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Sammanfattning 

I denna studie undersöks fem högstadielärares uppfattningar och erfarenheter av mobbning i 

Uppsala kommun. Frågeställningarna som besvarades var, vilka ramfaktorer framkom som 

viktiga i ett urval lärares arbete mot mobbning samt vilka erfarenheter och attityder hade ett urval 

lärare som påverkade dem i arbetet mot mobbning. Studien har utgått från ramfaktorteorin och 

skrivs med en fenomenografisk ansats. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. De fem 

individerna som deltog i studien arbetade som lärare på tre olika högstadieskolor i 

Uppsalaområdet. För att analysera de transkriberade intervjuerna användes meningskoncentrering 

som analysverktyg, vilket menas med att intervjupersonens yttranden dras samman i kortare 

formuleringar i så kallade meningsenheter. Därefter fastställs teman från meningsenheterna 

kopplade till mina frågeställningar. Det slutliga resultatet visade att lärarna hade skilda definitioner 

om begreppet mobbning, vissa lärare menade att mobbning kunde ske vid ett tillfälle medan 

andra hävdade att det måste ske under en längre period. Samtliga lärare menade att mobbning 

kunde förekomma i olika former och av olika orsaker. De ramfaktorer som framkom som mest 

betydelsefulla i arbetet mot mobbning på skolorna var samarbete med kollegor, tiden och 

samarbete med föräldrar. Lärarna som deltog i studien hade olika erfarenheter och attityder som 

påverkade dem i arbetet mot mobbning. Samtliga lärare ansåg att de hade tillräckligt med kunskap 

om området och att de skulle agera om mobbning skulle förekomma. 

  

Nyckelord: Mobbning, Högstadielärare, Ramfaktor, Lärares uppfattningar och erfarenheter 
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Inledning 

Under min tid som elev i grundskolan upplevde jag att det alltid var någon elev i varje klass jag 

gick i, som blev mobbad. Mobbning kan yttra sig på olika sätt och ibland kan det vara svårt för 

lärare att upptäcka när det förekommer. Enligt min uppfattning så har lärarens arbete förändrats 

under de senaste åren. Tidigare kunde lärare fokusera mer på undervisningen och eleverna, 

medan under senare år har det tillkommit allt mer dokumentationsarbete. Konsekvenserna blir att 

lärarna får mindre tid till undervisning och elevrelationer. 

Jag som skriver denna uppsats studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet med 

inriktning på högstadiet och gymnasiet. Detta är min näst sista termin och under min utbildning 

har jag haft praktik på flera skolor. På de skolor som jag har gjort min VFU på existerar 

mobbning i olika former. Jag har själv agerat i olika mobbningssituationer. Att undersöka om 

mobbningsproblematiken i denna studie känns därför relevant för mig eftersom jag ständigt ser 

att det förekommer ute i skolorna.  

Vid min senaste VFU deltog jag i en konferens där lärarna samtalade om mobbningens 

problematik. Under samtalet kom det fram att några lärare var oense om vad som skulle göras när 

en elev hade blivit mobbad. Några av lärarna som deltog i samtalet hade arbetat på skolan i 

många år men visste ändå inte hur de skulle agera när en elev blev mobbad. Eftersom mobbning 

är ett problem som alltid har funnits i skolorna blev jag förvånad att lärarna under konferensen 

saknade kunskap om problematiken. Enligt läroplanen ska all personal på skolan arbeta med 

skolans likabehandlingsplan och det är rektorns yttersta ansvar att alla arbetar mot samma mål. 

Efter konferensen dök några frågor upp i mitt huvud: Varför skulle lärarna på min VFU-skola 

agera på olika sätt vid mobbningssituationer? Vilka erfarenheter och uppfattningar har ett urval 

lärare om mobbning? Mina personliga intentioner med denna studie har varit att få ökad kunskap 

om hur ett urval lärare arbetar mot mobbning och vad som påverkar dem i sitt arbete. 

