciella karaktärer. 

De barn som mobbar känner sig inte stolta över sin skola/utbildning och känner ingen större 

tillhörighet med det övriga samhället. Vidare känner dessa barn ingen skam över att de mobbar 

någon annan och de anser generellt att de barn som mobbas får skylla sig själva.35 

2.4 Tidigare forskning utifrån ett lärarperspektiv 

Det finns olika undersökningar som genomförts kring fenomenet skolmobbning. En av dessa 

undersökningar redovisas i en artikel från USA. Artikeln grundar sig på en amerikansk studie där 

ett slumpmässigt urval av lärare gjorts. Undersökningen fokuserar på lärarnas uppfattningar och 

praxis kring mobbning, samt det förebyggande arbetet mot detta i deras vardagliga verksamhet. 

Anledningen till studiens uppkomst är USAs vidgade uppmärksamhet på skolmobbning på grund 

av de dödsskjutningar som förekommit i amerikanska skolor. Vissa mobbningsforskare hävdar att 

dessa dödskjutningar grundar sig i fall där de som utför dådet tidigare varit mobbade i skolan.  

Sammantaget svarade 359, av 700 tillfrågade verksamma lärare, på det frågeformulär som 

skickades ut till olika grundskolor i USA. Frågeformulären som användes i studien utvecklades 

för att bedöma grundskollärares uppfattningar och praxis när det gäller det förebyggande arbetet 

                                                 
33 Rigby, s. 4-5 
34Gunnar Höistad: Mobbning – en bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning, Stockholm: 

Informationsförlaget, 1994, s.69   
35 Rigby, s. 5 
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mot skolmobbning i den vardagliga verksamheten. Resultatet visar att de utfrågade lärarna 

uttryckte negativa attityder mot mobbning och stor medkänsla för mobbningsoffren. Nästan 

samtliga lärare kände ett ansvar att förhindra mobbning i klassrummet men de saknade 

företroende för sin förmåga att hantera detta fenomen. Mindre än en tredjedel av de tillfrågade 

arbetade och samtalade om mobbning utanför klassrummets väggar. Ett annat resultat i studien 

visar på att ökad utbildning bland lärarna är nödvändig då lärarna måste få mer kunskap kring 

mobbning för att kunna arbeta förebyggande mot detta i klassrummet. Sammantaget kände 

samtliga lärare att de hade ett ansvar att försöka förhindra mobbning i skolan.36 

2.4.1  Studier genomförda i England 

En annan undersökning som utgått ifrån ett lärarperspektiv genomfördes 2006 av forskaren Lee. 

Han valde att undersöka hur verksamma lärare på en skola i England tänkte och tyckte omkring 

begreppet mobbning. Dessa lärare intervjuades och det som framkom i undersökningen var att 

nästintill samtliga lärare delade ett gemensamt språk och vokabulär kring begreppet mobbning. 

Det som dock skiljde sig åt var lärarnas syn på vad mobbning faktiskt betyder, det saknades en så 

kallad konsensus.37 

Utifrån det faktum att lärarna inte delar samma syn kring vad mobbning betyder, 

komplicerades detta ytterligare i en undersökning som gjordes senare under samma år. Den 

undersökningen grundades i att man ville jämföra lärares uppfattning kring mobbning i 

förhållande till elevernas. Vid denna undersökning svarade över 200 lärare och över 2 000 elever i 

årskurs 7 och 9 på en enkät. Resultatet visade att eleverna i sina definitioner kring mobbning 

fokuserade på direkt fysisk och verbal mobbning. Lärarna uppfattade begreppet vidare, till 

skilland från eleverna.38    

Det kan sammantaget sägas att dessa tre studier visar på komplexiteten gällande en klar och 

tydlig defintion av fenomenet mobbning.  

 

                                                 
36 J.A, Dake m fl:, “Teacher Perceptions and Practices Regarding School Bullying Prevention”, Journal of 

School Health, nr. 73,  2003, s. 347-355 
37 På tal om mobbning, Stockholm: Skolverket, 2009, s. 18 
38 Ibid., s.18 ff. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras studiens syfte samt frågeställningar. Dessa kommer att undersökas utifrån ett 

fenomenologisk perspektiv. 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att att undersöka lärares syn på mobbning och deras egna förhållningssätt kring 

detta. Att förhindra mobbning och kränkande behandlingar är en stor och viktig del av lärares 

uppdrag och arbete. Därmed blir det viktigt att försöka förstå hur lärare ser på detta fenomen 

som de ska förebygga och hantera i sin vardagliga verksamhet och arbete. 

3.2 Frågeställningar 

Utifrån det ovannämnda syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 

 Hur definierar verksamma lärare mobbning? 

 

 Vilka orsaker ser lärare till att skolmobbnings situationer uppstår? 

 

 Hur ser lärare på sin egen roll vid hanterandet av skolmobbningssituationer? 
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4. Metod 

Under denna rubrik redogörs för studiens tillvägagångssätt vid genomförandet, samt presenteras 

studiens metodologiska ansats.  

4.1 Metod för datainsamling 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie utgörs av sex kvalitativa intervjuer, 

genomförda med sex lärare. Denna kvalitativa intervjumetod lämpar sig väl då jag som intervjuare 

vill försöka förstå människors, i detta fall lärares, sätt att resonera eller reagera över något 

specifikt fenomen eller föremål. Det är även lämpligt om man som intervjuare vill särskilja eller 

urskilja ett handlingsmönster.39 Kvale, norsk psykolog och en av de nordiska förespråkarna vid 

intervjumetodik hävdar detta: 

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening.40” 

Med utgångspunkt i detta kan det hävdas att de kvalitativa intervjuerna, i kombination med en 

fenomenologiska ansats utgör en god förutsättning för att undersöka verksamma lärares sätt att 

definiera mobbning, samt hur de ser på sitt eget förhållningssätt och hur skolmobbning bör 

hanteras. Det bör även nämnas att enkäter och-/eller observationer som metod valdes bort. 

Enkäterna valdes bort på grund av att dessa hade begränsat undersökningens möjligheter till 

uppföljningsfrågor inom de olika fokusområdena. Observationer valdes bort då jag istället ville ha 

del av lärarnas egna uppfattningar, förståelser kring skolmobbningsfenomenet.  

De genomförda intervjuerna är av respondent-karaktär (se bilaga). Detta innebär att  

respondenterna och deras egna tankar är det som är studiens objekt, vilket även det kan förankras 

och förstärkas genom användande av ett fenomenologiskt perspektiv. I och med denna typ av 

undersökning leder detta till att samma frågor ställdes till de intervjuade lärarna. Anledningen till 

detta är att jag sedan kan söka och finna mönster i svaren, och beskriva och förklara hur och 

varför olika verksamma lärare skiljer sig åt med avseende på hur de svarar.41  

4.2 Urval 

Intervjuerna i denna studie baserar sig på en centralisk urvalsprincip. Detta innebär att 

respondenterna kommer från centralt placerade källor, det vill säga de är alla verksamma lärare i 

                                                 
39 Jan, Trost: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 32 
40 Steinar, Kvale: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Stundentlitteratur, 2009, s. 13 
41 Peter, Esaiasson m fl.: Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 

juridik, 2012,  s. 228 & s. 259 
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skolan.42 Med tanke på att studien utgår från ett lärarperspektiv, är de verksamma lärare den enda 

tänkbara källan, vilket då har påverkat delar av urvalsprocessen. De sex respondenterna arbetar på 

två olika skolor i en medelstor stad i Sverige. De intervjuade lärarna kommer hädanefter att 

omnämnas som respondenter. De är alla verksamma i grundskolans senare år vilket är ett 

medvetet val då jag ämnar arbeta inom dessa stadier efter avslutad examen. Detta medvetna val är 

gjort på grund av att jag som blivande lärare anser mig behöva stor kunskap kring 

skolmobbningsfenomenet. Jag kommer som blivande lärare att möta skolmobbning i min 

kommande dagliga verksamhet. Därmed är jag intresserad av synen på mobbningsfenomenet 

bland verksamma lärare. Mitt intresse och nyfikenhet kring detta har med andra ord styrt mitt val 

av respondenter. Det ska även nämnas att ingen av de ovannämnda respondenter är bekanta till 

mig. Valet att intervjua främlingar har att göra med svårigheten i att hålla en vetenskaplig distans 

till sina vänner, om man skulle valt dessa som respondenter.43   

4.2.1 Presentation av respondenterna 

Vid följande presentation av respondenterna kommer dessa att tilldelas fiktiva namn i syfte att 

värna om deras anonyminitet.  

