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Sammanfattning 

 

Mobbning är ett vanligt förekommande problem i våra skolor idag, vilka kan få allvarliga 

konsekvenser för de inblandade. Det är därför viktigt att lärare på bästa sätt arbetar förebyggande 

och åtgärdande mot mobbning och annan kränkande behandling. Det är även en lärares uppdrag 

och skyldighet att göra i sitt arbete. Dock finns det inte mycket forskning om mobbning som 

visar på hur lärare ser på och uppfattar mobbningsproblematiken. Därför blir det viktigt att 

undersöka hur lärare uppfattar detta fenomen, och hur de ser på och hanterar 

mobbningsproblematiken i sitt dagliga arbete på skolan. Denna studie syftar därmed till att 

undersöka vad ett urval lärare har för uppfattning om vissa aspekter av fenomenet mobbning. 

Vidare kommer studien att behandla och ge svar på frågeställningarna; vad upplever urvalet lärare 

som problematiskt i fråga om mobbning samt hur upplever urvalet lärare att 

mobbningsproblematiken har utvecklats i takt med teknologiutvecklingen av digitala medier? 

Genom sju intervjuer med sju olika lärare har dessa frågor försökt att besvarats och kartläggas 

med hjälp av en fenomenografisk ansats och utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

    Studien resulterade i sex olika faktorer som samtliga lärare upplever som problematiska i fråga 

om mobbning. Lärarna finner det helt enkelt svårt att i praktiken se, och veta, vad gränsen går 

mellan kränkning och mobbning, och det upplever en problematik i samarbetet med föräldrarna 

vad gäller detta. De finner det också svårt att se och upptäcka mobbning samt att hantera vissa 

mobbningssituationer, då det är fråga om barn med olika typer av diagnoser som blir mobbade 

eller utsätter andra barn för mobbning. De upplever även att personal- och tidsbristen är ett 

problem i fråga om mobbning, men också att deras kunskaper om mobbning inte är tillräckliga. 

Studien resulterade även i att samtliga lärare upplever och har erfarenheter av att 

mobbningsproblematiken har ökat i takt med utvecklingen av digitala medier.  

 

 

Nyckelord: Mobbning, kränkning, lärarperspektiv.  
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Inledning 

”Förutsättningen för att vi ska få våra behov av att bli sedda och accepterade, av att få närhet och 

kärlek, tillgodosedda är att vi känner tillhörighet med andra människor. Utan denna tillhörighet – 

vem ska då ge mig det jag behöver för att bli en hel människa? Behovet av tillhörighet är alltså 

kanske det djupaste behovet vi har, eftersom det är förutsättningen för att få kärlek, närhet och 

trygghet.” (Höistad, 2001:16). 

 

Behovet av tillhörighet är kanske det djupaste behovet vi har, eftersom det är förutsättningen för 

att få kärlek, närhet och trygghet, skriver Höistad (2001:16). Mobbning är dessvärre raka 

motsatsen till tillhörighet, och kan orsaka smärta och djupa sår hos de barn som utsätts för detta i 

skolan. Tragiskt nog är mobbning ett allt för vanligt och förkommande problem ute på skolorna, 

och många barn utsätts dagligen på olika sätt för mobbning och annan kränkande behandling, 

vilket enligt skollagen och diskrimineringslagen är helt oacceptabelt. I mitt framtida yrke som 

lärare är det viktigt för mig att de barn jag möter känner tillhörighet med andra barn och lärare på 

skolan. Inget barn ska nämligen behöva utsättas för mobbning och annan kränkande behandling 

vare sig i skolan eller via digitala medier. Därför är mitt mål och min strävan att på bästa sätt 

arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning och annan kränkande behandling i mitt 

arbete som lärare. Detta fick mig att inse att jag inte har tillräckliga kunskaper om mobbning och 

hur man kan arbeta förebyggande och åtgärdande mot detta, vilket är själva orsaken och grunden 

till att jag valt att fördjupa mig inom detta ämne i min examensuppsats.  

 
Jag vill tacka min familj och mina vänner för det stöd jag fått av er, men även för de överseende 

ni haft med att jag sällan kunnat delta i den sociala gemenskapen under denna upptagna 

uppsatstid. Jag vill också tacka alla lärare som deltagit i denna studie. Den hade aldrig gått att 

genomföra utan er hjälp och ert bidrag. Ett särskilt stort tack vill jag ge till min handledare Matts 

Dahlkwist för all vägledning jag fått av dig.  
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Bakgrund  

 
”Vi får aldrig tolerera att en ung människa blir kränkt och får sitt människovärde utplånat, varken 

i skolan eller någon annanstans. Ingen har kommit till den här världen för att bli förnedrad eller 

ställd utanför gemenskapen. Vi har alla samma rättigheter att må bra – så enkelt är det” (Höistad, 

Gunnar, 1995:9).  

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.” (Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011:11). 

Att varje dag behöva gå till skolan med en klump i magen och varje dag känna rädsla inombords 

när man går till skolan är oacceptabelt och enligt läroplanen (Lgr 11:11) ska ingen elev i skolan få 

utsättas för detta. Vidare står det i läroplanen att skolan ska vara en plats där ingen kränkande 

behandling får förekomma (Lgr, 2011:11). Men ändå förekommer mobbning och annan 

kränkande behandling i skolan. År 2012 redovisade Skolverket att så många som 50 000 barn och 

unga är utsatta för mobbning i Sverige (www.Skolverket.se 2013-11-15).  

     Mobbning kan ta sig olika uttryck, så som psykiskt, fysiskt eller verbalt. Dan Olweus skiljer på 

två olika typer av mobbning, direkt- och indirekt mobbning. Den direkta mobbningen är mer 

fysisk och utövas oftare av killar. Den sker med relativt öppna angrepp på offret i form av fysisk 

våld eller annan fysisk kontakt, men kan även utföras verbalt i form av glåpord. Den indirekta 

mobbningen är mer av psykisk karaktär, och enligt Olweus, svår att upptäcka och utövas oftare 

av tjejer. Den ges i uttryck i form av baktal, socialisolering och utfrysning (Olweus, 1994:5). En 

annan typ av mobbning är nätmobbning och detta begrepp har figurerat i media i allt större 

utsträckning under 2000-talet (Dunkels, 2012:75). Nätmobbning är, enligt Friends hemsida (2013-

11-26), precis som vanlig mobbning, skillnaden är dock att den sker via digitala medier. Med hjälp 

av mobiltelefoner och olika forum på internet har mobbningen tagit sig in på nya arenor, och för 

de personer som utsätts för den finns den överallt, och inte bara i skolan eller på väg till- eller 

från skolan (Friends, 2013-11-26). Mobbning och kränkningar via mobiltelefon och internet har, 

enligt Elza Dunkels (2012:76), kommit att bli allt vanligare under de senaste åren, och en 

undersökning som Friends har gjort visar på att en stor andel lärare inte kan tillräckligt mycket 

om e-mobbning och hur man hanterar problemet (Friends, 2013-11-26).  
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    Även om fenomenet mobbning alltid har funnits, så var det inte först förrän på slutet av 1960-

talet som begreppet mobbning kom att introduceras av läkaren Peter Paul Heinemann. 

Heinemann ansåg att mobbningen var ett mycket stort, allvarligt och oacceptabelt problem i 

skolorna som kan innebära att de drabbade får sina liv förstörda, och därför bör mobbning på 

alla sätt förhindras. Det var tack vare Heinemanns artiklar och böcker som vuxenvärlden fick upp 

ögonen för vad som kunde pågå i skolorna, vilket sedan ledde till att fler började forska inom 

ämnet (Larsson, 2010:138ff). 

    I Sverige började forskningen om mobbning att sätta fart i början av 1970-talet, och år 

1983/84 gjordes en av de första vetenskapliga undersökningarna, av den svenska 

psykologiprofessorn och forskaren Dan Olweus, som dock genomförde sin forskning i Norge. 

Han kom i sin undersökning fram till att 15 procent av alla barn i grundskolan är inblandade i 

mobbning och 5 procent är inblandade i en mera regelbunden mobbning. Man insåg under denna 

tid att mobbning var ett stort problem i skolorna och att något måste göras för att motverka 

mobbningen (Olweus, 1999:11). Den 1 april 2006 infördes en ny lag, 2006 års diskrimineringslag, 

vilken kom att uppdateras år 2009. Denna lag skall ge elever i de svenska skolorna skydd mot 

diskriminering samt skydd mot annan kränkande behandling. Men trots det är mobbning 

fortfarande ett stort problem i våra svenska skolor, och enligt barnkonventionen (2006:6) ett 

allvarligt vardagsproblem. Skolan är enligt lag skyldig att utreda och vidta åtgärder vid förekomst 

av mobbning och annan kränkande behandling, samt säkerställa att det inte sker igen. Det är 

alltså en lärares skyldighet att anmäla förekomst av mobbning till rektorn, som i sin tur ska 

åtgärda mobbningen samt anmäla vidare till huvudmannen (www.Skolverket.se 2013-11-15). 

Varje skola är även enligt diskrimineringslagen skyldig att upprätta en likabehandlingsplan med 

syfte att motarbeta mobbning. Likabehandlingsplanen är en plan som ska upprättas årligen och 

genomsyra hela skolans verksamhet. Den ska innehålla en plan för hur man på skolan ska arbeta 

för att motverka mobbning och annan kränkande behandling (www.Skolverket.se 2013-11-16). 

    Orsakerna till mobbningsproblematiken kan vara många. Forskare har under flera år försökt 

finna orsaker till varför mobbning förekommer, och hur man på skolor kan arbeta förebyggande 

och åtgärdande mot mobbning. Enligt Olweus (1994:35) är skolpersonalen, och särskilt lärarnas 

inställning, rutiner och beteende av avgörande betydelse när det gäller att minska och förebygga 

mobbning på skolan. Men vad har egentligen lärare ute på skolorna för uppfattning om 

fenomenet mobbning? Hur upplever de mobbningsproblematiken, och upplever de att 

mobbningsproblematiken har ökat i takt med teknologiutveckligen av digitala medier? Då det har 

gjorts mycket lite forskning om mobbning utifrån lärares perspektiv, syftar denna studie till att 

undersöka ett urval lärares uppfattning om vissa aspekter av fenomenet mobbning.  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Skolans styrdokument 

Det är viktigt för lärare att ha god kunskap om vad skollagen samt lagen inom skolväsendet säger 

om mobbning, och förhålla sig efter dess riktlinjer i sitt förbyggande arbete mot detta. Dessutom 

måste varje lärare förhålla sig till de yrkesetiska principerna genom att bland annat möta varje elev 

med respekt och inte diskriminera någon. Alla lärare ska även främja skollagens och läroplanens 

grundläggande värden, vilka presenteras här nedan tillsammans med ett utdrag från FNs 

barnkonvention.  