Till alla lärare som har medverkat i studien och delat med sig av värdefull information vill jag 

rikta ett stort tack. Utan er hade denna studie inte blivit av. Ett stort tack också till min 

handledare Matts Dahlkwist som har kommit med snabb och bra konstruktiv kritik. Inte minst 

mitt språk har utvecklats tack vare dig.      
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Bakgrund 

Mobbning i olika former finns på alla nivåer i skolan. Media uppmärksammar ofta den mobbning 

som förekommer i skolorna. Ett av många exempel är Måns Jenninger som 13 år gammal tog sitt 

liv efter att ha blivit mobbad under sex år av andra elever på skolan. Föräldrarna uttrycker sin 

saknad och har skapat en hemsida till minne av sonen.   

Läraren har ansvar för gemenskapen i klassen och har en skyldighet att följa styrdokumenten 

(Høiby, Levin & Thulin, 2008, s. 28). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, vidare Lgr 11, står det att läraren ska: ”uppmärksamma och i samråd med 

övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 

diskriminering och kränkande behandling.” (Lgr 11, 2011, s. 12–13). I Lgr 11 och Skollagen 

används begreppet kränkande behandling istället för mobbning. Enligt Skolinspektionen inryms 

begreppet mobbning inom trakasserier och kränkande behandling. Trakasserier och kränkande 

behandling kan användas för enstaka händelser, medan begreppet mobbning används när det 

sker upprepande gånger (Skolinspektionen, 2010, s. 13). 

 Trots lärares arbete med skolans värdegrundsuppdrag blir elever mobbade på olika sätt. Eva 

Larsson (2007, s. 8) skriver att tiotusentals unga människor i den svenska skolan varje år utsätts 

för mobbning. Vilka orsaker finns det till att elever utsätts för dessa övergrepp? En anledning till 

att någon mobbar en annan kan vara den enskilde elevens personlighetsegenskaper eller deras 

yttre kännetecken, menar professor Dan Olweus (1991, s. 19) som företräder ett 

individualpsykologiskt synsätt. Det finns även andra förklaringsmodeller. 

Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander (2011, s. 111) skriver att lärarnas kunskaper om 

mobbning inte är tillräcklig. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning visade det sig exempelvis att 

flera lärare och rektorer inte kände till lagstiftningen om nolltolerans på området 

(Skolinspektionen, 2010). Denna uppsats syftar till att undersöka vilka uppfattningar och 

erfarenheter ett urval av högstadielärare i Uppsala kommun har om mobbning i skolan. 
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Litteraturöversikt 

Min studie behandlar högstadielärares uppfattningar och erfarenheter om mobbning i skolan. Det 

finns flera, men liknande definitioner av begreppet och gott om forskning ur olika perspektiv om 

mobbning. Forskning som berör lärares uppfattningar och erfarenheter av mobbningsarbetet i 

skolan finns det dock mindre om. Därför är mina frågeställningar intressanta att undersöka. 

Nedan har en tematisk litteraturöversikt gjorts för att tydliggöra vad som har skrivits med 

anknytning till mina frågeställningar men först presenteras några centrala begrepp. 

Centrala begrepp 

Kränkande behandling 

Christina Osbeck, Ann-Sofie Holm och Inga Wernersson (2013, s. 11) skriver att kränkande 

behandling är ett paraplybegrepp som innefattar många olika typer av kränkningar. Det kan vara 

verbala och fysiska handlingar riktade mot personer och principer. Det som kränks är principen 

om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan relateras till sexualitet, genus/kön och 

etnicitet. Diskriminering och mobbning innefattas av det mer vida begreppet kränkande 

behandling (Osbeck, Holm & Wernersson, 2013, s. 12–13). 