 

Karin – Karin har arbetat som lärare i över 20 år. Hon är utbildad SO-lärare vilket innebär att hon 

har läst samhällskunskap, religion, historia, samt geografi. Hon har arbetat på den aktuella skolan 

i sju år. Anledningen till att hon valde att bli lärare var hennes intresse för de ämnen hon idag 

undervisar i. Karin anser att det mest positiva med läraryrket är elevkontakten och att ständigt få 

undervisa i de ämnen hon brinner för. En negativ aspekt med läraryrket anser hon vara stressen 

som följer på de många undervisningstimmar lärare idag har - vilket också medför sämre 

planeringsmöjligheter. 

 

Britta – Britta har även hon lång erfarenhet av läraryrket. Hon har arbetat som spansk – och 

engelskalärare i 17 år. Hon är sedan tidigare utbildad gymnasielärare, men arbetar nu på 

högstadiet och trivs mycket bra med det. Hon har arbetat på den aktuella skolan i fem år och 

sitter även med i skolan antimobbningsteam. Enligt Britta är elevkontakten det mest positiva med 

läraryrket och det negativa med yrket anser hon vara den tid som går åt till mycket annat än just 

undervisningen. Såsom kravet på den dokumentation som dagens skola kräver. 

 

Anna – Anna har arbetat som lärare i över tjugo år. Hon är utbildad svensk – och 

matematiklärare. Hon utbildade sig även till dramapedagog för några år sedan, vilket hon tycker 

är mycket intressant och väldigt roligt. Det positiva med läraryrket anser hon vara eleverna och 

                                                 
42 Esaiasson m fl.; s.258 
43 Esaiasson m fl,: s. 259 
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att få dessa att samarbeta tillsammans med varandra. Om hon ska lyfta fram någonting negativt 

med yrket skulle det vara den tid som måste läggas på administrativa sysslorna.  

 

Christina – Christina har arbetat på den aktuella skolan i över nio år. Hon är utbildad svensk – och 

spansklärare och undervisar i båda dessa ämnen. Anledningen till att hon valde  läraryrket var 

hennes intresse för de ovannämnda ämnena. Det positiva med läraryrket är att det ständigt är 

spännande, roligt och utmanande. Det negativa med yrket anser hon vara bristen på tid, att man 

som lärare alltid känner en viss stress över arbetet.  

 

Olof – Olof är den enda manliga respondenten. Han har arbetat som lärare i över tjugo år och är 

utbildad matematik – och NO-lärare. Olof sitter med i skolans antimobbningsteam. Det positiva 

med läraryrket anser han vara elevkontakten och att det ständigt sker saker i skolan, på både gott 

och ont. Det negativa med läraryrket anser han vara all den tid som går åt till det administrativa 

arbetet. Och även att politikerna inte lyssnar på dagens verksamma lärare.  

 

Margareta – Margareta har arbetat som lärare i snart 19 år. Hon är utbildad textil – och 

matematiklärare. Hon trivs bra med yrket och trivs på sin arbetsplats. Hon anser att det positiva 

med att vara lärare är alla möten med ungdomarna. Det ger väldigt mycket anser hon och hon får 

mycket tillbaka från eleverna. Något som hon menar vara en negativ aspekt av läraryrket idag är 

att inte ha möjligheten att hjälpa de elever som har det svårt i skolan, på grund av 

koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem etcetera. 

 

Det ska även nämnas att båda skolorna har sin egen antimobbningsplan, samt ett 

antimobbningsteam. På en av skolorna finns en fritidsledare som rör sig i skolans korridorer 

under dagarna. Hans uppgift är att värna om varje elevs trygghet och förebygga kränkande 

behandlingar. På den andra skolan har varje lärare på skolan ett rastvaktsschema. Detta innebär 

att de några gånger per vecka ska vistas ute bland eleverna under rasterna. Även detta är en del av 

ett förebyggande arbete mot kränkande behandling, samt mobbning.  

4.3 Genomförandet 

Till en början kontaktades ett flertal skolor i mellersta Sverige med en förfrågan om det fanns 

några verksamma lärare som hade tiden och möjligheten att ställa upp på intervju. Skolorna 

kontaktades via telefon och/eller via mail. Av tidsmässiga skäl tackade flertalet av dessa skolor 

nej, förutom två stycken. Och det är dessa två skolor som samtliga respondenter arbetar på. 

När dessa skolor hade kontaktats och de sex respondenterna hade tackat ja till medverkan, 

bestämdes det att alla sex möten skulle ske på respondenternas respektive skola. Detta för att 

underlättta för respondenterna då de av tidsmässiga skäl inte hade mycket tid att avvara till 

intervju.  
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Intervjuerna spelades in via mikrofon, kopplad till en dator. Skriftliga anteckningar gjordes 

även under samtliga intervjuer på grund av risken att tekniken skulle kunna komma att krångla 

vid ett senare tillfälle och på så sätt påverka det efterföljande analysarbetet. Att det endast blev en 

man som intervjuades var helt slumpmässigt då de andra manliga lärarna som kontaktades inte 

kunde medverka. Två av respondenterna sitter i skolornas vardera antimobbningsteam, vilket kan 

vara intressant med tanke på studiens forskningsobjekt. 

4.4 Metod för bearbetning och analys 

Efter att intervjuerna hade ägt rum transkriberades ordagrant samtliga sex  intervjuer. Dessa 

intervjuer bearbetades sedan genom att jag kategoriserade respondenternas svar. Denna 

kategoriseringsprocess resulterade i fyra olika kategorier; defintion, orsakande, skolans 

åtgärdsarbete, samt lärarens syn på sitt eget agerande i hanteringen av skolmobbningssituationer i 

vardagspraktiken. Att jag valde att använda mig utav en kategorisering av respondenternas svar 

var för att dessa fyra ämnnesområden var de som kom att stå i fokus under intervjuerna. Dessa 

fyra ämnen hade samtliga respondenter mycket att reflektera och berätta kring. Därmed blev det 

en naturlig sätt att dela in dessa fyra områden inför min analys. 

4.4.1 Fenomenologisk ansats 

Studiens resultat och analys har en fenomenologisk ansats. Syftet med en fenomenologisk ansats 

är att beskriva människors upplevelser av ett fenomen, med andra ord människors individuella 

livsvärldar. Edmunds Hesserl anses vara fenomenologins moderna, nydanande grundare.44 En 

fenomenologik ansats syftar på att inte ta de vetenskapliga teorierna, sunda förnuftet för givet. 

Snarare syftar det till att ge full rättvisa åt de objekt som är föremål för en specifik undersökning. 