Läroplanen 

Läroplanen är ett viktigt dokument som innehåller mål och riktlinjer för hur verksamheten ska 

bedrivas. I det första kapitlet av läroplanen står det skrivet om skolans värdegrund och uppdrag. 

Värdegrunden är den grund verksamheten ska vila på, vilket bland annat innefattar 

grundläggande värden, förståelse och medmänslighet, allas rätt till en likvärdig utbildning samt 

rättigheter och skyldigheter.  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mot svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, 

generositet, tolerans, och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.” 

(Lgr 11:7). 

 

I läroplanens andra kapitel står det:  

Riktlinjer 

Alla som arbetar inom skolan ska:  

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen,  

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 

 visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt.  

 

Läraren ska:  

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 
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 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förbygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,  

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, 

och 

 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som 

grund för arbetet och för samarbete. 

(Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011:12f).  

Skollagen och diskrimineringslagen 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen måste skolan arbeta mot alla former av kränkande 

behandling. Detta innebär att lärare på skolan omedelbart ska agera så snart de fått kännedom om 

att en elev utsätts för mobbning och annan kränkande behandling. Lagen kräver alltså att skolan 

på en gång ska sätta stopp för den pågående mobbningen och kränkningarna samt arbetar för att 

det inte ska ske igen (www.barnombudsmannen.se 17/11 – 2013).  

FNs barnkonvention 

Barnkonventionen är inte en lag, utan en definition av de rättigheter varje enskilt barn i världen 

bör ha, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Enligt barnkonventionen har varje enskilt barn 

rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda samt skydd mot utnyttjande och 

diskriminering, men också få uttrycka sin mening och bli respekterad. Det är samhällets 

skyldighet att svara mot dessa krav (Konventionen om barnets rättigheter, 2006:6).  

http://www.barnombudsmannen.se/
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Litteraturöversikt  

Utifrån tre olika perspektiv kommer fem olika forskares definition av fenomenet mobbning att 

behandlas i detta stycke. Det bör betonas att forskarna är väl utvalda med omtanke, då de är 

centrala auktoriteter inom detta forskningsområde. Inom avsnittet kommer även Skolverkets och 

Skolinspektionens definition av fenomenet mobbning och kränkning att presenteras, samt en 

presentation av tidigare forskning utifrån ett lärarperspektiv.  

Teoretiska perspektiv och definitioner kring fenomenet mobbning 

Individualpsykologiskt perspektiv  

Inom det individualpsykologiska perspektivet ställs individen i centrum och dess 

personlighetsdrag, egenskaper och karaktär anses vara en starkt bidragande orsak till mobbning 

(Skolverket, 2009:30ff). 

    Dan Olweus ser bland annat på mobbning utifrån det individualpsykologiska perspektivet, 

men även utifrån ett makt- och sociokulturellt perspektiv. Han anser att mobbning har sin grund 

i individens dispositioner av aggressiv art, vilka försvagas eller förstärks av omgivningsfaktorer 

som exempelvis uppväxtvillkor (Skolverket, 2002:1). 

    Sammanfattningsvis kan man, enligt Olweus (1994:4) och det individualpsykologiska 

perspektivet (Skolverket, 2009:30ff), säga att mobbning är en upprepad negativ handling från en 

eller flera personer, riktad mot en person som har svårt att försvara sig. Alltså ett aggressivt 

beteende som förekommer utan några direkta hot från offrets sida, och där individens bakgrund, 

egenskaper och karaktär ses vara orsaken till att mobbning förekommer. 

Maktperspektiv  

Enligt maktperspektivet kännetecknas mobbning som asymmetriska maktrelationer, vilket 

innebär att mobbarna anses vara starkare än mobboffren.  Här bör dock tilläggas att mobbaren 

inte behöver vara starkare än mobboffret, utan det räcker med att denne uppfattas som starkare 

(Skolverket, 2009:19). 

     Zelma Fors definierar i sin bok, ”Obalans i makt fallstudier av barnmobbning”, mobbning utifrån 

ett maktperspektiv. Enligt Fors är mobbning något som syftar till att avsiktligt skada en person, 
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dess kroppsgräns eller dess ägodelar. Det är negativa handlingar som oftast riktar sig till 

mobboffrets kropp, utseende, klädsel och hygien (1993:41). Hon skriver att mobbning är ett 

maktspel, med en obalans i makt, där plågaren har möjlighet att förändra spelet, medan offret 

tycks ha minimala möjligheter att initiera en förändring (1993:219). 

     Även Gunilla O. Björk (1999:14f) definierar, i sin bok ”Mobbning – en fråga om makt”, 

mobbning utifrån ett maktperspektiv. Hon skriver att mobba betyder att anfalla, angripa eller 

bråka i gäng eller grupper. Vidare skriver hon att mobbning idag, till skillnad från förr, har en mer 

individualistisk prägel, vilket mycket väl överensstämmer med samhällstrenden för övrigt. Till 

skillnad från förr, då mobbning betraktades som en slumpmässighet, ses mobbning idag som en 

tidsmässigt lång utdragen plågoprocess. Björk betonar att detta är en viktig förändring (1999:21).  

Enligt Björk (1999:157) kan maktpositionen sägas utgöra det synliga beviset på en viss uppnådd 

frihet, vilket i sin tur är orsaken till att mobbningsprocessen hålls igång.  

      Också Oleweus (1994:5) hävdar att mobbning handlar om maktförhållanden, och för att 

begreppet mobbning ska kunna användas måste det finnas en viss obalans i styrkeförhållandet. 

Han betonar att obalansen i styrka- eller maktförhållandet kan uppkomma på flera sätt. Han 

menar på att den som utsätts för mobbning kan vara antingen fysiskt eller psykiskt svagare än den 

som mobbar eller att de som mobbar är fler i antal, vilket innebär att fler personer ger sig på och 

utför negativa handlingar mot en person (1994:5). Det är alltså inte fråga om mobbning när det 

handlar om en konflikt mellan två personer med ungefär samma fysiska eller psykiska styrka 

(Olweus, 1999:9).  

Sociokulturellt perspektiv   

Lev Vygotskij är upphovsman till det sociokulturella perspektivet, och han ansåg att den sociala 

miljön hänger samman med barnets utveckling. Han ansåg också att det inte går att skilja barnets 

utveckling och dess lärande åt, och att barnet integreras i det sammanhang eller den kontext det 

växer upp i (Claesson, 2007:31). Utifrån detta perspektiv ses mobbning som ett socialt problem 

där den sociala processen, omgivande kulturen, kommunikationen och sammanhanget är i fokus 

snarare än individerna, som i det individualpsykologiska perspektivet (Skolverket, 2002:2). 

       Marie Wrethander Bliding, forskare och pedagog vid Göteborgs universitet, skriver i sin 

avhandling, ”Inneslutande och uteslutandets praktik. En studie av barns relationsarbete i skolan”, att 

vardagstillvaron i skolan är komplex. ”Här möts barn och vuxna i sociala sammanhang och 

förväntas kunna samspela och hantera relationer med varandra över lång tid. Här uppstår 

vänskap, konflikter, ovänskap, fientlighet och kärlek, här finns människor man tycker om och 

inte tycker om och människor som är lika och olika” (2004:17). I undersökningen betraktas 
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skolan som en social arena, där barn ordnar sin sociala tillvaro genom att skapa samhörighet och 

gemenskap med varandra. Detta innebär, menar Bliding (2004:22), att ett ständigt arbete med att 

etablera, förankra, upprätthålla och bryta upp med relationer pågår i skolan. Då barn inte har 

möjlighet att skapa nära relationer med alla blir det nödvändigt för barnen att differentiera, 

sortera och arbeta för att etablera nära relationer med några. Detta innebär att barnen på samma 

gång som de etablerar, förankrar och upprätthåller relationer, också bryter upp och avslutar 

relationer med vissa barn samt utesluter och markerar avstånd till andra barn (Bliding, 2004:23).  

    Till skillnad från Fors och Björk ser Bliding på mobbning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Hon skriver exempelvis i sin artikel, ”Vad betyder mobbning? – Om mobbningsbegreppet och den praktiska 

vardagen” (Andersson & Hägglund, 2002:205), att det kan vara problematiskt att definiera eller 

konstatera vad som är mobbning i praktiken då det kan innebära att somliga situationer där barn 

utesluts ur gemenskapen definieras bort som problem. Utifrån ett perspektiv där gruppen är i 

fokus och där situationer knyts an till de sociala sammanhang de uppstår i, definierar Bliding 

mobbning som något som handlar om att utesluta eller markera uteslutning av någon i en grupp 

(2002:209). Problemet med att barn utesluts ur olika kamratgrupper kan därför ses som en 

konsekvens av vad som sker när barn integrerar för att etablera och upprätthålla relationer i en 

sammansatt barngrupp och gemensamt försöker skapa mening i dessa sammanhang (2002:209).  

     Även Solveig Hägglund ser på mobbning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hon betonar i 

sin bok, ”Perspektiv på mobbning”, vikten av att se mobbning utifrån ett helhetsperspektiv (1996:14).           

Mobbning är, utifrån Hägglunds (1996:14) beskrivning, sociala handlingar som uppstår i samspel 

mellan olika individer, där tolkning av, och förståelse för, olika regler och koder för social 

samvaro görs i en kontext som gör dessa handlingar logiska och begripliga. Därmed får den 

sociala kontexten betydelse åt det som händer. Hägglund menar att mobbningen är beroende av 

den omgivning och det kontext den sker i (1996:2).  

Som tidigare nämns ser också Olweus på mobbning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Han 

skriver att dåliga och problematiska hemförhållanden samt uppväxtförhållanden kan vara faktorer 

som skapar mobbningsproblem. Skolor med hög mobbningsfrekvens ligger, enligt Olweus 

(1994:35), vanligtvis i områden där en stor andel av barnen har en mindre tillfredställande 

uppfostran, och tillhör familjer med olika former av problem (1994:35). Vidare skriver Olweus att 

mobbningsproblemen i en skola inte enbart beror på aggressionsframkallande faktorer i 

omgivningen, som exempelvis våldsamma tv-program eller samhällets allmänna inställning till 

våld och förtryck, utan också på styrkan av de motverkande krafterna. Olweus menar att lärarnas 

inställning, rutiner och beteende är av avgörande betydelse när det gäller att minska och 
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förebygga mobbning, att helt enkelt styra sådana beteendet in i socialt acceptabla banor 

(1994:35f). 