 

Mobbning 

Professor Dan Olweus har forskat om mobbning under många år och har skapat en egen 

definition om begreppet mobbning. Han menar att: ”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.” Olweus förklarar att ”negativa handlingar” är när en person tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan person skada eller obehag. Det kan ske verbalt, genom fysisk kontakt och även 

utan dessa två i form av gester och grimaser i syfte med att skada den andra. För att det ska kallas 

mobbning bör det också vara en viss obalans i styrkeförhållandet (Olweus, 1991, s. 4–5). Den 

individ som utsätts för de negativa handlingarna har svårt att försvara sig och är ofta hjälplös i 

förhållande till den eller dem som utövar mobbningen. Det finns en maktobalans mellan 

mobbaren och mobboffret (Olweus, 2007, s. 58). I uppsatsen kommer Olweus definition av 

mobbning att användas förutom när lärarnas egna definitioner beskrivs.   

 

Ramfaktor 

Urban Dahllöf (1999, s. 6–7) skriver att alla variabler som finns i vår värld och som påverkar hur 

undervisningen formas och som också påverkar undervisningsresultatet kan förstås som 

ramfaktorer. Några exempel på ramfaktorer är samarbete, tid och gruppstorlek.  



7 

 

Olika perspektiv på mobbning 

Mobbning kan ses ur olika perspektiv. Nedan kommer en närmare förklaring av det 

individualpsykologiska och socialpsykologiska perspektivet. De perspektiven representerar ett par 

olika synsätt på mobbning.  

 

Individualpsykologiskt perspektiv 

I en rapport från Skolverket (2011, s. 35) beskrivs det individualpsykologiska perspektivet som 

det historiskt sett vanligaste synsättet att se på mobbning. I ett individualpsykologiskt perspektiv 

ligger fokus på att hitta personlighetsdrag och reaktionsmönster hos mobbare och mobboffer. 

Med ett individualpsykologiskt perspektiv är individen i centrum. Med detta synsätt försöker olika 

fenomen sökas utifrån individens förklaringar och förståelse. Mats Ekholm och Anders Fransson 

(1987, s. 15) skriver att det är den enskilda individens motiv som är i fokus. För att förstå varför 

en individ handlar på ett visst sätt kan det individpsykologiska perspektivet vara till nytta. 

 

Socialpsykologiskt perspektiv 

En kunskapsöversikt från Skolverket (2009, s. 33–34) beskriver att i det socialpsykologiska 

perspektivet är det inte individuella personlighetsdrag som studeras. Forskare som utgår från 

socialpsykologiska perspektivet vill istället belysa flera olika faktorer för att kunna ge en 

helhetsbild av mobbning. Att förstå mobbning som en social konstruktion betyder att vi anser att 

flera aktörer exempelvis skolan och strukturella faktorer bidrar till att mobbning sker. I ett 

socialpsykologiskt perspektiv utgår forskningen från sociala sammanhang där mobbning finns. 

Lärares uppfattningar och erfarenheter av mobbning 

I en artikel av Joseph A. Dake, James H. Price, Susan K. Telljohann och Jeanne B. Funk (2003) 

beskrivs en undersökning där lärares uppfattningar av mobbning och hur lärare försöker 

förebygga mobbning i amerikanska skolor. I undersökningen har 359 lärare blivit tillfrågade. 

Syftet var att lärarna skulle få ökad kunskap och bli bättre på att förebygga mobbning i 

klassrummet. Ett resultat i studien visar att lärare behöver fortbildning om området 

genomgående. Personer som utsätts för mobbning kan bli deprimerade, känna oro, få dålig 

självkänsla, känna sig ensamma, få självmordstankar och överlag må psykiskt dåligt (Dake m.fl.. 

2003). 