Detta är sakerna i sin egna form och vår egna tillgång till dem som är erfarenheter.45 Hesserl 

hävdar vidare: 

”Likaså är erfarenheten en stum början, eftersom alla teorier, begrepp, åsikter har sitt ursprung i 

erfarenheten; de förra utgör ett försök att tankemässigt och språkligt bemästra de erfarna 

realiteterna. Det är det som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse få grepp om sakerna, 

begreppslägga dem, men utan att våldföra sig på dem; tvärt om fodras en öppenhet, följsamhet 

och så vidare.46”  

Det är den naturliga erfarenheten som ska göras rättvisa hävdar fenomenlogin. 

Sammanfattningsvis handlar den teoretiska ansatsen om människors egna uppfattningar och 

erfarenheter kring olika objekt, tillika fenomen.  

                                                 
44 Jan, Bengtsson: Edmund Husserls filosofi. Göteborg: Sociologiska instutionen, 1987, s. 4ff.  
45 Ibid., s.6-7 
46 Ibid., s.6 
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Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att genom ett lärarperspektiv undersöka 

respondenternas egna erfarenheter, förhållningssätt, samt syn på sin roll som lärare/i skolan i 

relation till ett specifikt fenomen, nämligen mobbning. Detta är en väsentlig del då 

fenomenologin anses, av forskare och filosofer, vara en erfarenhetsfilosofi.47 Studien baseras 

därmed inte på förutfattade meningar kring vad lärarna kommer att säga, utan på hur deras svar 

kan förstås utifrån deras eget perspektiv. Studien är sedan strukturerad efter olika ämnesområden 

kring skolmobbning och respondenternas syn på detta.  

4.5 Reliabilitet och  validitet 

Esaiasson beskriver att det är viktigt att beakta två begrepp vid genomförandet av en 

forskningsstudie. Dessa två begrepp kallas reliabilitet och validitet. Att forskningsstudien har en 

god reliabilitet handlar om att arbetet görs på ett tillförlitligt vis medan en god validitet handlar 

om att forskaren undersöker det som det är avsett att undersöka och ingenting annat.48 

4.5.1 Reliabiliteten  

Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig en undersökning, tillika studie är. Denna reliabilitet 

handlar om att studien inte har några slump – eller slarvfel. Dessa slarvfel och så vidare kan 

uppstå på grund av trötthet och stress, hos både den som blir intervjuad men också hos den som 

intervjuar.49 I föreliggande studie lyssnades materialet igenom flertalet gånger för att 

respondenternas utsagor skulle bli korrekta. Respondenterna informerades tidigt om vad 

intervjun gick ut på. Dock var samtliga respondenter till en början nervösa då de uppfattade 

intervjun vara en typ av utfrågning där det fanns rätt eller fel svar. I och med detta kan det tänkas 

att vissa av dessa läste in sig på tidigare forskning kring mobbning innan vårt möte ägde rum. 

Detta kan då ha färgat respondenternas svar beroende på vilken information de tagit del av.  

Det material som samlats in under intervjuer har gåtts igenom och jag har använt det som är 

relevant för mitt syfte och de områden som denna studie berör.  

4.5.2 Validiteten 

Validiteten i denna studie anser jag är hög då relevanta frågor har ställts till de grundskolelärare 

som hör till min målgrupp och urvalsgrupp i studien. Vidare hävdar jag att jag har fått svar på det 

jag ämnade att undersöka. Då studien syftar till att få lärares perspektiv och åsikt om fenomenet 

mobbning är det genom intervju som den största validiteten uppnås. Det finns inget rätt eller fel 

svar. För med en enkät exempelvis styrs svaren av enkätens alternativ.  

                                                 
47 Ibid., s.7 
48 Esaiasson m fl,: s. 275 ff. 
49 Ibid., s. 70 
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Samtliga respondenter intervjuades på förmiddagar, efter de haft en till två lektioner. Överlag 

var samtliga respondenter stressade, då de alla ansåg att de har ett pressat arbetschema. Utifrån 

detta kan det sägas att i och med att samtliga respondenter var relativt stressade kan deras svar 

och berättelser kring skolmobbningsfenomenet ha frammanat snabba, inte alltför genomtänkta 

svar.   

4.6 Etiska överväganden  

En undersökning som innefattar intervju måste hanteras enligt de etiska relger som gäller för 

forskning. Vetenskapsrådet anger centrala aspekter som bör beaktas i genomförandet av en 

vetenskaplig studie, vilka alla har haft relevans för denna studie.  

I en intervjusituation ska den intervjuade bli väl informerad om den pågående studiens syfte. 

Anledningen till detta är att vederbörande ska bli medveten om att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas närsomhelst under pågående intervju. Skälet till detta är att den intervjuvade 

personen inte ska betrakta studien som något avgörande för honom eller henne i en viss 

kontext.50 Detta informerades denna studies respondenter om. Samtliga respondenter valde dock 

att genomföra sina intervjuer utan någon invändning och alla, oberoende av varandra, hävdade 

att det verkade vara en intressant undersökning att studera lärares syn på skolmobbning.  

Ett annat relevant krav, som även det inbegriper studien är att vederbörande ska informeras 

om att dennes medverkan är självbestämmande, det vill säga att jag som intervjuare inte kan 

tvinga någon person att aktivt delta i studien. Den intervjuade ska även bli medveten om att han, 

eller hon närsom kan arbryta frågestunden utan att detta ska ge några negativa konsekvenser för 

personen i fråga.51  

Dessa övergripande krav är alla relevanta för mig som intervjuare att förhålla mig till. Det är 

även viktigt att informera respondenterna om detta då de givetvis har olika valmöjligheter kring 

sin medverkan i studien.52   

                                                 
50 www.vr.se, 7 maj 2012 
51 www.vr.se, 10 maj 2012 
52 Ibid., 10 maj 2012 
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5. Resultat och analys 

Resultaten i denna studie presenteras i fyra tematiska delar. De frågor som ställdes till 

respondenterna rörde deras definitioner av skolmobbningsfenomenet, deras tankar kring möjliga 

orsaker och deras syn på sin egen roll i hanteringen av skolmobbning i det egna vardagliga 

arbetet. Utifrån tidigare forskning och utifrån framstående forskares defintioner kring 

skolmobbning presenteras respondenternas svar utifrån deras egna perspektiv. 

5.1 Lärarnas definition av skolmobbning 

Respondenterna frågades inledningsvis hur de själva skulle definiera mobbning. Karin valde att 

definiera mobbning som exemplet nedan belyser: 

”Jag anser att mobbning är återkommande kränkningar. Inte en gång, utan flera gånger. Mobbning 

kan ske både i grupp eller individuellt. Ofta sker mobbning i grupp, där en person är ledare, 

mobbare och en annan mobboffer.53” 

Vidare skiljer hon på subtil mobbning och fysisk mobbning. Den subtila mobbning hävdar hon 

förekommer mer hos flickor, där viskningar, utfrysning och prat bakom varandras ryggar 

förekommer. Karin anser att den mer fysiska mobbningen förekommer mestadels hos pojkar. 

Där handlar det då mer om sparkar och slag.  

Även Britta har en liknande syn på hur mobbning kan definieras:  

”Mobbning är kränkande kommentarer, utfrysning, att man ignorerar någon, inte får sitta brevid 

och så vidare. Den kan även handla om väldigt subtila saker också, små miner till varandra när 

någon säger något. Men det kan också vara rena slagsmål, att man stänger inne någon på toaletten. 

Det ska vara något som sker upprepade gånger mot en person, under en viss tid. Mobbning sker ju 

ofta i grupp, en som är ledare och mobbar och sen har vi en som ständigt blir utsatt, blir 

mobbad.54” 

Lärare Anna väljer att fundera en stund. Enligt henne finns olika grader av mobbning. Hon 

hävdar att det kan vara svårt som lärare att veta vart man ska dra gränsen, för vad som anses vara 

mobbning och inte en kränkande handling. Nedan presenteras hur Anna väljer att definiera 

mobbning. 