Definition på mobbning och kränkning 

Kränkande behandlingar har blivit en allt vanligare beskrivning av vissa typer av oönskade 

beteenden i skolan, och problemen kring olika typer av kränkningar har fått allt större 

uppmärksamhet under de senaste 15 – 20 åren (Rimsten, 2006:5f). Kränkande behandling 

innebär att ett barn eller en elev upplever att dess värdighet kränks (Rimsten, 2006:14). ”Den 

vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad eller att andra elever visar 

sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en 

kränkning” (www.skolverket.se 2013-11-25).  

    Skolinspektion skriver att en person kan vara utsatt för kränkande behandling då någon 

exempelvis skickar elaka mail eller sms eller om man blir retad för något och inte får vara med de 

andra. Om man utsätts för våld på olika sätt, så som slag, knuffar, sparkar eller hot är man, som 

ovan nämns, också utsatt för kränkande behandling. Om kränkningarna sker flera gånger brukar 

det beskrivas som mobbning (www.skolinspektionen.se 2013-11-25).                                       

    I rapporten ”Mobbning i skolan: vad vet vi och vad kan vi göra” (1994:4) definierar Olweus 

mobbning som något negativt. Han menar att mobbning är en negativ handling som med avsikt 

går ut på att skada en annan människa. Dock måste en person ha blivit utsatt för negativa 

handlingar upprepade gånger eller under en viss tid för att det ska kunna betraktas som 

mobbning (1994:4). På skolor kan det vara vanligt att elever på ett lekfullt sätt retas med varandra 

och sådana beteenden kan inte klassificeras som mobbning hävdar Olweus (Thors, 2007:58). Det 

är inte förrän retandet upprepas och är förnedrande samt kränkande för den utsatta, som det kan 

betraktas som mobbning. Sammanfattningsvis kan man säga att mobbning är när en person 

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

personer som syftar till att skada denne. Dessutom bör det, som ovan nämns, vara en viss 

obalans i styrkeförhållandet för att det ska kunna klassificeras som mobbning (Olweus, 1994:4f).   

Teoretiska utgångspunkter 

Med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv som analytiskt redskap, med vars studiens syfte och 

frågeställning kommer att förstås och betraktas, fokuserar analysen på fenomenet mobbning 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet är, som ovan nämns, ett av 

dem perspektiv Olweus utgår från i sin definition av fenomenet mobbning, men även Bliding och 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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Hägglund ser på mobbning utifrån detta perspektiv. Då Olweus definition av mobbning är en 

vanligt förekommande definition inom detta forskningsområde, är den därför vald att användas 

som ett analytiskt redskap i denna studie. 

Tidigare forskning utifrån ett lärarperspektiv 

Enligt Olweus undersökningar kan man, utifrån de mobbade och mobbande eleverna som 

deltagit i undersökningarna, dra slutsatsen att lärare ute på skolorna gör förhållandevis litet för att 

stoppa mobbningen på skolan (1994:14). Dock bör här understrykas att detta är 

huvudtendenserna i hans material, och resultatet bör därför inte undanskymma att det 

förekommer stora individuella skillnader mellan skolor och lärare (1994:15). Det bör också 

understrykas att denna slutsats är baserad på elevers uppfattningar och upplevelser, och inte 

utifrån verksamma lärares uppfattningar och upplevelser kring ämnet. Tyvärr har mycket lite 

forskning gjorts inom ämnet mobbning utifrån ett lärarperspektiv, vilket har gjort det svårt att 

hitta forskning om detta. Här nedan behandlas, så gott det går, tidigare forskning om mobbning 

och konflikthantering utifrån lärares perspektiv.  

Mobbning och konflikthantering 

Först och främst är det viktigt att tillägga att en konflikt inte är detsamma som mobbning, men 

har möjlighet att bli det om ingenting görs åt konflikten (Björk, 1999:156). En stor och viktig 

skillnad mellan mobbning och en konflikt är att mobbning utgör en lång och plågsam process, 

riktad mot en och samma person, medan en konflikt är mer kortvarig och till mesta del 

inbegriper flera personer på var sida (Björk, 1999:156). Enligt både Björk (1999:156) och Ellmin 

(2008:58) kan en konflikt utvecklas till mobbning om den inte reds ut och stoppas på rätt sätt. 

Mobbning kan, enligt de båda forskarna, ses som ett större och svårare problem för lärare att 

reda ut än en konflikt, och det är mycket viktigt att lärare på rätt sätt tar tag i konflikter och får ett 

stopp på dem i rätt tid innan de leder så långt som till mobbning (Ellmin, 2008:56).  

     Forskaren och portfoliopionjären Roger Ellmin har i sin bok, ”konflikthantering i skolan – den 

andra baskunskapen” (2008:55ff), genomfört en undersökning om lärarkandidaters och erfarna 

lärares syn på konflikter mellan elever i skolan. I undersökningen kom Ellmin fram till att lärarna 

som deltog i undersökningen hade olika uppfattningar om huruvida man som lärare ska ingripa i 

elevernas konflikter, och enligt lärarnas egen uppfattning, kan konflikter mellan elever ges i 

uttryck i form av verbal osämja, utfrysning och fysisk våld. Flera av lärarna i undersökningen 

arbetade förebyggande mot konflikter i form av metoder, som exempelvis rollspel och forumspel, 
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där medling, samarbets- och värderingsövningar samt kamratsamtal hölls i centrum. Men knappt 

ingen av lärarna i undersökningen ansåg sig ha fått tillräckliga kunskaper om konflikthantering i 

sin grundutbildning eller vidareutbildning eller ha getts nya infallsvinklar till problemet med 

konflikter i skolan (Ellmin, 2008:57). Av de nästan nyutexaminerade lärarna som deltog i 

undersökningen kände sig de flesta mycket osäkra inför företeelser som konflikter och 

konflikthantering, och tyvärr kände de flesta sig mycket dåligt förberedda av sin utbildning, för 

att inte säga besvikna (Ellmin, 2008:56). Ellmin skriver vidare i texten att det är viktigt att lärare 

ser bakom konflikten och ser till elevernas behov, då de kan vara orsak till konflikten, istället för 

att angripa själva symtomen snarare än de bakomliggande orsakerna till konflikten. Ellmin menar 

att orsaken till att olika konflikter uppstår kan ha sin grund i att eleven/eleverna har besvärliga 

hemförhållanden, och på så sätt är det viktigt att lärare tar tag i denna bakomliggande orsak för 

att få en lösning på problemet. Dålig konflikthantering är att inte se till de bakomliggande 

faktorerna, vilket i sin tur kan leda så långt som till mobbning hävdar Ellmin (2008:58ff). De 

flesta lärarna i undersökningen var mycket positiva till att arbeta förebyggande mot konflikter i 

skolan, men upplever dock att de behöver- samt önskar att de hade mer tid, resurser och 

kunskaper inom ämnet.  

     En undersökning som genomförts av forskaren Lee, med syftet att utifrån ett lärarperspektiv 

undersöka vad lärare på en skola i England hade för uppfattning om fenomenet mobbning, 

visade att lärarna delade samma språk och vokabulär kring fenomenet mobbning, men att de 

saknades en konsensus. Lärarna delade alltså inte samma syn på vad mobbning faktiskt betyder. 

Man kan här med säga att det helt enkelt saknas en tydlig definition av fenomenet mobbning, 

vilket man kan undra hur lärare ska kunna motverka och förebygga, om de inte delar samma syn 

på vad begreppet betyder (Skolverket, 2009:20). 

     Ytterligare en undersökning som gjorts i USA, där syftet var att undersöka ett urval lärares 

uppfattning och praxis kring mobbning och dess förebyggande arbete mot detta, visade på att 

lärarna hade negativa inställningar gentemot mobbning och stort medlidande för den som 

utsattes för detta. Resultatet visade även att samtliga lärare kände ansvar över att förhindra 

mobbningen på skolan, men att de inte hade tillräckliga kunskaper över hur de skulle gå tillväga 

för att förhindra detta. Undersökningen resulterade även i att lärare behöver ökade kunskaper om 

fenomenet mobbning, i form av mer utbildning inom ämnet, för att kunna arbeta förebyggande 

mot mobbning på skolan (Dake, et al. 2003:347ff).  

     När mobbning synliggörs på skolan har de vuxna, enligt Fors (1994:20f), olika beredskap att ta 

in informationen och bearbeta den. Hon menar att det utlöses en kris hos de vuxna så fort de får 

information om att ett barn far illa eller gör någon annan illa. Denna kris har olika faser: chockfas, 
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reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. När en vuxen befinner sig i chockfasen förnekar 

denne ofta att det är mobbning som pågår. Informationen om mobbning uppfattas istället som 

feltolkningar, på så sätt att offren kan beskyllas för att hitta på för att få uppmärksamhet. Under 

reaktionsfasen börjar den vuxna förstå att olika händelser som denne tidigare har tolkat som 

konflikter är ett led i mobbningen. Men det kan även vara starka reaktioner på att ingen har gjort 

något trots att de har känt till mobbningen. Under bearbetningsfasen strävar den vuxne efter att 

förstå barnet på bästa sätt, detta för att få en lösning på mobbningsproblematiken. Under 

nyorienteringsfasen, som är den sista fasen, sker den verkliga förändringen. Den vuxne börjar se 

mer nyanserat på mobbningsrelationen och på de individer som är delaktiga. Den vuxne kan nu 

börja rikta sina handlingar till att få stopp på mobbningen och till att stödja nya förhållningssätt 

hos de som är delaktiga i mobbningsrelationen (Fors, 1994:21).  

Lärarnas arbetsbörda 

I boken ”Rapporter från ett skolgolv: tio lärare om dilemman och glädjeämnen i skolan” (Alsterdal, 

2006:136) tas olika lärartexter upp, som speglar aktuell lärarkompetens som krävs för att hantera 

dagens skolsituation. I dagens skola ska en lärare få sina elever att uppnå de obligatoriska 

kunskapsmålen samtidigt som ett större ansvar har lagts på dem för att träna elevernas sociala 

kompetens, och detta avspeglar en samhällsförändring (Alsterdal, 2006:136). Frågan om lärares 

yrkeskunskaper har under det senaste decenniet varit högaktuellt, i syfte om att förbättra skolan 

och höja yrkets status (Alsterdal, 2006:140). Man vill helt enkelt att lärarutbildningarna ska 

förbättras så att lärare får mer kompetens, men vad man har talat mindre om är vilken typ av 

kunskaper lärare behöver. Vidare står det i texten att lärare inte kan stå på en stabil 

kunskapsgrund i alla sina uppgifter, då de ofta konfronteras med en rad olika situationer som de 

måste hantera utan att de nödvändigtvis ha mött liknande fall tidigare (Alsterdal, 2006:142). Det 

ställs ibland krav på lärare som går utöver den vanliga undervisningen, som exempelvis möta barn 

som på olika sätt har det svårt, vilket i sin tur kan orsaka känslor av otillräcklighet hos lärare. 