Att få eleverna att förstå mobbningens konsekvenser anser lärarna är viktigt. Lärarna anser 

också att den mest effektiva metoden att förebygga mobbning var att ta kontakt med föräldrarna 

till mobbaren, att förbättra vuxennärvaron på rasterna och ha samtal med mobbare, den 

mobbade och deras föräldrar. I överlag så ser lärarna negativt på mobbning. I undersökningen är 

det 98 procent av lärarna som anser att de är skyldiga att förhindra mobbning om det skulle 
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förekomma i klassrummet. Lärarna som deltar i studien upplever dock att de saknade kunskap 

om att hantera mobbning (Dake m.fl.,. 2003) 

Ramfaktorer som påverkar arbetet 

Att hitta tidigare forskning om de olika ramfaktorerna i lärares mobbningsarbete har varit svårt. 

Jag har sökt efter forskning på databasen LIBRIS och olika sökmotorer på internet. Forskning 

om ramfaktorer kopplat till mobbning är knapphändig. Därför är det intressant att undersöka vad 

det är som påverkar lärarna i deras arbete mot mobbning enligt deras egen uppfattning. Nedan 

följer studier som gjorts kring ramfaktorerna: samarbete med kollegor, tid, samarbete med 

föräldrar, styrdokumenten, gruppstorleken och miljön.  

 

Samarbete med kollegor 

En rapport som genomfördes av Skolverket 2002 berör kränkande behandling och mobbning. 

Lärare, rektorer och elever har deltagit genom att svara på enkäter och intervjuer. Enligt lärare 

och rektorer är förekomsten av kränkande behandling lägre då det finns bra kontakter mellan 

samtlig personal i skolan. För att skapa goda relationer och ett bra socialt klimat måste personalen 

på skolorna samverka och kommunicera med varandra. I rapporten framkommer det att fler 

elever upplever trivsel och att kränkande behandling minskar när personalen på skolor arbetar i 

lag (Skolverket, 2002, s. 22).  

Den australiensiske forskaren Ken Rigby (2001, s. 324) menar att det bästa sättet att förebygga 

mobbning är att utgå från ”whole-school approach” en så kallad ”hela skolan ansats”. Han menar 

att alla på skolan bör ha en gemensam helhetssyn. En rapport från Brottsförebyggande rådet som 

genomfördes år 2009 studeras olika effekter av antimobbningsprogram och där delas Rigbys 

uppfattning. För att det ska vara någon mening med antimobbningsarbete måste alla på skolan 

komma överens om hur de ska agera vid mobbningssituationer. All personal på skolan bör vara 

med i arbetet, såväl skolledning som lärare och övrig skolpersonal (Brottsförebyggande rådet, 

2009, s. 21). 

 

Tid 

I Ulf Lundström och Karolina Pardlings (2011) artikel framkommer det att lärarna i studien anser 

att undervisning är den huvuduppgift som de har. Olika former av dokumentation som läraren 

ska sköta upplevs som en extra uppgift som orsakar stress. Om lärarna skulle ha mer tid skulle 

undervisningen bli bättre, förklarar en lärare. Lärarna menar att deras arbetsuppgifter ska kretsa 

kring undervisning och pedagogik. 

Enligt en brittisk rapport som genomfördes 2011 framkommer det att lärarna inte har tid över 

till planering av lektioner och undervisning, etc., på grund av den omfattande administrativa delen 

i arbetet. Majoriteten av lärarna känner en tveksamhet till om administrativt arbete borde ingå i 

deras uppgifter. Lärarna i studien önskar mer tid till att planera lektioner och etablera 
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elevkontakter (Deakin, James, Tickner, Tidswell, 2011, s. 26–27). Enligt min mening är det troligt 

att de administrativa uppgifterna påverkar lärares arbete mot mobbning. De administrativa 

uppgifterna bidrar till att det blir mindre tid till det övriga arbetet och troligtvis påverkas även 

lärarens arbete mot mobbning. 