”Mobbning kan vara alltifrån ord, till fysisk misshandel. Även utfrysning. Det handlar om saker 

som händer upprepade gånger. Ofta tycker jag att det är gäng som mobbar en annan person. Det 

kanske börjar med att en person mobbar en annan person och det blir det ett helt gäng som 

mobbar den mobbade. Man faller ju relativt lätt för kompisarna och deras grupptryck. Speciellt i 

                                                 
53 Lärare Karin 
54 Lärare Britta 
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högstadiet. Och andra sidan ska det också tilläggas att jag tycker man inte är mobbad förrän man 

själv äger problemet. Det är viktigt!55”  

I likhet med Britta anser Anna att mobbning till stor del sker i grupp. Även Anna väljer att 

karakterisera mobbning bland pojkar och flickor och dela in dessa i två grupper, den fysiska och 

den subtila mobbningen. Annas uttalande om att en person inte är mobbad ”förrän han/hon 

själv äger problemet” handlar till stor del om att en människa kan inte bli mobbad förrän 

personen, offret, i fråga själv inser det. Om personen i fråga inte anser sig vara mobbad och heller 

inte lider av någonutsatthet, är han eller hon inte mobbad. Det är endast när personen i fråga 

upplever att mobbning pågår som det skapas ett problem.  

Vidare hävdar både Christina, Olof och Margareta att mobbning handlar om fysiska eller 

psykiska kränkningar som pågår under en längre tid och som sedan övergår i mobbning. 

Skiljaktigheterna i deras svar är små vilket gör att man kan utgå i från att de sex lärarna har en 

nästintill lika defintion av mobbningsfenomenet. 

I sina definitioner väljer sedan respondenterna att skilja på mobbning mellan pojkar och 

flickor. De hävdar, alla oberoende av varandra, att det finns vissa karakteristiska drag när det 

gäller mobbning bland pojkar och när det gäller mobbning bland flickor. Respondenterna hävdar 

att  mobbning bland pojkar är mer fysisk i sin karaktär, till skillnad från flickornas. Pojkar anses 

bland respondenterna, vara mer aggressiva i sitt sätt att mobba andra till skillnad från flickorna 

som anses vara mer subtila i sitt sätt att mobba.   

En av respondenterna uttalar sig om denna uppdelning i exemplet nedan. 

”Det finns en viss skillnad på mobbning mellan killar och tjejer. Killar kan nog vara lite mera 

tydliga i sitt sätt att mobba och tjejer gör det lite mer diskret. Om man ska generalisera så är nog 

killarna lite mer högljudda än tjejerna, de kör med fler högljudda kommentarer, medan tjejerna kör 

med fler suckar eller viskningar. Lite mer outtalat kanske, fast det fortfarande svider lika 

mycket.56” 

5.1.2 Problematik i hanterandet av skolmobbning 

Med utgångpunkt i respondenternas uppfattning att det finns skillnad vid mobbning mellan 

pojkar och flickor, fick samtliga frågan om någon av dessa två olika typer av mobbning var 

svårare att handskas med än den andra. Även här var svaren entydiga, den svåraste typen av 

mobbning var den som sker mellan flickor ansåg respondenterna. Olof säger: 

  ”Jag tycker nog att det är svårast att handskas med den typ av mobbning som sker omkring och 

bland flickor. Det är så svårt att se på något vis.” 

De övriga lärarna svarar på liknande sätt att den mobbning som sker bland flickor är svårare att 

handskas med. De anser sig inte veta hur de ska arbeta för att på ett målinriktat sätt få ett slut på 

mobbningen.  

                                                 
55 Lärare Anna 
56 Lärare Margareta 
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5.1.3 Sammanfattning och analys kring respondenternas definitioner 

Sammantaget kan sägas att respondenternas defintioner om vad mobbning är stämmer väl 

överens med varandra. Respondenterna framhåller att mobbning sker när upprepade kränkningar 

förekommer under en längre tid. Vidare vill samtliga sex respondenter skilja mellan subtil 

mobbning och fysisk mobbning. Med subtil mobbning syftar de exempelvis på utfrysning, prat 

bakom varandras ryggar och så vidare. Med den fysiska mobbningen syftar de på exempelvis 

slagsmål, sparkar, slag och så vidare. 

Dessutom skiljer respondenterna på mobbning mellan pojkar och flickor. Samtliga sex 

respondenter hävdar att det finns karakteristiska skillnader i mobbning mellan könen. 

Sammantaget anser de att den svåraste typen av mobbning att hantera är den som sker bland 

flickor. Det är den form av mobbning som anses vara mer subtil i sin utrycksform, enligt 

respondenterna.  

Varför respondenterna anser att den subtila mobbningen är svårare att hantera, till skillnad 

från den mer fysiska mobbningen, är svårt att besvara. En anledning skulle kunna vara att den 

subtila mobbningen är svårare att upptäcka. Flera av respondenterna hävdar att den subtila 

mobbningen inte är lika konkret i sin uttrycksform, som den fysiska. Detta kan då vara en orsak 

till att respondenterna ser svårigheter i arbetet med att förhindra denna. Den fysiska mobbning 

kan man som pedagog se med blotta ögat och ”ta hand om” på direkten. Den subtila är svårare 

att både se och höra.  

Slutligen hävdar respondenterna att mobbning ofta sker i grupp där det förekommer en eller 

flera mobbare, och tillika ett eller flera mobboffer. Att respondenterna hänvisar till att mobbning 

ofta sker i grupp kan även det grunda sig i tidigare erfarenheter och så vidare. En anledning till 

varför de anser att mobbning ofta förekommer när fler är inblandade kan grunda sig i tanken på 

att gruppmobbning är lättare att se, till skillnad från mobbning som pågår endast mellan två 

individer.   

5.2 Respondenternas förklaringar till skolmobbningens uppkomst 

Respondenterna fick frågan vad de tror att mobbning orsakas av. Fyra av de sex lärarna, Karin, 

Anna, Britta och Margareta, ansåg att mobbning till viss del orsakas av avvikande beteende eller 

avvikande karaktärsdrag hos mobboffret. Avvikande i detta sammanhang menar respondenterna 

kan vara exempelvis annorlunda klädsel eller annorlunda karaktärsdrag, till skillnad från den stora 

massan. Massan i detta sammanhang syftar på majoriteten av de elever som socialiserar sig i stora 

grupper och som på något vis avgör vad som är det giltiga, normativa i omgivningen. 
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” Den som blir mobbad anser jag avviker på något vis kanske genom att se lite annorlunda ut, eller 

som beter sig lite annorlunda till skillnad från resten av klassen eller så.57”  

Britta hävdar vidare att mobbning inte uteslutande behöver vara orsakad av avvikande och - / 

eller annorlunda utseende, eller beteende. Hon hävdar att vem som helst sannolikt kan bli 

mobbad och att mobbning kan bero på skillnader i olika uppfattningar kring livsåskådningar 

etcetera.  

Även Karin har liknande åsikter som Britta, kring vad som kan orsaka mobbning. Karin 

hävdar att den stora skaran av människor indirekt mobbar genom att de inte protesterar mot den 

mobbning som sker. Och denna skara har en stor betydelse för att mobbning förekommer, eller 

fortsätter. Karin tror att de personer som ingår i denna massa själva känner en oro över att bli 

mobbade, därmed deras deltagande. Vidare anser hon att den som blir mobbad har dåligt 

självförtroende, är otrygg i sig själv och kanske avviker på ett eller annat sätt. Anna tror även att 

den som mobbar är relativt säker i sig själv. Denna ståndpunkt grundar hon på den forskning 

som visar på att den som mobbar är relativt kavat. De personer som mobbar någon har ofta ett 

behov av att vara i centrum i en grupp etcetera.  