”skolan är en plats där harmoni förväntas vara normaltillståndet, eller åtminstone idealtillståndet. 

Vissa lärare kan uppleva en motsättning mellan att bemöta lidande och att vara pedagog, i den 

meningen att om alla barn var glada och harmoniska kunde arbetet flyta på lättare” (Alsterdal, 

2006:143). Visserligen kan en lärare få hjälp av exempelvis elevvårdsteam, kristeam och 

mobbningsteam, men det är knappast realistiskt att en lärare kan få stöd och hjälp med alla de 

dilemman och svårigheter denne möter i sitt yrke som lärare (Alsterdal, 2006:143).   
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Syfte och frågeställning 

Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar, vilka kommer att undersökas utifrån en 

fenomenografisk ansats samt analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse för vad ett urval lärare har för 

uppfattning om vissa aspekter av fenomenet mobbning. 

Frågeställning 

 Vad upplever urvalet lärare som problematiskt i fråga om mobbning? 

 Hur upplever urvalet lärare att mobbningsproblematiken har utvecklats i takt med 

teknologiutvecklingen av digitala medier? 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens tillvägagångssätt vid genomförandet av insamling av data. 

Studiens metodologiska ansats presenteras också i detta avsnitt.  

Datainsamling 

Det finns olika metoder att använda sig av för datainsamling. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2007:219) belyser två typer av metod som traditionellt brukar kallas för kvantitativa 

och kvalitativa metoder. I denna studie har jag utgått från en kvalitativ metod, vilket innebär att 

jag har fått en fördjupad förståelse för människors, i detta fall lärares, tankar och föreställningar 

om det fenomen jag avsett undersöka (Esiasson, et al. 2007:286). 

    Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie utgörs av sju kvalitativa 

samtalsintervjuer med sju lärare, varav en även är biträdande rektor. Kvalitativa intervjuer 

utmärks, enligt Jan Trost (2010:25), av att man ställer enkla och raka frågor som ger komplexa 

och innehållsrika svar, vilket kan leda till att man kan få ett mycket rikt material, som kan vara av 

stort värde för undersökningen (Trost, 2010:25). 

    Esaiasson, et al (2007:296f) belyser i sin text två huvudtyper av intervju, varav den ena är av 

informantkaraktär och den andra är av respondentkaraktär. I denna studie har 

respondentintervjuer genomförts då det har varit mest lämpligt för undersökningen med dess 

syfte och frågeställning. En respondentintervju innebär att man intervjuar personer som själva är 

delaktiga i den företeelse man avser studera, och som kan blottlägga intressanta tankekategorier 

som kan vara till stor betydelse för undersökningen (Esaiasson, et al. 2007:295f). Dessutom ställs 

i stor utsträckning samma frågor till respondenterna för att det lättare ska gå att finna mönster i 

svaren, och för att kunna beskriva och förklara hur och varför de olika respondenternas svar 

skiljer sig åt (Esaisson, et al. 2007:258).  

     Jag har i enlighet med Esaiasson, et al (2007:298) utgått från en tematiskt ordnad 

intervjuguide, där frågorna har knutit an till undersökningens frågeställning, och samtidigt 

bidragit till att skapa ett levande samtal mellan mig och respondenterna. Enligt Esaiasson, et al 

(2007:298) är en tematiskt ordnad intervjuguide att rekommendera då den ger struktur i samtalet.  
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Urval  

Då syftet med respondentintervjuer är att komma intervjupersonerna så nära att man lyckas fånga 

deras tankevärldar ska man, enligt Esaiasson, et al (2007:291f), tänka på att intervjua främlingar, 

få antal personer och sådana som inte är ”subjektiva experter”. Jag har därför i mitt urval av 

intervjupersoner, så gott jag kunnat, tagit hänsyn till dessa råd, genom att intervjua sju lärare, 

varav en även är biträdande rektor och varav ingen är bekant till mig. De sju lärarna har flera års 

erfarenhet inom yrket och de arbetar alla på samma lågstadieskola i en mellanstor stad i Sverige. 

Mitt val av att intervjua lärare på lågstadiet beror på att jag själv ämnar arbeta inom detta stadie 

efter avslutade studier, men också på grund av bekvämlighetskäl, då jag tidigare genomfört min 

verksamhetsförlagda utbildning på denna skola. Val av undersökningsämne har sin grund i att jag 

upplever mig behöva mer och djupare kunskap inom mobbningsfenomenet, samt finner det 

intressant att veta lärares uppfattning om detta. Lärarnas svar på intervjufrågorna kommer att 

jämföras för att se om det finns likheter och skillnader i deras uppfattning om fenomenet 

mobbning.  

Presentation av respondenterna  

De deltagande lärarna i studien är utbildade lärare, utom Solveig som är utbildad förskollärare, 

men har dock arbetat flera år på lågstadiet. För att värna om lärarnas anonymitet kommer de i 

följande presentation att tilldelas fiktiva namn.  

    Marianne – Marianne har arbetat som lärare i 30 år. Under dessa år har hon har arbetat både på 

lågstadiet och på mellanstadiet. Just nu arbetar hon på lågstadiet som fritispedagog och som 

speciallärare för de elever som är i behov av extra stöd. Marianne är även ansvarig för skolans 

antimobbningsarbete.  

    Solveig – Solveig har arbetat som både lärare och förskollärare i 43 år. Under denna tid har hon 

mesta dels arbetat som lärare på lågstadiet, men under några år har hon även arbetat på förskolan. 

Just nu är Solveig lärare för förskoleklassen på lågstadiet.  

    Camilla – Camilla har arbetat som lärare i fem år. Under denna tid har hon under det första året 

arbetat på en förskola och resterande år på lågstadiet. Camilla har nu årskurs 2 på lågstadiet, och 

hon är även biträdande rektor på skolan.  

    Anna – Anna har arbetat som lärare i 35 år. Under denna tid har hon arbetat både på 

mellanstadiet och på lågstadiet. Då Anna inte längre kan ha en egen klass, på grund av en olycka 

som inträffade för några år sen, arbetar hon nu halvtid som extralärare på lågstadiet.  
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    Stefan – Stefan har arbetat som lärare och förskollärare i sju år. Under denna tid har han arbetat 

både på förskola och på lågstadiet. Just nu arbetar Stefan som fritidspedagog på lågstadiet.  

    Sofie – Sofie har arbetat som lågstadielärare i 16 år. Just nu har Sofie årskurs 1 på lågstadiet, och 

hon är även, tillsammans med Marianne, ansvarig för skolans antimobbningsarbete.  

    Karin – Karin har arbetat som lågstadielärare i 40 år. Just nu har Karin årskurs 3 på lågstadiet.  

Genomförande 

Till att börja med kontaktade jag lärarna på skolan och frågade om de ville delta i min 

undersökning, vilket de ville. Jag bokade in tider för intervjuer med samtliga lärare, som även fick 

mina intervjufrågor skickade till sig via mail några dagar före intervjun. Detta för att de skulle 

vara väl förberedda, och för att jag skulle få ett så rikt material som möjligt. Samtalsintervjuerna 

ägde rum i ett litet ostört grupprum på skolan där lärarna arbetade. Samtalen spelades in, för att 

få ett bra flyt i samtalet, men också för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Respondenterna gavs utrymme att i lugn och ro tänka igenom sina svar. Varje enskild intervju tog 

mellan 35 och 50 minuter att genomföra. Två av respondenterna är, som ovan nämns, ansvariga 

för skolans antimobbningsteam, vilket kan vara av intresse med tanke på studiens 

forskningsobjekt.  

Metodanalys 

Efter att intervjuerna hade ägt rum transkriberades dem ordagrant. Därefter bearbetades och 

tolkades intervjuerna utefter en fenomenografisk ansats, vilket innebär att respondenternas olika 

uppfattningar av fenomenet mobbning betonas i denna studie. Det är härmed viktigt att skilja på 

vad fenomenet mobbning verkligen är och hur det för respondenterna uppfattas vara (SBU, 

2013-12-02). En fenomenografisk ansats används vanligen inom pedagogisk forskning och främst 

då datainsamlingsmetoden är intervjuer. Syftet med fenomenografin är att lyfta fram individers 

olika upplevelser och uppfattningar av ett visst fenomen samt att urskilja olika aspekter av 

fenomen (Claesson, 2007:36). Det bör betonas att det viktiga i denna studie, och för 

fenomenografin, inte är att ta reda på vad fenomenet mobbning är, utan hur det uppfattas, 

upplevs och ter sig vara för de lärare som deltar i denna studie (Claesson, 2007:36).  

    Esaiasson, et al (2007:305) lyfter i sin text fram olika typer av sammanfattningstekniker, varav 

en rör tolkningar på manifest nivå, vilket innebär att man organiserar materialet enligt tidsliga och 

rumsliga principer. Man tar alltså fram det centrala i berättelsen, och organiserar på så sätt 

historien, utifrån den information som finns i intervjumaterialet (Esaiasson, et al. 2007:305). 
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Denna sammanfattningsteknik används för tolkning av insamlad data i studien. Och som tidigare 

nämns, fokuserade analysen på fenomenet mobbning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Reflektion över metoden 

I samband med samtalsintervjuer kan det finnas en risk för att så kallade intervjuareffekter 

uppstår, vilket innebär att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer dem (Esaiasson, et al. 

2007:301). Vid val av intervjumetod är det därför viktigt att tänka på vad det innebär för 

respondenten att svara på frågor i just denna form och att formen faktiskt kan påverka svaren 

(Esaiasson, et al. 2007:302). För att man ska få ett bra utfall av samtalsintervjun är det viktigt att 

tänka på olika saker inför och under intervjusamtalet. Enligt Esaiasson, et al (2007:302) är det 

bland annat viktigt att tänka på att ge den intervjuade personen tid att tänka igenom sina svar i 

lugn och ro. Dessutom är det fördelaktigt att välja en lugn och avskärmad plats, en plats där den 

intervjuade känner sig bekväm och som ger möjlighet till ett mer koncentrerat samtal. Detta var 

något jag tog hänsyn till både inför och under intervjusamtalen. För att jag skulle få till ett 

dynamiskt fungerande samtal under intervjuerna samt testa om intervjuns tema följde en logisk 

ordning, genomförde jag en provintervju med en lärare före de riktiga intervjuerna, och enligt 

Esaiasson, et al (2007:203) är det viktigt att man genomför provintervjuer. 

    Jag är mycket nöjd med detta val av metod, då de kvalitativa samtalsintervjuerna har gett god 

information om respondenternas uppfattning om vissa aspekter av fenomenet mobbning. 

Intervjun som metod har bidragit till att respondenterna har gett intressanta tankekategorier som 

har varit till stor betydelse för undersökningen. 