 

Samarbete med föräldrar 

Inga Andersson (2003) har gjort en undersökning där 40 föräldrar till barn som går i grundskolan 

intervjuas. Syftet med studien är att undersöka föräldrars upplevelse av hur skolan samarbetar 

med hemmet. I studien deltar sex föräldrar till barn som har blivit mobbade. Samtliga dessa 

föräldrar upplever att lärarna inte tar mobbning på allvar när de blir informerade av föräldrarna 

att mobbning förekommer. Några mobbningsplaner som upprättas på skolan dessa har föräldrar 

inte hört talas om. Föräldrarna känner sig maktlösa och har erfarenheter att lärarna inte 

informerar dem om vad som pågår i skolan (Andersson, 2003, s. 65–67). 

I sin avhandling har Lars Eriksson (2004) studerat vad relationen mellan skola och hem kan 

innebära. Han vill skapa en typologi över relationen mellan föräldrar och skola. Därför 

sammanför han fyra principer för samverkan mellan skolan och hemmet (Eriksson, 2004, s. 19). 

En av principerna är partnerskapsprincipen. Med partnerskapsprincipen menas att ett intresse 

och närmande från både lärare och föräldrars sida kan bidra till goda resultat för eleverna och för 

skolan. Goda förutsättningar för att eleverna ska lyckas i skolan är att lärarna och föräldrarna 

samarbetar som partners samt att de skapar en tvåvägskommunikation. Enligt 

partnerskapsprincipen bör lärare utveckla en informell och tillitsfull kommunikation med 

föräldrarna och på så sätt kan samverkan utvecklas mellan lärare och föräldrar (Eriksson, 2004, s. 

92). 

 

Styrdokumenten 

Personalen på skolor i Sverige måste förhålla sig till styrdokument på nationell, kommunal och 

lokal nivå. På nationell nivå finns Skollagen som är stiftad av riksdagen. I Skollagen finns det ett 

kapitel som behandlar åtgärder mot kränkande behandling. Arne Forsman (2003, s. 114) skriver 

att definitionen kränkande behandling är liktydig med mobbning om det sker upprepade gånger 

och sträcker sig över en längre period. Vilka skyldigheter personalen har om det uppstår 

kränkande behandling på skolan beskrivs i Skollagen.   

 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 

är skyldig att anmäla detta till huvudmannen […] (SFS, 2010, kap 6). 

 

Personalen på skolan har med andra ord ett ansvar att agera på något sätt när barn och elever 

utsätts för kränkningar eller mobbning på skolan. I Lgr 11 står det att läraren bland annat att ska: 
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 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling (Lgr, 2011, 

s. 12–13). 

 

Gruppstorleken  

På 1970-talet genomförde Olweus undersökningar i många skolor. Syftet med undersökningarna 

var att undersöka om klassernas och skolans storlek hade någon betydelse för att orsaka 

mobbning. Resultatet som Olweus kom fram till var att gruppstorleken inte har någon signifikant 

betydelse. Han skriver att: 

   
Skolans och klassens storlek inte är av någon betydelse för den relativa förekomsten eller nivån av 

mobbning i skolan eller klassen. Vi måste alltså söka efter andra faktorer än skolans och klassens 

storlek för att förstå mobbningsproblemens uppkomstmekanismer (Olweus, 1991, s. 18) 

 

I analyserna av undersökningarna finns det inget stöd att det är lättare att hantera problemen i en 

liten klass eller liten skola (Olweus, 1991, s. 18). 
 
Miljön 

I sin forskningsstudie har Olweus kommit fram till att 50–70 procent av mobbningen sker i 

skolan. Undanskymda platser som i korridoren och på skolgården är vanliga platser där 

mobbning förekommer, särskilt i frånvaron av vuxna. Det finns inga skolmiljöer som är säkra 

(Olweus, 1991, s. 14).  

Lärares attityder om mobbning 

Michael Boulton (1997, s. 223–233) har undersökt lärares attityder om mobbning. Enkäter 

delades ut till 138 lärare i Storbritannien. Resultaten visar att lärarna generellt är emot mobbare 

och mobbning. Lärarna i studien var sympatiska till offren men sympatin minskade ju längre 

erfarenhet läraren hade. En osäkerhet rådde bland lärarna hur de skulle agera i 

mobbningssituationer och 87 procent ville ha mer utbildning på området. 