Olof anser att det finns många olika saker till vad mobbning kan orsakas av. En av 

anledningarna kan vara att var elev har med sig olika erfarenheter och egenskaper till skolan, 

socialt, etniskt och med olika livsåskådningar. Olof menar att när dessa erfarenheter blandas i en 

klass skapas en typ av klasskultur. Om denna inte inkluderar alla elever skapas mottsättningar 

som kan få uttryck i mobbning. En annan orsak hävdar Olof kan vara självhädelse, det vill säga 

att en viss elev vill skaffa sig en position i klassen genom att trycka ned andra elever. Den tredje 

aspekten hävdar Olof kan vara att mobbning uppkommer på grund av vilken typ av uppfostran 

man fått hemmifrån. Om man från tidiga barnår inte får lära sig att alla är lika mycket värda, 

fostras i den andan av den starkes rätt och att en bra karl reder sig själv, är det inte konstigt att 

man sätter sig på andra, eller deltar passivt i mobbningen. Olof tror i likhet med Anna att vem 

som helst kan komma att bli mobbad.  

”Jag tror att vem som helst kan bli mobbad. Det kan vara väldigt olika. Och jag tror att alla kan bli 

mobbare. Vanligt är det att elever hänger på den stora massan för att inte hamna utanför. Man vill 

inte vara den som blir mobbad liksom.58” 

Vidare anser både Britta och Margareta, i likhet med Karin och Anna, att de som mobbar är 

relativt säkra i sin personlighet, att de har en önskan av att få vara i centrum i en 

gruppgemenskap. 

Christinas svar kring orsakerna till skolmobbning skiljer sig i ringa mängd  från övriga 

respondenter. Hon hävdar att mobbning inte orsakas av avvikande beteende eller olikartade 

karaktärsdrag. Hon anser vidare att orsakandet kan ha med ledarskapet att göra, vem som 

bestämmer i en viss typ av grupp. Vem som äger detta ledarskap bestämmer vad som anses ska 
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vara normativt i dess omgivning. Det handlar därmed om ett samspel mellan denna ledare och de 

övriga gurppmedlemmarna, den tysta massan.  

5.2.1 Sammanfattning samt analys kring respondenternas förklaringsmodeller 

Fyra av de sex respondenterna anser att mobbning kan orsakas av avvikande beteende, 

karaktärsdrag och så vidare. Utifrån dessa uppfattningar kan slutsatsen dras att de fyra 

respondenterna syftar till att mobbning har med ytligheter att göra. Detta på grund av att samtliga 

fyra respondenter syftar till att diskutera mobbning som någonting som har att göra med 

karaktärsdrag, med andra ord, någonting man kan se med blotta ögat. 

Christina och Olof hävdar dock på motsatsen. Christina menar att mobbnings uppkomst till 

stor del handlar om ledarskap i en viss grupp av personer. Olof hävdar att mobbningen kan 

orsakas av tidigare erfarenheter och liknande, som möts i en grupp och att detta då kan skapa 

motsättningar. Christinas och Olof svar visar på argument till uppkomst som grundar sig på 

socialistiska uppfattningar. Dessa socialistiska tankar grundar sig då i barns och ungdomars 

tidigare erfarenheter och - / eller specifika egenskaper. Med socialistiska tankar och uppfattningar 

syftas härmed på idéer och tankar som uppkommer när människor möts och delar tidigare 

erfarenheter och så vidare.  

Utifrån respondenternas uppfattningar kan dessa tankar delas upp i två huvudgrupper; 

mobbning som grundar sig på ytligheter och mobbning som grundar sig på socialistiska tankar.  

Att respondenternas förklaringsmodeller kring mobbning skiljer sig åt kan förstås utifrån deras 

olika erfarenheter av mobbning. I och med att fenomenet mobbning till viss del är svårdefinierat 

skulle respondenternas svar kunna påverkas utifrån vilken definition de har. Men i detta fall kan 

den teorin bortses, då samtliga respondenter hade snarlika definitionsförklaringar. Utifrån detta 

kan det konstateras att relationen mellan defintion och erfarenhet kring mobbningsfenomenet 

hålls hårt samman med varandra. 

Olof uttalande avviker till stor från de övriga respondenternas svar. Olofs svar är klart och 

tydligt fokuserat mer på erfarenhetsprinciper. En av orsakerna till detta skulle kunna vara att han 

genomgått utbildning kring konflikthantering och mobbning, i och med att han sitter med i 

skolans antimobbningsteam och genom denna utbildning tycks han ha fått en bredare syn på 

mobbningsfenomenet. Även Britta, som även hon sitter med i skolans antimobbningsteam, anser 

att mobbning till viss del inte behöver grunda sig i avvikande karaktärsdrag etcetera. Att hennes 

svar liknar Olofs kan bero på att deras erfarenheter kring mobbning är bredare än de övriga 

respondeternas på grund av att de kommer i mer kontakt med mobbning i de 

antimobbningsteam de sitter i och därmed har mer insyn kring mobbningsproblematiken.     

Samtliga sex respondenter nämner ”gruppen” som en gemensam nämnare gällande mobbning. 

Att denna grupp har en ledare som styrs av ett behov av makt och ledarskap.  

Vidare hävdar fem av de sex respondenterna att det finns skilda karaktärsdrag mellan den som 

mobbar och den som blir mobbad. Den som mobbar utmärker sig genom att ha en god 
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självsäkerhet, samtidigt som den som mobbas utmärker sig genom att vara tillbakadragen, samt 

osäker i sin personlighet.  

5.3 Skolans ansvar vid det förebyggande arbetet mot mobbning 

Respondenterna fick frågan hur de ser på skolans ansvar vid det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Karin hävdar att lärarna har en viktig roll när det kommer till det förebyggandet 

arbetet mot mobbning. Lärarna ska vara goda och positiva förebilder för eleverna. 

Olof är den enda av lärarna som ger ett utvecklande och fylligt svar på vad hans anser vara 

skolans ansvarsroll vid mobbningsproblematik och dess förebyggande arbete. 

”Skolan kan tala om den humanetik och människors lika värde. Att inte rygga för problem utan 

lyfta dem till diskussion. Att vara med eleverna på raster och i matsal och se hur klassen 

interagerar. I klasen kan man försöka att skapa en kultur där allas åsikter och deltagande bejakas. 

Stärka de elever som är svaga och få dem att tro på sin förmåga och värdera sin progression i 

förhållande till sig själv.59”  

Vidare hävdar Olof att man kan arbeta med det förebyggande arbetet i alla ämnen på skolan. En 

annan av respondenterna, Britta, anser sig också ha god kunskap i hur skolan kan arbeta 

förebyggande.  

”Man kan som lärare alltid föregå med gott exempel när det gäller förhållningssätt mot eleverna. 

Att man behandlar alla rättvist och ser alla. Att man kommenterar direkt om någon säger något 

förolämpande om någon. Att man tar tag i saker direkt när de uppstår och kanske ringer hem till 

dennes föräldrar. Det gör ju att eleverna förstår att vi lärare arbetar aktivt mot kränkande 

behandlingar och att de förstår att vi tar allt på allvar.60” 

Britta berättar även att skolan anordnat föreläsningar på kvällstid för föräldrar gällande 

mobbning. Detta är också ett exempel på hur skolan kan arbeta förebyggande hävdar hon. På 

skolan där Britta arbetar på har de även någonting som kallas ”Livskunskap”. Det är ett speciellt 

ämne där man ägnar sig åt att diskutera mobbning och jämställdhet etcetera. På dessa lektioner 

arbetar man även med samarbetsövningar eller använder sig av filmvisning med efterkommande 

diskussioner.  