Validitet och reliabilitet  

Enligt Esaiasson, et al (2007:70) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier att beakta då man 

genomför en forskningsstudie. God validitet handlar om att forskaren undersöker det som är 

syftet med studien, och god reliabilitet handlar om att undersökningen är tillförlitlig och 

genomförd på rätt sätt, samt fri från slump- och stavfel.  

     För att denna undersökning skulle bli tillförlitlig och genomförd på rätt sätt, samt fri från 

slump- och stavfel, som lätt kan uppstå vid stress eller trötthet hos både respondent och 

intervjuare (Esaiasson, et al. 2007:70), hade respondenterna i god tid fått veta syftet med 

undersökningen. Dessutom hade de alla minst en vecka före intervjun fått intervjufrågorna 

skickade till sig via mail. Syftet var att de på bästa sätt skulle vara så förberedda som möjligt inför 
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intervjun. Detta för att, som ovan nämns, undersökningen skulle bli tillförlitlig och för att 

intervjuerna skulle vara så givande som möjligt. Det insamlade materialet från intervjuerna har 

noga gåtts igenom, och det som varit relevant för studiens syfte och frågeställning har använts i 

studien.  

     Jag anser att denna studie, så gott det går, har uppnått en god validitet då relevanta 

intervjufrågor, som på ett bra sätt kopplat samman med undersökningens syfte och frågeställning, 

har ställts till de deltagande lärarana. Jag har fått svar på det syfte och de frågor jag med min 

studie ämnat undersöka. Det är med intervju som metod den största validiteten uppnås, då den 

gett information om ett urval lärares uppfattning om vissa aspekter av fenomenet mobbning.  

    Här bör även tilläggas att de flesta lärarna i lugn och ro där hemma redan hade gått igenom 

frågorna och svarat på dem, vilket jag tror har varit positivt för undersökningen, då intervjuerna 

har gett mig föreberedda och genomtänkta svar.  

Etiska överväganden 

I min undersökning tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets etiska aspekter; Informationskravet, 

vilket innebär att respondenterna har blivit muntligt tillfrågade om att delta i intervjun. 

Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna har gett sitt godkännande till att delta i 

intervjun, samt att respondenterna har fått kännedom om att de kan avbryta sitt deltagande i 

intervjun om de skulle ångra sig. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att respondenterna har 

fått information om att de kommer vara absolut anonym i studien. Inga obehöriga kan alltså ta 

del av deras personuppgifter. Nyttjandekravet är den sista aspekten och detta krav innebär att den 

insamlade informationen inte kommer att användas i något annat syfte än till denna studie. 

Respondenternas berättelser kommer alltså endast användas till forskningsändamål (www.vr.se 

2013-11-28).  

http://www.vr.se/
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Resultat och analys   

I detta stycke presenteras resultat och analys av insamlad data. Resultat- och analysdelen i denna 

studie är organiserad i olika teman, vilka är empiriskt motiverade och utgör svaret på 

frågeställningarna.  

Frågeställning 1 

Vad upplever urvalet lärare som problematiskt i fråga om mobbning? 

Under transkriberingen av intervjumaterialet framkom ett tydligt mönster av vad lärarna upplever 

som mest problematiskt i fråga om mobbning. Under intervjuerna framkom sex olika faktorer 

som, enligt lärarna, är en stor svårighet och problematik i det förbyggande arbetet mot mobbning.  

Problem 1: Gränsen mellan kränkning och mobbning 

Lärarna frågades inledningsvis under intervjun om de hade varit med om att det förekommit 

mobbning och annan kränkande behandling på de skolor de arbetat på under sin tid som lärare, 

vilket gav svaren att alla lärare mer eller mindre hade erfarenheter av detta. Kränkande 

behandling är dock ett vanligare förekommande problem än mobbning, ansåg de flesta. När 

lärarna fick frågan hur de skulle definiera begreppet kränkning och hur de skulle definiera 

begreppet mobbning, svarade Marianne så här: 

”Kränkning uppstår vid enstaka tillfällen. Man kan exempelvis kränka någon genom att säga något 

sårande vid ett enstaka tillfälle. En kränkning som återkommer det är mobbning. Att frysa ut 

någon från gemenskapen det är mobbning”.  

Vidare berättade Marianne att hon tycker det är svårt att säga att det handlar om mobbning när 

det är fråga om så små barn. Hon berättade att barn på lågstadiet är så unga och deras handlingar 

så impulsiva, till skillnad från äldre barns handlingar som är mer uträknade, och därför lättare kan 

betraktas som mobbning. Hon menar att hon hellre vill se på det som och kalla det för kränkande 

behandling när det är fråga om så små barn som på lågstadiet. Solveig svarade på ovanstående 

fråga på följande sätt: 

”Kränkning är när man sårar en person genom att säga eller göra något nedsättande som den 

personen upplever som kränkande. Kränkning är svårt att definiera då den kan vara både stor och 

liten. Någon kan ju känna sig kränkt över något som kanske en annan person inte alls skulle 

uppleva som kränkande. Mobbning är kränkningar som upprepas ett flertal gånger i både ord och 

handlingar. Man går in för att såra någon”.  
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Solveig berättade att de inom personalgruppen ofta diskuterar frågor som, vad är mobbning och 

vad är inte mobbning? Enligt Solveig och de andra lärarna är det en svår fråga. Hon tycker det är 

svårt att komma till botten med och veta vad mobbning i praktiken egentligen handlar om. 

Läraren och biträdande rektor Camillas svar på frågan är ungefär likstämmig med de två tidigares. 

Enligt hennes definition är kränkning förstadiet till mobbning, och mobbning är mera 

utstuderade och upprepade kränkningar. Hon berättar dock precis som Solveig att det är svårt att 

definiera kränkning samt svårt att bedöma vad som är vad utav kränkning och mobbning. Hon 

tycker inte att det finns någon glasklar och tydlig gräns på vad som är vad, och ser det därför som 

en svårighet att i praktiken veta vad gränsen går mellan kränkning och mobbning. Även Anna, 

Karin och Stefan upplever att det finns en svårighet med att dra gränsen mellan dessa två 

fenomen. Precis som Camilla berättade Stefan att en svårighet med mobbning är att definiera 

exakt vad det är, då fenomenet är så stort och kan te sig på så många olika sätt. De flesta lärarna 

berättade att de är försiktiga med att definiera olika situationer och handlingar som uppstår, i 

samspelet mellan barnen som mobbning, då de inte är helt säkra på om det är mobbning eller 

inte. Sofie, precis som Marianne, har istället valt att tala om kränkande handlingar snarare än 

mobbning, då hon anser att kränkande handlingar är ett vanligt förekommande problem, medan 

mobbning inte är lika vanligt förekommande. Sofies definition av kränkning och mobbning är: 

”kränkande behandling är en nedvärderande handling, vilket innebär att man trycker ner någon 

genom att säga eller göra något olämpligt, oftast vid något enstaka tillfälle. Mobbning är däremot 

återkommande negativa handlingar från klassen eller en grupp personer mot en och samma 

person”.  

Trots att lärarna ger en någorlunda enstämmig definition av de båda begreppen samt ger en tydlig 

urskiljning på dem, uppger de flesta av dem att de i praktiken finner det svårt att veta vad gränser 

går mellan kränkning och mobbning.   

Problem 2: Samarbetet med föräldrar 

När lärarna fick frågan, vad de tycker är mest svårt och utmanande när det gäller mobbning, 

visade det sig att det finns mycket som lärarna upplever som svårt och utmanande. Bland annat 

en svårighet som flera av lärarna finner problematiskt i fråga om mobbning är att de anser att det 

råder delade meningar, mellan dem och föräldrar, om var gränsen går mellan kränkning och 

mobbning. Camilla berättar exempelvis:  

”Jag upplever det som ett problem att föräldrar resonerar olika och ser på det på ett annat sätt än 

vad vi lärare gör. Vissa föräldrar har en ganska smal syn ibland, och ser bara sitt barn och inte 

helheten. Jag upplever det som en svårighet att samtala med föräldrar om detta och få dem att 
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förstå att vi måste se till alla barns bästa. Det är svårt att samarbeta med föräldrarna vad gäller 

detta”. 

Enligt Camilla är det alltså svårt att samarbeta med föräldrarna vad gäller mobbning, då hon 

upplever att flera av dem har en annan syn på mobbning än vad hon som lärare har. Hon 

berättade att vissa föräldrar anser att deras barn är utsatta för mobbning medan hon själv anser 

att barnet varit utsatt för en kränkning, och att hon som lärare redan löst problemet. Det har även 

hänt, berättade hon vidare, att vissa föräldrar inte vill ta till sig den sanningen att deras barn 

kränker eller mobbar andra barn. I detta fall blir det extra svårt att arbeta förbyggande mot 

kränkningen eller mobbningen då man inte har föräldrarna på sin sida. I det förebyggande arbetet 

mot kränkning och mobbning är det nämligen viktigt att båda parter arbetar på varsitt håll; 

lärarna från sitt håll och föräldrarna från sitt, berättar Camilla. Både Karin, Stefan, Anna och 

Marianne upplever samma sak som Camilla i fråga om samarbetet med föräldrarna. Stefan 

berättade under intervjun: 

”Det är svårt att samarbeta med föräldrarna eftersom att de tar ställning för sina barn. Barn är 

olika i skolan och hemma, och föräldrar tror så gott om sina barn och vill inte inse sanningen. 

Vissa föräldrar tycker det är bra att man ringer och berättar vad som hänt, andra inte”.  

Camilla berättade om ytterligare en svårighet och problematik angående mobbning. Hon 

upplever att det är svårt att veta när man ska anmäla ett mobbningsfall vidare till rektorn, då man 

inte är helt säker på vad gränsen går mellan kräkning och mobbning. Det blir också problematiskt 

när föräldrar och lärare har delade meningar om även detta. Hon berättade under intervjun: 

”Vissa föräldrar har en annan syn och tycker att vi lärare ska anmäla när vi inte tycker det. Det är 

omöjligt att anmäla alla kränkningar”.  

Problem 3: Svårt att se och upptäcka mobbningen  

Alla lärarna som deltog i intervjun upplever en stor frustration över att det är svårt att upptäcka 

och se mobbningen, då de inte kan vara överallt. I intervjun med Karin sades:                                                

”Den svåraste och största utmaningen med mobbning är att upptäcka det, och upptäcka det i tid, 

och förstå att det är allvarligt”.  