I en artikel av Catherine P. Bradshaw, Anna L. Sawyer och Lindsey M. O’Brennan (2007, s. 

361–382) undersöker författarna skillnader mellan elever och skolpersonalens erfarenheter och 

attityder till mobbning. Samtliga deltagare fick svara på webbaserade enkäter. I resultaten framgår 

det att få anställda på skolan skulle ignorera mobbning om det upptäckte att det förekom. Hela 

86 procent av den tillfrågade personalen menar att de har effektiva arbetssätt för att förebygga 

mobbning. Personal som har effektiva arbetssätt är de som oftast ingriper om 

mobbningssituationer skulle uppstå. Bland personalen är det 53 procent som uppger att de har 

blivit utsatta för mobbning som barn. I artikeln förknippas påståendet att mobbning är en del av 

livet som alla måste få gå igenom med självupplevd mobbning.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Ramfaktorteorin 

Ulf P. Lundgren (1994, s. 1) skriver att Urban Dahllöf blir upphovsman till ramfaktorteorin 

under slutet av 1960-talet. I boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp formulerar Dahllöf 

grunden för teorin genom att göra en undersökning där kunskapsprov från elevgrupper 

analyserades (Lundgren, 1994, s. 8). I undersökningen fann Dahllöf att tre faktorer påverkade 

undervisningsresultatet nämligen, elevgruppering, tid till förfogande och läromedel (Dahllöf, 

1999, s. 7). Dahllöf diskuterar dessutom huruvida lärarens kompetens räknas som en ramfaktor 

(Dahllöf, 1999, s. 8). Första steget i ramfaktorteorin var att utgå ifrån frågor kring hur 

undervisningen formades i praktiken av villkor som skolan som organisation ger (Lundgren, 

1994, s. 8). Ramfaktorteorin avser: 

 
”[…] en rad olika forskningsinsatser kring hur en pedagogisk organisation (som 

klasstorlek/gruppstorlek, tid osv.) begränsar och möjliggör olika processer och därmed olika 

resultat.” (Lundgren, 1994, s. 5). 

 

Lundgren (1994, s. 11) skriver att ramfaktorteorin har utvecklats sedan Dahllöfs tid, eftersom 

skolans styrning har förändrats får lärarna andra villkor. Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars 

Naeslund (1999, s. 100) skriver att i och med att samhället utvecklats har ramfaktorteorin vidgats 

och idag finns fler variabler som kan påverka undervisningsprocessen. 

Exempel på en ramfaktortypologi förklaras här. Gunn Imsen (1999, s. 308) skriver att 

ramfaktorer är många och att de kan delas in i fem olika grupper. Nedan presenteras dessa 

grupper kortfattat.  

Den första gruppen av ramfaktorer är det pedagogiska ramsystemet. Skolans uppgift definieras i 

lagar och förordningar. Det är läroplanerna som bestämmer undervisningens innehåll och 

arbetsformer. Den andra gruppen är de administrativa ramarna vilket är bestämmelser om hur 

skolan ska ledas och struktureras. Några exempel på sådana ramfaktorer är schema, lärarlag, 

regler för arbetstid och samarbete. Resursrelaterade ramar är allt som har med ekonomi och 

materiella resurser att göra exempelvis läromedel och antal undervisningstimmar. Den fjärde 

gruppen är organisationsrelaterade ramar som tyder på sambanden med sociala förhållanden och den 

kultur som finns i lärarrummet och på skolan. Elevernas förutsättningar och stöd som skolan får 

från föräldrarna tillhör ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund (Imsen, 1990, s. 

308–309). 