På en av skolorna arbetar lärarna med denna typ av ämnen på så kallad ”mentorstid”. 

Margareta berättar att hon under dessa mentorstider, som infaller tre gånger i veckan, använder 

sig av samarbetsövningar och håller i diskussioner som grundar sig på människors lika värde och 

så vidare.  

På den andra skolan förekommer det en fritidsledare vars uppgift är att vistas i skolans 

korridorer under dagarna för att värna om elevers trygghet och även i den mån det hinns med, 

förebygga mobbning. På den andra skolan arbetas det också aktivt med förebyggandet av 
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mobbning med så kallat rastvaktsschema. Detta innebär att lärarna under ett antal timmar, när 

eleverna har rast, vistas ute bland eleverna för att skapa ordning  och trygghet.    

Utifrån respondenternas svar kan man anta att båda skolorna arbetar förebyggande mot 

mobbning. Båda skolorna har speciellt avsatta timmar där det bland annat diskuteras jämställdhet, 

människors lika värde och så vidare. Om det förebyggande arbetet implementeras i den 

vardagliga undervisningen nämner respondenterna ingenting om. Istället hänvisar de till de 

specifika lektionspassen Livskunskap och de så kallade mentorstiderna. Visserligen kan 

respondenterna bli en aning begränsade i sitt svar då frågan är snäv och syftar till att fokusera på 

skolans ansvar, inte den egna undervisningen. Dessa specifika lektionspass visar dock på att 

skolan tar sitt ansvar när det gäller att arbeta med det förebyggande arbetet mot mobbning i och 

med att dessa lektioner är speciellt ämnade att diskutera bland annat människors lika värde 

etcetera. 

5.3.1 Respondenternas egna förhållningssätt till skolmobbning 

Sista frågan som respondenterna fick handlade om hur de ser på sitt eget förhållningssätt gällande 

mobbning och dess problematik. Därtill ställdes även frågan om de anser att de arbetar 

förebyggande mot mobbning i skolans omgivning. Tre av de samtliga sex respondenterna anser 

sig arbeta i stor omfattning med det förebyggande arbetet mot mobbning i klassrummet och i 

skolan genomgående.  

5.3.2  Förebyggande arbete mot mobbning integreras i den vardagliga undervisningen 

Anna, Olof  och Christina anser att de arbetar förebyggande mot mobbning i sin undervisning.  

Anna som undervisar i ämnet svenska säger att det förebyggande arbetet mot mobbning faller 

enkelt och naturligt in i hennes ämne då man bland annat kan arbeta med värderingsövningar, 

samarbetsövningar och så vidare. Anna berättar vidare att hon som nyexaminerad lärare saknade 

viss kompetens i det förebyggande arbetet mot skolmobbning men med tidens gång och genom 

att hennes erfarenhet ökat, har hon blivit alltmer medveten om detta. Idag är hon så kallad 

kamratstödjare och tack vare detta har hon en bredare kunskap kring konflikthantering, då hon 

fått gå en lokal utbildning kring detta. Men hon anser att dagens verksamma lärare borde få mer 

kunskap om konflikthantering och så vidare kring detta. Anna hävdar att ökad kunskap hos lärare 

kring konflikthantering skulle leda till att mobbningsproblematiken till en viss del skulle minska. 

Slutligen tycker hon att det på grund av tidsmässiga skäl är svårt att arbeta med problematiken 

kring mobbning.   

Även Olof anser att han arbetar på ett aktivt sätt för att förebygga mobbning. Olof som 

undervisar i matematik och de naturorienterade ämnena anser att man i dessa ämnena kan låta de 

humanetiska värdena framträda, när dessa har koppling till undervisningen. Möjligtvis även i fråga 

om arv och utveckling inom biologin. Olof, som sitter med i skolans antimobbningsteam, anser 
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sig ha god kunskap om det förebyggande arbetet då han har fått gå på kurser i och omkring 

ämnet skolmobbning. Dock hävdar han i likhet med Anna att han anser att flera verksamma 

lärare borde få mer utbildning inom detta. Han säger att det råder en medvetenhet bland 

verksamma lärare idag att mobbning och kränkande behandling förekommer ständigt 

runtomkring dem. Dock anser Olof att många lärare negligerar detta problem då de ser 

svårigheter i hanterandet av detta. Avslutningsvis menar Olof att om dygnet kunde få fler timmar 

till sitt förfogande och dagens verksamma lärare mer utbildning kring mobbning, skulle 

problemen kunna minska. I dagens samälle råder det alltför mycket kamratförtryck, anser Olof.  

Christina arbetar bland annat som dramapedagog, hon säger att hon arbetar oerhört mycket 

med olika arbetssätt för att förebygga mobbning. Drama, säger hon, är ett väldigt tacksam ämne 

när man ska arbeta kring detta. Vidare berättar Christina att värderingsövningar, 

samarbetsövningar, att eleverna ska få god självkännedom och tro på sig själva är något som hon 

arbetar aktivt med. Emellertid tycker hon att enstaka lärare dock borde blir mer medvetna om 

mobbningsproblematiken och arbeta mer aktivt förebyggande mot detta. 

Samtliga tre respondenter ser på mobbning och det förebyggande arbetet mot detta som 

någonting som kan intergreras i undersviningen. Anna och Christina anser att deras ämnen 

underlättar arbetstillfällena med detta då det ingår i deras ämnen. Olof, som undervisar inte alltför 

uttrycksfulla ämnen anser även han att det går att arbeta med detta.  

5.3.3 Mer kunskap om konflikthantering efterfrågas 

Karin, Britta och Margareta är till en viss del tveksamma till om de aktivt arbetar för att förebygga 

mobbning. Margareta, som undervisar i ämnena matematik och textilslöjd, tycker att det är svårt 

att arbeta mot mobbning med tanke på de ämnen hon har. Hon använder sig av några strategier 

för att förebygga detta. Bland annat har hon bestämda platser i klassrummet. Vidare bestämmer 

hon även över gruppindelningen om det är grupparbete som ska utföras. Detta gör hon för att 

skapa någon typ av ordning i klassrummet. Tre gånger i veckan har hon så kallad mentorstid med 

ett antal elever, som tidigare nämnt. Även på dessa lektionspass arbetar hon med olika typer av 

värderingsövningar, samarbetsövningar och liknande. Men överlag anser hon att det är svårt att 

arbeta förebyggande och samtidigt förankra detta i de ämnen hon undervisar i. Under sin 

utbildning till lärare saknade Margareta kurser kring just konflikthantering. På grund av uteblivna 

kurser under sin utbildning, samt ingen utbildning under hennes verksamma år som lärare, uteblir 

kunskapen om mobbning och hanteringen av detta. Detta medför att Margareta känner sig 

osäker. Hon anser dock att hon under sina verksamma år som lärare ändå lyckats klara av att lösa 

olika konflikter som uppstått men om dessa har gett någon vidare effekt vet hon inte. 