I intervjun med Marianne berättades bland annat att det är omöjligt att se och upptäcka all den 

mobbning och kränkning som förekommer, då man tyvärr inte har möjlighet att vara överallt, hur 

gärna man än skulle önska. Vidare berättade hon att de på skolan är noga med att göra 

kartläggningar över vart mobbning och kränkande behandling oftast brukar förekomma, men att 
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det ändå inte lätt som lärare att se och upptäcka mobbningen. Enligt Solveig och Karin är den 

allra största svårigheten med mobbningen att den är svårt att upptäcka. I exempelvis intervjun 

med Solveig sades: 

”Se och uppmärksamma är det svåraste. Vi lärare kan inte vara överallt. Den mesta mobbningen 

sker ju också i skymundan och är därför svår att se”.  

Karin uttryckte sig på nästan exakt samma sätt som Solveig. Även under intervjuerna med Stefan, 

Sofie och Anna berättades att en stor svårighet och problematik med mobbning är att se och 

komma åt det i tid. Som ovan nämnts upplever alla de intervjuade lärarna stor frustration över att 

de inte har möjligheten att vara överallt, så att de kan upptäcka och förhindra mobbning och 

annan kränkande behandling som förekommer på skolan. De upplever sig tyvärr inte räcka till. 

En av lärarna sa: 

”Tillgängligheten är en svårighet för oss lärare. Vi kan inte vara överallt och kan därför inte se allt. 

Vi räcker tyvärr inte till”.  

Problem 4: Personal- och tidsbrist  

Frustrationen som lärarna känner över att det inte kan vara överallt och därför har svårt att se 

och upptäcka mobbning och andra kränkande handlingar, för oss in på den upplevelse lärarna har 

av att det är personal- och tidsbrist. Ytterligare en problematik vad gäller mobbning är alltså att 

samtliga lärare känner att de inte räcker till på grund av personal- och tidsbrist. De har alla en 

längtan efter att kunna åstadkomma ett bättre förebyggande arbete mot mobbning och kränkande 

handlingar, men så länge det är lite personal på stora barngrupper är det svårt, berättades det i 

samtliga intervjuer. En av lärarna berättade exempelvis: 

”Jag tror att det alltid kommer att finnas mobbning mer eller mindre. Därför att vi som lärare inte 

hinner med, speciellt inte när det är så lite personal på stora barngrupper”.  

Problem 5: Barn med olika typer av diagnoser 

Ytterligare ett problem som de flesta lärarna upplever i fråga om mobbning, är de barn som har 

olika typer av diagnoser. Några lärare menar att vissa barn helt enkelt har, på grund av olika 

diagnoser, svårt för att samspela med andra barn då de inte kan tyda de sociala koderna, vilket i 

sin tur kan leda till att andra barn inte vill leka med dem då de inte förstår sig på dem eller är 

rädda för dem. De flesta lärarna berättade att detta är en stor svårighet, och att de inte alls vet hur 

de ska gå tillväga. I intervjun med Marianne berättades:  
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”Det är jättesvårt för oss som lärare att veta vad vi ska göra med de barn som på något sätt är 

annorlunda och som kanske har en diagnos. Vi som lärare har ju ibland svårt för att förstå vissa 

barn, så klart att andra barn har ännu mera svårt för att förstå dem då”.  

Vidare berättade Marianne att barn med olika diagnoser så som ADHD, kan ha en förmåga att 

lätt bli aggressiva och ha svårt för att uppföra sig, vilket i sin tur kan leda till att andra barn inte 

vill leka med dem. Detta ser Marianne, men även flera av de andra lärarna, som en stor svårighet. 

Vidare berättade Marianne: 

”Vi talar mycket med barnen om att de ska acceptera varandra, och det kan de göra till en viss 

gräns, men vi kan inte tvinga dem att leka med ett barn som de inte förstår sig på och som 

dessutom gör dumma saker mot dem”.  

Vad som även anses vara problematiskt hos flera av lärarna vad gäller barn med olika typer av 

diagnoser, är att de upplever att de behöver ta tag i ytterligare ett problem innan de kan ta tag i 

själva mobbningsproblemet. Sofie berättade under intervjun:  

”Mobbningsproblemet blir så mycket större när det handlar om att barn, som på grund av någon 

diagnos saknar olika förmågor som exempelvis empati, blir mobbade eller mobbar för då måste 

man som lärare ta tag i det problemet först”.   

Problem 6: För lite kunskap 

På frågan om lärarna upplever att de har kunskaper om vad lagen säger om mobbning, svarade 

den största delen av lärarna nej. En av dem upplever sig ha kunskaper om vad lagen säger, men 

dock mycket svag kunskap. På frågan om lärarna upplever sig ha tillräckliga kunskaper om 

mobbning, och kunskaper om hur man förebygger och åtgärdar mobbning, upplever de flesta 

lärarna sig ha för lite kunskaper. Under intervjun med Camilla berättades: 

”Jag känner inte att jag har tillräcklig kunskap, man kan alltid lära sig mer. Jag skulle vilja känna 

mig ännu mera trygg i det och ännu mer professionell som lärare”.  

Sofie, precis som Camilla, upplever sig vilja ha mer kunskaper om mobbning, och kunskaper hur 

man kan arbeta förebyggande mot detta, men hon upplever sig ändå ha goda kunskaper om detta. 

Däremot berättade hon under intervjun att den kunskap hon har vad gäller mobbning, har hon 

fått genom erfarenheter, och inte genom sin utbildning. Detta framkom även under alla de andra 

intervjuerna också, att den kunskap de har om mobbning och kränkande behandling har de 

endast fått genom erfarenheter, och inte via sin utbildning. Sofie berättade under intervjun:  

”Jag tycker att jag har bra med kunskaper ändå, på grund av erfarenheter, men jag har inte fått 

några kunskaper om detta i min utbildning”.  
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Flera av lärarna upplever sig sakna kunskaper om e-mobbning. Under intervjun med Marianne, 

som tillsammans med Sofie är ansvarig för skolans antimobbningsarbete, sades exempelvis: 

”Jag tycker att jag har god kunskap, men vad gäller e-mobbning, har jag ingen kunskap alls”.  

Samtliga lärare upplever sig ha mycket dåliga kunskaper om e-mobbning, och alla önskar de sig 

mera kunskaper om både e-mobbning och ”vanlig” mobbning. Det som de upplever vara mest 

svårt vad gäller e-mobbningen är att den sker i skymundan, alltså på ett sätt som gör det nästintill 

omöjligt för både lärare och föräldrar att upptäcka. En av lärarna berättade under intervjun att ett 

stort problem med mobbningen har under senare tid kommit att bli den digitala mobbningen för 

den rår man inte över.   

Sammanfattning och analys av de olika problemen 

Två av lärarna upplever det svårt att definiera begreppet kränkning men kunde ändå ge en tydlig 

definition av både kränkning och mobbning. De andra lärarna upplevde inga svårigheter med att 

definiera begreppen, och gav tydliga förklaringar och urskildringar på de dem. Men dock finner 

samtliga lärare det problematiskt att i praktiken veta vad gränsen går mellan kränkning och 

mobbning. Tillsammans diskuterar lärarna ofta frågor som vad mobbning är och vad mobbning 

inte är, och alla anser att det är en svår fråga. Trots att flera av dem definierar fenomenet 

mobbning, i ungefär likhet med Olweus (1994:4) definition, som upprepade negativa handlingar i 

syfte med att skada, och som är riktade från en eller flera personer mot en och samma person, 

har de i praktiken svårt att veta och se vart gränsen går. Marianne, tillskillnad från de andra 

lärarna vill inte se på det som om det är mobbning det handlar om när det gäller så små barn som 

på lågstadiet. Hon anser att barn i lågstadieålderns handlingar är impulsiva, och inte menade att 

såra eller mobba. Hon menar att mobbning förekommer endast bland äldre barn då deras 

handlingar är mer uträknade. Samtliga lärare är enstämmiga om att kränkningar förekommer 

oftare än vad mobbning gör. Fem av lärarna är även mycket försiktiga med att använda begreppet 

mobbning, och har istället valt att använda begreppet kränkning, detta för att de inte är helt säkra 

på om det är mobbning det handlar om eller inte, vilket leder oss in på nästa problematik som 

innebär att fem av lärarna anser att det råder delade meningar mellan dem och föräldrarna, om 

vad mobbning och kränkning är. Då föräldrar kan uppleva att deras barn är utsatt för mobbning, 

medan lärarna upplever det som kränkning, anses vissa föräldrar se allvarligare på situationen än 

lärarna. Dessutom upplever de fem lärarna att vissa föräldrar inte vill inse den sanningen att deras 

barn mobbar eller kränker andra barn, då de anses tro så gott om sina barn. Här uppstår ett 
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problem, som lärarna upplever mycket svår. De önskar att samarbetet mellan dem och 

föräldrarna vore bättre.  

Ett annat problem med mobbning, som samtliga lärare är enstämmiga om, är tid- och 

personalbrist. De upplever en stark frustration över att de tyvärr inte har möjlighet att vara 

överallt, och kan på så vis inte se och upptäcka all den mobbning och kränkning som 

förekommer på skolan. Samtliga lärare önskar att det vore fler personal på skolan, så att de har 

möjlighet att vara överallt inom skolans område, och på så vis kan upptäcka den mobbning och 

kränkning som förekommer, och bättre kan arbeta förebyggande och åtgärdande mot detta. 

Marianne tror även att det mer eller mindre alltid kommer att förekomma mobbning på skolan så 

länge som det fortsätter att vara lite personal på stora barngrupper. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet anser lärarna att skolan borde bli bättre organiserad, i form av fler personal och mera 

tid åt mobbningsarbetet. De anser också att skolan borde vara organiserad på ett sådant sätt att 

personalstyrkan ökar i antal och barngrupperna minskar i antal. De menar helt enkelt att detta 

skulle bidra till att de obevakade områdena på skolan minskar, och att de lättare skulle kunna 

arbeta förebyggande samt åtgärdande mot mobbning.  

Barn med olika typer av diagnoser anses, enligt sex av lärarna, också vara ett stort problem vad 

gäller mobbning. De ser det som en stor problematik när ett barn inte får vara med de andra 

barnen och leka, då de har svårt att förstå sig på denne eftersom att denne inte kan tyda de sociala 

koderna, på grund av någon form av diagnos. Lärarna upplever sig själva ibland ha svårt att förstå 

sig på vissa barn, och vet inte alltid hur de ska bemöta dem då de beter sig annorlunda jämfört 

med andra barn. De har därför förståelse för att de andra barnen tar avstånd från dem, på grund 

av exempelvis rädsla eller för att de inte vet hur de ska bete sig gentemot dessa. Ytterligare en 

problematik inom detta är att lärare upplever det vara extra svårt att lösa en sådan typ av 

mobbningssituation, då de upplever sig behöva arbeta från båda håll. Både med de som mobbar 

och den som utsätts för mobbningen. Den som utsätts för mobbning behöver exempelvis få lära 

sig de sociala koderna och de som mobbar behöver inse att människor är olika, och ska också få 

vara det utan att behöva utsättas för mobbning. De upplever, som tidigare nämns, att de måste ta 

tag i ett problem innan de kan ta tag i själva mobbningsproblemet. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, kan lärarnas uppfattningar och tankar kring detta problem, ses som att barn med olika 

typer av diagnoser, som exempelvis saknar olika förmågor som att tyda sociala koder, inte 

inkluderas i sociala sammanhang just därför att de inte följer de normer och regler för hur man 

ska vara och bete sig inom den sociala gruppen.  