Mobbningsproblematiken är oerhört central i dagens skola, särskilt i dagens högstadium. Hon 

efterfrågar mer utbildning och mer tid, i förhållande till hur man som lärare ska ha möjlighet att 

lösa mobbning och olika typer av kränkande behandlingar.  
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Karin anser att hon borde kunna arbeta på ett mer effektivt sätt än vad hon redan gör, när det 

gäller det proaktiva arbetet mot mobbning. Men hennes tid räcker inte till. Och för detta har hon 

dåligt samvete, gentemot eleverna. Majoriteten av de klasser hon undervisar i består av minst 31 

elever, vilket innebär att det är svårt att genomföra någon typ av diskussionsuppgifter då 

klasserna är för stora, anser Karin. Dock hänvisar hon till den fritidsledare som dagligen rör sig i 

skolans korridorer för att uppmärksamma och förebygga mobbning. Karin tycker att det är bra 

att denne fritidsledare finns och rör sig bland eleverna då han förmodligen kan stoppa mycket av 

den mobbning som förekommer i skolans korridorer, vilket då innebär att eleverna inte tar med 

sig dessa typer av problem in i klassrummet. Karin hävdar slutligen att bristen på utbildning 

gällande mobbning och förebyggande arbete har en avgörande faktor på hennes sätt att arbeta. 

Utan utbildning anser hon att det är svårt att veta hur man ska arbeta och hantera mobbning, 

konflikter och andra typer av svårigheter i skolan. Hon hävdar vidare att det av tidsmässiga skäl är 

svårt att hinna med konflikthantering som överlag råder i skolans korridorer och liknande.  

”De flesta lärare vågar ta tag i mobbning men så finns ju det här med de tidsmässiga aspekterna. 

Man måste ju förstå dessa lärare. De kanske har en hög med texter att rätta och då känner de väl 

att de inte hinner med att ta tag i all mobbning och konflikter. Så ja, det är lite svårt. Vi lärare kan 

ju inte hinna med allt. Och har vi ingen utbildning kring detta så blir det svårt.61” 

Uppstår dock en situation i klassrummet som innehåller någon typ av kränkande behandling 

väljer Karin att ”ta ner det på jorden direkt”, som hon kallar det. Detta innebär att hon tilltalar de 

berörda eleverna som är inblandade i situationen, och frågar sedan dessa om det är något som ska 

tas upp i diskussion eller om de, tillsammans med de övriga klasskamraterna, kan släppa taget om 

den aktuella diskusisonen etcetera. 

Den tredje av lärarna som anser att hon inte arbetar fördelaktigt med det förebyggande 

arbetet mot mobbning är Britta. Hon anser att hon arbetar relativt förebyggande mot mobbning 

men hon säger att det tar alldeles för mycket tid. Det tar fokus från hennes lektioner och 

planeringar. Hon säger att det är svårt att ha fokus på undervisningen då man ständigt måste ha 

kontroll över de sociala samspelen som hela tiden sker i klassrummet. Överlag säger hon dock att 

man som lärare alltid ska föregå med gott exempel när det gäller förhållningssätt mot eleverna. 

Britta säger att hon var gång hon hör en elev behandlas illa, kommenterar detta direkt när 

eleverna är med. Hon hävdar att det handlar om att ta tag i problemen direkt. Överlag anser hon 

dock att hon försöker i den mån hon kan att arbeta förebyggande. Men hon hävdar, i likhet med 

de ovannämnda, att hon saknar utbildning i konflikthantering. Saknar man utbildning i ett visst 

kunskapsområde är det komplicerat att veta hur hanteringen av exemepelvis 

mobbningssituationer ska hanteras hävdar Britta bestämt. Vidare hävdar hon dock  att skulle hon 

och andra lärare få mer utbildning kring detta skulle det förebyggande arbetet bli mer effektivt.  

                                                 
61 Lärare Karin. 
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Samtliga tre respondenter anser att de inte arbetar tillräckligt med det förebyggande arbetet 

mot mobbning. De skyller bland annat på tidsmässiga aspekter, att det inte hinns med, samt att 

de saknar utbildning kring konflikthantering.  

5.3.4 Sammanfattning samt analys kring respondenternas förhållningssätt 

Sammantaget kan sägas att tre av de sex respondenterna anser att de arbetar förebyggande mot 

mobbning i sin undervisning. Dessa tre hävdar att det genom deras ämnen går att arbeta effektivt 

med detta, genom att intregrera detta i respektive ämnen. Anna och Olof som gått utbildning 

kring mobbning och hur man som pedagog kan arbeta förebyggande mot detta, är säkra på sin 

funktion som förebyggare mot mobbning. Kan detta var en orsak till varför dessa respondenter 

känner sig mer trygga i sin roll som konflikthanterare, än de övriga? Kan det möjligtvis vara så att 

mer utbildning kring konflikthantering leder till lärare som bättre kan hantera dessa typer av 

situationer? Resultaten ovan visar på att utbildning kring detta i alla fall har gjort att vissa 

respondenterna är nöjda.  

Tre av de sex respondenterna anser att tiden inte räcker till vid det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Detta är intressant då det i både skollagen och Lgr11 nämns att det förebyggande 

arbetet är en del av lärarens arbetsuppgift. Att tiden inte räcker till är inte en godtagbar ursäkt då 

styrdokumenten hävdar det motsatta. De hävdar att med mer utbildning skulle de bli bättre på att 

arbeta mot detta. Kan det vara faktiskt vara så att vissa ämnen i dagens skola är mer öppna för 

arbete med förebyggandet av mobbning? Eller kan det hela grunda sig i att vissa lärare lägger ned 

mer tid och arbete på det förebyggande arbetet mot mobbning än andra?   

Sammantaget kan sägas att de tre lärarna som alla fått någon typ av utbildning kring 

konflikhantering anser sig arbeta förebyggande och aktivt mot mobbning. I undantag Britta som 

är med i skolans antimobbningsteam men som inte känner sig säker i sin roll som 

konflikthanterare.  

Vidare kan det sägas att om exempelvis ämnet Livskunskap finns på schemat underlättar det 

för lärarna att det i schemat finns avsatt tid för det förebyggande arbetet. Dock finns det en 

negativ aspekt med detta ämne, då förebyggande arbete mot mobbning ska integreras i 

undervisningen och inte vara ett separat ämne? Men vid närmare eftertanke är det postivt att 

detta ämne finns, då flertalet av respondenterna i denna studie hävdar att de inte hinner med att 

arbete med detta i deras vanliga undervisning.   

Det finns mycket höga krav på vad som skall hinnas med i varje ämne, kunskapskraven har 

höjts i och med Lgr11 vilket kan ses som en minskning i möjligheten att arbeta förebyggande mot 

mobbning. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på mobbning och deras egna 

förhållningssätt gentemot detta. I och med att mobbning och kränkande behandlingar är 

vardagliga företeelser i dagens skola är det därmed viktigt att verksamma lärare är medvetna om 

detta faktum och arbetar aktivt för att förebyggande mot detta. Vidare skulle även denna studie 

undersöka hur lärare definierar mobbning, vilka orsaker som lärarna ser till att 

mobbningssituationer uppkommer, samt hur lärarna ser på din egen roll vid hanterandet av 

skolmobbningssituationer. 

6.1 De fem förklaringsmodellerna återfinns bland respondenterna 

Tidigare i denna studie redovisades fem förklaringsmodeller kring mobbning som är vanligt 

förekommande inom forskningsfältet kring skolmobbning.62 Fyra av de sex respondenterna ansåg 

att mobbning orsakas av bland annat avvikande utseende, avvikande karaktärsdrag etcetera. 

Respondenternas svar gällande denna fråga finner vi belägg för i en av de fem 

förklaringsmodellerna, nämligen den förklaringsmodell som försöker förklara mobbning genom 

barns individuella olikheter.63 En av anledningarna till varför de fyra respondenterna anser att 

avvikande karaktärsdrag kan ha med mobbning att göra, kan bero på tidigare och egna 

erfarenheter kring detta. I och med att samtliga sex respondenter arbetat i många år som lärare 

finns det möjlighet att de stött på mobbningssituationer som grundar sig i avvikande 

karaktärsdrag etcetera.  