Som hittills visats upplever samtliga lärare flera typer av problem inom mobbning, och inte 

minst önskar de alla att de hade mer kunskaper om mobbning, och kunskaper om hur man kan 
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arbeta för att förebygga och åtgärda mobbning. Två av lärarna tycker sig ha goda kunskaper men 

inte tillräckliga. Resten av lärarna tycker sig inte alls ha goda kunskaper. Alla lärare, utom en, 

upplever att de knappt har några kunskaper om vad lagen säger om mobbning, och alla medgav 

de att de har mycket dåliga kunskaper om nätmobbning.  Samtliga lärare önskar sig mera kunskap 

om mobbning, och då inte minst om nätmobbning. Vad som här kan ses som chockerande är att 

den kunskap lärarna har om mobbning, har de endast fått genom olika erfarenheter och genom 

media. Det är ingen av de deltagande lärarna som har fått kunskap om detta inom sin 

lärarutbildning. 

Frågeställning 2  

Hur upplever urvalet lärare att mobbningsproblematiken har utvecklats i takt med 

teknologiutvecklingen av digitala medier?  

Enligt lärarnas erfarenhet medgav alla under intervjuerna att nätmobbning har blivit mer vanligt 

under senare år. De upplever att både mobbning och kräkningar har ökat i takt med 

teknologiutvecklingen av digitala medier. Både Sofie, Camilla och Karin upplever att det, under 

de senaste åren, har blivit vanligare för dem att behöva lösa internetkonflikter mellan barnen 

under lektionstid. Sofie berättade under intervjun: 

”Det har blivit värre med internet- och sms-kränkningar som jag måste reda ut i skolan. Både 

mobbning och kränkningar har ökat, och det är helt nya vägar som vi vuxna inte märker. Detta är 

ett nytt problem som har kommit och ökat under bara de fem senaste åren. Jag behövde aldrig ta 

tag i sådana här problem tidigare”.  

Orsaken till att nätmobbning har ökat, tror lärarna beror på att det är mer lättillgängligt. De tror 

att det kan vara lättare att skriva något elakt på internet eller skicka ett elakt sms än att säga det 

rakt ut till någon. Marianne berättade under intervjun: 

”Det är lättare att skicka ett elakt meddelande till någon hellre än att säga det mitt framför ansiktet. 

Så mobbningen har ökat i takt med teknologiutvecklingen av digitala medier. Det är lättare att 

skicka iväg något argt än att stå rakryggad och säga det rakt i ansiktet till någon”.  

Några av lärarna hävdade att det i vissa fall kan vara fråga om missförstånd. När man samtalar via 

internet eller sms är det lätt att missförstånd uppstår. Man kan helt enkelt uppfatta saker och ting 

på olika sätt, och kan därför känna sig kränkt över något som inte alls var menat som en 

kränkning. Under intervjun med Camilla sades exempelvis: 

”Jag har erfarenhet av nätmobbning och det har tyvärr ökat. Eleverna i min klass har kränkt 

varandra via internet och sms. Jag tror att det beror på att det är lättare att skriva något dumt till 
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någon än att säga det rakt ut, men ibland kan det ju även handla om missförstånd. Att någon tolkar 

ett meddelande som kränkande trots att det inte var menat så”.  

Samtliga lärare har erfarenheter av att nätmobbningen har ökat de senaste åren. De upplever det 

som ett stort problem att denna typ av mobbningsmetod är svår att upptäcka, och de tror att det 

är mer vanligare än vad vuxna kan se och förstå.  

Sammanfattning och analys av nätmobbning  

Alla sju lärare upplever att mobbning och kränkningar har ökat i takt med utvecklingen av digitala 

medier. De upplever att nätmobbning har blivit allt vanligare på senare år, vilket har visat sig 

genom att tre av lärarna nästan dagligen behöver lösa nätkonflikter mellan eleverna under 

lektionstid. Samtliga lärare tror att orsaken till nätmobbning har sin grund i att det är mer 

tillgängligt och lättare att använda sig av när man vill uttrycka vad man tänker om någon. Det är, 

enligt lärarna, lättare att skicka iväg ett elakt meddelande till- eller om någon, än att säga det rakt 

framför ansiktet på personen. Tre av lärarna tror även att det kan handla om missförstånd. När 

barn skriver meddelande till varandra via sms eller på olika internetforum är det lätt att 

missförstånd uppstår. Någon kan uppfatta eller uppleva något som kränkande trots att det inte 

var menat som det, menar lärarna. Alla lärarna ser nätmobbningen som mycket problematisk då 

den är svår att upptäcka. Flera av dem tror även att det förekommer mycket mer nätmobbning än 

vad vuxna kan förstå eller se. Lärarnas svar visar på uppfattningar och tankar som grundar sig i 

ett sociokulturellt perspektiv. Olika forum på nätet anses helt enkelt vara en plats för social 

samvaro där eleverna på ett mycket lättare sätt kan uttrycka vad de tycker och tänker om 

varandra, vilket de kanske inte hade vågat i den sociala samvaron på skolan.  Detta anses därför, 

enligt lärarna, vara en bidragande orsak till att nätmobbningen har blivit allt vanligare i takt med 

utvecklingen av digitala medier.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka ett urval lärares uppfattning om vissa aspekter av 

fenomenet mobbning. Då mobbning är ett vanligt förekommande problem bland elever i skolan 

är det viktigt att lärare är medvetna om detta och dagligen arbetar förebyggande mot mobbning 

och annan kränkande behandling. Vidare skulle det i denna studie också undersökas vad urvalet 

lärare upplever som problematiskt i fråga om mobbning samt hur de upplever att 

mobbningsproblematiken har ökat i takt med teknologiutvecklingen av digitala medier.  

Lärarnas upplevelser kopplat till tidigare forskning 

Tidigare i denna studie redovisades, utifrån tre olika perspektiv, fem forskares definition av 

fenomenet mobbning. Flera av de intervjuade lärarnas definition av begreppet mobbning är 

likstämmig med Olweus definition, som menar att mobbning är en upprepad negativ handling 

som avsiktligt går ut på att skada någon, och som utförs av en eller flera personer, riktad mot en 

och samma person (1994:4). Lärarnas definition av kränkning är likstämmig med bland annat 

Rimstens (2006:14) definition, som menar att kränkningar är nedvärderande och nedsättande 

handlingar gentemot någon annan vid enstaka tillfällen, och denne ska då uppleva detta som 

kränkande. Trots att samtliga lärare har en samstämmig definition av de båda begreppen, och ger 

skildrande definitioner på dem, finner de i praktiken svårt att veta vad gränsen går. De upplever 

det helt enkel som ett problem att i praktiken se och kunna tyda vart skillnaden går mellan 

kränkning och mobbning. För att hänvisa till Fors (1994:20f) olika krisfaser som en lärare 

genomgår i sitt bearbetande av en mobbningssituation, verkar flera av de intervjuade lärarna ha 

samma upplevelser och uppfattningar kring mobbning som de lärare och vuxna som befann sig i 

chockfasen i hennes undersökning. Att befinna sig i chockfasen innebär, som tidigare nämnt, att 

lärare och andra vuxna ofta förnekar att det är mobbning som pågår (Fors, 1994:21). Flera av de 

deltagande lärarna i studien är försiktiga med att använda begreppet mobbning, då de inte är helt 

säkra på om det faktiskt är mobbning som förekommer. Istället har de valt att använda begreppet 

kränkning. En av lärarna har valt att inte använda begreppet mobbning på lågstadiet över huvud 

taget, då hon menar att barns handlingar är impulsiva i dessa åldrar och oftast inte menade att 

såra eller mobba någon. Man kan därför säga att flera av lärarna har en likstämmig uppfattning 

med de lärare som befann sig i chockfasen i Fors undersökning, då de väljer att inte använda 

begreppet mobbning, och inte vill se på det som om det är mobbning som förkommer, utan 
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istället kränkningar. Olweus (1994:9) forskning visar på att mobbning är ett vanligt 

förekommande problem i skolor, inte minst även på lågstadiet. Han menar att det är de yngre och 

svagare eleverna som är mest utsatta, och att andelen elever som blir mobbade sjunker med högre 

årskurser. Denna uppfattning hade inte de flesta av lärarna, vilka menar att mobbning är vanligare 

bland äldre barn, vilket kan bero på att de definierar mobbning bland yngre barn som kräkningar 

snarare än mobbning.   

I resultat- och analysdelen framkom ett mönster av sex olika faktorer som lärarna upplever 

som problematiska i fråga om mobbning. Det framkom bland annat att fem av lärarna finner det 

problematiskt att samarbeta med föräldrarna i fråga om mobbning, då de anser att de råder skilda 

uppfattningar mellan dem och föräldrarna om vad som kan klassificeras som mobbning, samt att 

vissa föräldrar inte vill inse att exempelvis deras barn mobbar andra barn eller tvärtom. Vad dessa 

skilda uppfattningar beror på är svårt att säga, och kanske har att göra med att vi människor är 

olika som individer, och uppfattar saker och ting på olika sätt. Det kanske även beror på 

bristfällig kunskap inom ämnet, vilket samtliga lärare även medgav att de saknade. De hade en 

önskan om att få mer kunskap inom ämnet, och framför allt mer kunskap om exakt vart gränsen 

går mellan kränkning och mobbning, då detta i praktiken är svårt att urskilja. Detta kan hänvisas 

till Ellmin (2008:56), Lee (Skolverket, 2009:20) och Dakes (2003:347ff) studier, som också visade 

på att en önskan om mera kunskap om mobbning var stor bland urvalet lärare. Men frågan är om 

det är den bristfälliga kunskapen som är grunden till varför lärarna har svårt att i praktiken 

urskilja skillnaden på kränkande handlingar och mobbning, utan snarare personal- och tidsbristen 

som är orsaken? De flesta lärarna upplever nämligen att det är svårt att se och upptäcka 

mobbningen, då de inte har möjlighet att vara överallt, vilket för oss in på lärarnas upplevelser av 

personal- och tidsbrist. Samtliga lärare menar nämligen att det skulle vara lättare att se och 

upptäcka mobbningen samt arbeta förebyggande och åtgärdande mot detta om det fanns mer 

personal på skolan och tiden prioriterades bättre. Kanske skulle detta stämma, och kanske skulle 

de ha lättare för att se ett upprepande mönster i de förekommande kränkningarna, och till slut 

inse att det är fråga om mobbning och inte bara en enstaka kränkning. Fors (1994:20) skriver att 

när en vuxen befinner sig i reaktionsfasen, som är den andra fasen i krisfasen, börjar denne förstå 

att olika händelser som denne tidigare har tolkat som konflikter eller kränkningar istället är ett led 

i den pågående mobbningssituationen. Det är just detta led som samtliga lärare har svårt att se 

och upptäcka på grund av otillräcklighet. De kan helt enkelt inte vara överallt på skolans olika 

områden, vilket resulterar i att obevakade områden uppstår, och där kan det förekomma både 

mobbning och kränkande handlingar som ingen vuxen på skolan vet något om.  
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    Ytterligare obevakade områden där mobbning kan förekomma är via digitala medier, vilket har 

ökat mycket under de senaste åren, hävdade flera av lärarna, och detta överensstämmer även med 

vad forskningen säger (Dunkels, 2012:76). Inte minst här upplever lärarna en svårighet med att 

upptäcka mobbningen, och återigen en återkommande fråga, är det mobbning eller är det 

kränkningar det är fråga om? Detta har lärare svårt att se, då de inte har tillräckliga kunskaper 

eller möjlighet att se och upptäcka allt. Samtliga lärare upplever en frustration över att de inte 

räcker till. Alsterdal (2006:143) skriver att det ibland ställs krav på lärare som går utöver den 

vanliga undervisningen, som exempelvis att möta barn som på olika sätt har det svårt, vilket i sin 

tur kan orsaka känslor av otillräcklighet hos lärare. Känslor av otillräcklighet är precis vad 

samtliga lärare känner i fråga om mobbning. Dessutom önskar de, som ovan nämns, mera 

kunskaper inom områden, och inte minst kunskaper om hur man hanterar mobbningssituationer, 

då det är fråga om barn med olika typer av diagnoser som blir mobbade eller mobbar på grund av 

att de inte kan tyda de sociala koderna. Alsterdal (2006:136) skriver att det i dagens skola har lagts 

ett större ansvar på lärare för att träna elevernas sociala kompetens, samtidigt som de ska få sina 

elever att uppnå de obligatoriska kunskapsmålen, vilket avspeglar en samhällsförändring. Kanske 

har lärare i dagens skola allt för mycket arbetsuppgifter, och på så sätt inte har tid för att se och 

upptäcka, samt förebygga och åtgärda all den kränkning och mobbning som förekommer på 

skolan. Kanske är det så att skolan behöver omorganiseras så att tiden prioriteras på rätt sätt, och 

även behöver anställa fler personal, så att mobbning och annan kränkande behandling kan 

förebyggas och åtgärdas på bästa sätt. Oavsett vad som sker i framtidens skola behövs mer 

undervisning om mobbning och annan kränkande behandling ges till lärarstudenter på de olika 

lärarutbildningarna. Mer kunskap om mobbning är också en önskan från samtliga lärare i denna 

studie, som inte har fått någon kunskap om detta under sin lärarutbildning. Detta framkom, som 

ovan nämns, även i de tre olika undersökningarna, som utifrån ett lärarperspektiv genomfördes 

av forskarna Ellmin (2008:56), Lee (Skolverket, 2009:20) och Dake (2003:347ff). De tre olika 

undersökningarna resulterade i att lärares kunskap inom ämnet mobbning är bristfällig, och att de 

behöver mer kunskap om detta.  Dake (2003:347ff) och Ellmins (2008:56) undersökningar visade 

även på att de delatagande lärarna i studien kände ansvar över att förhindra mobbning och 

konflikter på skolan, men att de inte har tillräckliga kunskaper över hur de ska gå tillväga för att 

förhindra detta, och önskar därför att de hade mer tid, resurser och kunskaper inom ämnet. 

Dessa upplevelser och känslor av otillräckligkunskap inom ämnet mobbning finns även hos de 

deltagande lärarna i denna studie.  
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Lärarnas upplevelser kopplat till det sociokulturella perspektivet 

Lärarnas svar visar på uppfattningar och tankar som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, 

på så sätt att en bidragande orsak till varför de upplever så många problem i fråga om mobbning 

anses ha sin grund i hur skolan är organiserad. De upplever sig helt enkelt vara begränsade utefter 

de förutsättningar de har och det sammanhang de befinner sig i. Exempelvis anser de att skolan 

borde organiseras bättre på så sätt att personalstyrkan ökar och barngrupperna minskar i antal. 

Lärarna menar helt enkelt att om fler personal anställdes skulle lärare ha möjlighet att vara 

överallt och de obevakade områdena på skolan skulle på så sätt minska. Detta skulle kunna leda 

till att man lättare skulle se och upptäcka all den kränkning och mobbning som förekommer, och 

på sätt kunna åtgärda detta. Dessutom menar lärarna att om fler personal anställdes på skolan 

skulle man kunna fördela arbetet bättre, och den tunga arbetsbörden skulle på så sätt minska, och 

mer tid kunna läggas på mobbningsarbetet.  

     Vad gäller frågan om hur lärare upplever att mobbningsproblematiken har ökat i takt med 

teknologiutvecklingen av digitala medier, visar även dessa svar på uppfattningar och tankar som 

grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv. Samtliga lärare har erfarenheter av att kränkningar och 

mobbning via digitala medier har ökat, och orsaken tror de har sin grund i att mobiltelefonen 

eller olika forum på nätet är nya platser för socialsamvaro, där barn på ett lättare sätt kan uttrycka 

vad de tycker och tänker om varandra, vilket de kanske inte hade vågat i den sociala samvaron på 

skolan. Med hjälp av mobiltelefoner och olika forum på internet har mobbning helt enkelt tagit 

sig in på nya arenor, och för de personer som utsätts för nätmobbning finns den överallt 

(Friends, 2013-11-26). Det är så samhällskulturen ser ut i dag, vilka barnen integreras i och lär sig 

utav, då de integreras i det sammanhang och den kontext de växer upp i, enligt det sociokulturella 

perspektivet (Claesson, 2007:31).  

Framtida forskning 

Vidare studier skulle exempelvis kunna undersöka om vidareutbildning inom ämnet mobbning, 

och då inte minst om nätmobbning, för verksamma lärare och för lärarstudenter, skulle göra att 

lärare känner sig mer trygga i sitt förebyggande och åtgärdande arbete mot detta, samt om de 

skulle ha lättare för att i praktiken se och kunna urskilja vad som är mobbning och vad som är 

kränkning. Vidare studier skulle exempelvis också kunna undersöka om 

mobbningsproblematiken skulle minska om personalstyrkan på skolan ökade i antal. Skulle lärare 

då ha lättare för att se och upptäcka mobbning och annan kränkande behandling, och skulle då 

mer tid kunna läggas på att arbeta förebyggande och åtgärdande mot detta?  
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Konklusion 

Generellt sätt kan man, utifrån mina sju intervjuer och tidigare forskning utifrån lärares 

perspektiv, dra slutsatsen att lärare behöver mer kunskap om mobbning. Urvalet lärare upplever 

sig helt enkelt ha för lite kunskaper om detta. Dessutom upplever de lärare som deltagit i denna 

studie att de i praktiken finner det svårt att se vad som är mobbning och vad som ”bara” är en 

kränkning. De upplever det också svårt att se och upptäcka mobbning och kränkande 

behandling, då den oftast sker i skymundan. Sammanfattningsvis kan man därför, enligt lärarnas 

upplevelser och uppfattningar säga, att detta beror på personal- och tidsbrist samt bristfällig 

kunskap inom ämnet. Urvalet lärare upplever att de har alldeles för mycket att göra och inte har 

tid att se och upptäcka all den mobbning och kränkning som förekommer, och kan på så sätt inte 

alltid arbeta åtgärdande mot detta, vilket man kan diskutera om mobbning och annan kränkande 

behandling skulle förebyggas och åtgärdas på ett bättre sätt om lärare hade mer kunskap inom 

ämnet och om fler personal fanns ute på skolorna.  
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Bilaga  

Intervjufrågor: 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du varit med om att det förekommit mobbning eller annan kränkande behandling, i 

de skolor du har arbetat på, under din tid som lärare?   

 Hur skulle du som lärare definiera begreppet kränkning? 

- Hur har du som lärare kommit fram till den uppfattningen? 

 Hur skulle du som lärare definiera begreppet mobbning? 

- Hur har du som lärare kommit fram till den uppfattningen? 

 Vart tycker du som lärare att gränsen går mellan kränkning och mobbning? 

 Vad tror du som lärare är orsaken till att mobbning förekommer? 

 Enligt din erfarenhet, vilka är det som mobbar och vilka är det som blir mobbade, kan du 

beskriva typiska karaktäristiska drag hos elever som mobbar och elever som blir 

mobbade? 

 Enligt din erfarenhet, på vilka olika sätt kan mobbning gå till och vart och när brukar det 

oftast ske? 

 Har du några erfarenheter av att tjejer och killar mobbar på olika sätt? 

- På vilka sätt då? 

 Har du som lärare någon erfarenhet av digital mobbning? 

- På vilket sätt då? 

 Upplever du som lärare att mobbningsproblematiken har ökat i takt med 

teknologiutvecklingen av digitala medier? 

- På vilket sätt då? 

 Vad upplever du som lärare vara mest svårt/utmanande när det gäller mobbning? 

 Vilka problem anser du som lärare kan uppstå när det gäller mobbning? 

 Känner du som lärare att du får något stöd av andra kollegor och rektor om exempelvis 

mobbning skulle förkomma i din klass, mellan några av dina elever? 
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- På vilket sätt då? På vilket sätt inte? 

 Hur går diskussionerna om mobbning i exempelvis personalrummet? 

 Upplever du som lärare ha goda kunskaper om vad lagen säger om mobbning? 

- På vilket sätt då? 

 Hur arbetar ni på skolan för att förebygga och åtgärda mobbning, har ni exempelvis ett 

värdegrundsarbete på skolan med avsikt att komma åt mobbningsproblematiken? 

 Hur tycker du att likabehandlingsplanen fungerar? 

- På vilket sätt fungerar det bra? På vilket sätt fungerar det inte bra? 

 Finns det några hinder och möjligheter i arbetet med lika behandlingsplanen? 

- I så fall vilka? 

 Tycker du som lärare att du kan göra tillräckligt för att förebygga och åtgärda mobbning? 

- Varför? Varför inte? 

 Vad skulle man kunna göra mer för att förebygga och åtgärda mobbning? 

 Tycker du som lärare att du har tillräckligt med kunskaper om mobbning, hur man kan 

förebygga och åtgärda mobbning? 

- På vilket sätt då? På vilket sätt inte? 
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