En av respondenterna hävdade dock att en av förklaringarna kring mobbningens orsakande 

kan förklaras genom att elever har med sig olika erfarenheter och egenskaper till skolan och att 

när dessa olika praktiker möts skapas en klasskultur.64 Denna typ av förklaringsmodell återfinns i 

de fem ovannämda modellerna. Vid denna förklringsmodell läggs det stort fokus på barn och 

ungdomar vid en social kontext. Vidare hävdar denne respondent att en annan orsak kan vara 

självhädelse, det vill säga att en viss elev vill skaffa sig en position i klassen genom att trycka ned 

andra elever.65 Utifrån detta kan det konstateras att dessa förklaringsmodellerna kan ses som 

relativa, logiska förklaringar till orsakandet av mobbning men att en och samma 

förklaringsmodell inte ensam kan förklara mobbningens uppkomst. Det handlar ofta om en 

kombination mellan dessa. 

                                                 
62 Rigby, s. 1 
63 Ibid,. s.2 
64 Ibid., s. 4-5 
65 Ibid., s.4 
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6.2 Respondenternas förhållningssätt 

Hälften av respondenterna anser sig arbeta förebyggande mot mobbning i undervisningen och är 

positiva till sitt eget förhållningssätt. En av dessa anledningar kan bero och grunda sig i att de 

deltagit i utbildningstillfällen som givits på vardera skola. De tre övriga har inte fått något 

utbildning i detta vilket skulle kunna innebära att de därför känner sig osäkra inför 

konflikthantering och så vidare. Om mer utbildning skulle ges, skulle då dagens lärare bli mer 

säkra i sitt sätt att hantera konflikter etcetera? Om mer utbildning skulle erbjudas kanske fler 

lärare skulle kunna samarbeta och tillsammans hantera olika typer av konflikter. 

Vidare hävdar samtliga utom en respondent att mer fortbildning kring konflikthantering skulle 

kunna öka kunskapen kring det förebyggande arbetet mot mobbning. Skulle detta kunna ge ett 

positivt resultat om var lärare i Sveriges skolor fick fortbildning kring konflikthantering och 

förebygande arbete mot mobbning? I J. A Dakes artikel återfinns denna önskan bland lärare, att 

få utbildning kring konflikthantering etcetera för att bli säkrare i sin roll som konflikthanterare.66 

Kan man utgå ifrån att mer utbildning skulle kunna motverka den stress som dagens verksamma 

lärare verkar se i att inte ha kunskap om hur man ska förebygga mobbning? 

6.3 De tidsmässiga aspekterna 

Tre av respondenterna anser att det av tidsmässiga skäl inte finns tid till det förebyggande arbetet 

mot mobbning. Intressant är att övriga respondenter anser att de arbetar i förebyggande syfte. 

Hur kommer det sig att hälften av respondenterna hävdar att de inte hinner med att arbeta med 

detta, när de andra uppenbarligen gör det? En av orsakerna kan givetvis vara att vissa ämnen är 

mer tacksamma att integrera detta arbete i. Men å andra sidan kan detta vara en fråga om 

prioritering, med hänseende på att vissa av respondeterna faktiskt hinner. Varför denna 

prioritering inte görs bland dessa respondenter har denna studie inte utrymme att studera. Dock 

skulle detta vara en intressant undersökning att göra. Vidare ska det tilläggas att detta är 

någonting som var verksam lärare ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen, 

samt i läroplanen.67 Generellt sätt kan slutsatsen dras att var verksam lärare strävar mot att 

motverka mobbning men att tidsaspekten gör det svårt att att hinna med det förebyggande 

arbetet mot skolmobbning i den utstäckning som krävs.   

6.4 Respondenternas defintioner 

Sammantaget har samtliga respondenter lika defintion kring fenomenet mobbning. De flesta 

utgår ifrån Olwéus definition som syftar på att en person blir mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

                                                 
66 J. A Dake m fl;, s. 347-355 
67 Lgr11, s.7-8 
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personer.68 Varför deras svar är påfallande likartad kan vara rent slumpmässigt. Svaren kanske 

även kan grunda sig på Olwéus defintion som kan ses som en allmänt vedertagen i dagens 

samhälle. Vilket då resulterar i att Olwéus definition används ofta vid mobbningssituationer. 

6.5 Övriga synpunkter 

Avslutningsvis kan det diskuteras om det behövs en enighet i hur vi defintionerar och förklarar 

skolmobbning, för att vi bättre ska kunna förebygga uppkomsten av och skapa förståelse för 

fenomenet? 

 Kan det finnas en allmängiltig korrekt definition? I såndana fall borde  varje verksam lärare i 

dagens skola få kunskap om detta för att tillsammans kunna bidra till det förebyggande arbetet 

mot skolmobbning. Eller tar den egna erfarenheten överhanden över den enskilde lärarens 

upplevelse av vad som är skolmobbning?  

Vem bär egentligen ansvaret, eller den enskilda läraren? Slutsatsen kan måhända vara att 

dagens verksamma lärare behöver jobba mer tillsammans och inte som ensamma lärare med olika 

uppfattningar om begreppet. Och genom det gemensamma arbetat minska den skolmobbning 

som idag finns i den svenska skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Olwéus: Mobbning i skolan. Vad vi vet och vad vi kan göra, s. 4 ff 
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7. Konklusion 

Generellt kan det sägas att dagens verksamma lärare efterfrågar mer utbildning kring 

konflikthantering och det förebyggande arbetet mot skolmobbning, då många lärare känner sig 

tveksamma inför hanteringen av dessa problem. Vidare har samtliga respondenter liknande 

definitioner gällande mobbning. Vilket då kan ses som en allmänt vedertagande defintion. Det 

finns heller inte en och samma förklaringsmodell kring varför mobbning uppstår. Dock kan dessa 

förklaringsmodeller svara på frågan om mobbningens uppkomst om man ”blandar” dessa.  

Det kan diskuteras om dagens verksamma lärare skulle arbeta mer effektivt och mer 

förebyggande mot mobbning om de fick mer utbildning kring detta. Vidare studier skulle kunna 

undersöka om det med hjälp av vidareutbildning kring konflikthantering skulle göra att 

verksamma lärare känner sig mer trygga inför hanterandet av detta.   
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Bilaga 

Intervjufrågor: 
 

Vem är personen som intervjuas? Utbildning? Arbetsår? Tidigare arbetslivserfarenhet? Varför 
läraryrket? Vad anser du om läraryrket? Svårigheter med yrket? Positiva och negativa aspekter 
kring yrket som lärare? 
___________________________________________________________________________ 

 
Hur definierar du mobbning? Varför?  

 
Tror du att det förekommer mobbning i alla årskurser på din skola? 

 
Finns olika typer av mobbning? Om ja, vilka? Konkreta exempel? 

 
Vilka orsaker ser du till att  mobbning uppstår?  

 
Vilken ”typ av mobbning” är svårast att handskas med? Finns det något som är svårare än något 
annat ”fall”? 

 
Har skolan någon antimobbningsplan/antimobbningsteam? Om ja, hur ser den ut? Vad tycker du 
om den? 

 
Vad kan den enskilde läraren göra för att förebygga mobbning i skolan? 

 
Har du några strategier i undervisningen för att förebygga mobbning? 

 
Hur arbetar ni med värdegrunden, normer och attityder med eleverna i undervisningen? Några 
specifika riktlinjer? 

 
Har den enskilde läraren någon betydelse vid förekommandet av mobbning? 
Om ja, vilken roll ser du att den enskilde läraren har vid olika mobbningssituationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