 Den tidigare forskningen visar att det finns många faktorer som påverkar undervisningen och 

arbetet mot mobbning, vilket resulterar i att jag utgår från ett vidgat ramfaktorperspektiv i min 

analys. Studien kommer att skrivas i en fenomenografisk ansats (se metodkapitlet). De 

ramfaktorer som jag har valt att studera är samarbete med kollegorna, tid, samarbete med 
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föräldrarna, styrdokument, gruppstorlek och miljö. Andra tänkbara faktorer som erfarenheter och 

attityder kommer också att undersökas. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ett urval högstadielärares uppfattningar och erfarenheter 

av arbete mot mobbning vid sin respektive skola i Uppsala kommun. För att besvara syftet 

kommer följande frågeställningar vara utgångspunkt.  

 

 Vilka ramfaktorer framkommer som viktiga i ett urval lärares arbete mot mobbning? 

 Vilka erfarenheter och attityder har ett urval lärare som påverkar deras arbete mot 

mobbning? 
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Metod 

Metodologisk ansats  

Min studie kommer att ha en fenomenografisk ansats. Thomas Kroksmark (1987, s. 225) skriver 

att fenomenografin är relaterad till människors uppfattningar. Det centrala i forskningsansatsen är 

det uppfattade innehållet i en viss situation. Syftet är att intressera sig för att förstå hur något kan 

vara i ett mänskligt perspektiv och inte försöka objektivt avtäcka hur något egentligen är 

(Kroksmark, 1987, s. 227). Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (1994, s. 123) skriver att 

eftersom människors uppfattningar är det centrala kommer svaren som högstadielärarna ger inte 

kunna betraktas som rätt eller lämpliga svar. I denna studie är högstadielärares uppfattningar och 

erfarenheter det väsentligaste. Därför kommer studien vara av fenomenografisk karaktär.  

Metod för datainsamling 

Min studie kommer att vara en respondentundersökning. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik 

Oscarsson och Lena Wägnerud (2012, s. 228) skriver att i en respondentundersökning är 

studieobjekten svarspersonerna själva och deras tankegångar. Forskare i en 

respondentundersökning vill veta vad personerna i studien tycker och tänker om det som 

undersökningen gäller. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Syftet med studien är 

att undersöka ett urval lärares uppfattningar och erfarenheter av mobbning. Jan Trost (2010, s. 

32) skriver att kvalitativa studier är att föredra om intresset är att försöka förstå människors sätt 

att resonera eller reagera eller för att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. 

Intervjuerna i studien kommer att vara halvstrukturerade, vilket innebär att det finns förbestämda 

frågor som alla personer svarar på men beroende på hur intervjuerna utvecklas och 

intervjupersonernas svar kan andra frågor komma att ställas. Med en halvstrukturerad intervju får 

samtalet ett naturligt flyt och strukturen är anpassningsbar (Danielsson, 2013, Föreläsning). Min 

intervjuguide (se bilaga 2) har delats upp i teman och underteman där studiens frågeställningar 

utgör en grund. En enkätundersökning hade varit en alternativ metod till studien. Med en 

enkätundersökning hade dock inte svaren kunnat besvaras utförligt eller blivit utvecklade. Någon 

”djupare” ingång till intervjupersonernas tankegångar kan inte heller föras, därför lämpar sig 

intervjuer bättre för denna studie.  

Urval och material 

Personerna som deltog i studien är fem högstadielärare i Uppsala kommun. Lärarna som 

intervjuades arbetade vid tre olika kommunala skolor i Uppsalaområdet. På grund av tidsskäl 
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begränsades antalet lärare till fem stycken. Att högstadielärare intervjuades och inte andra lärare 

är för att jag utbildar mig till högstadielärare. Eftersom individernas uppfattningar är det centrala i 

en respondentundersökning spelar det ingen roll om lärarna undervisar i olika ämnen (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 259). Urvalet har skett slumpmässigt. Nedan beskrivs en kort presentation av 

högstadielärarna som deltog. 

 

Lärare A 

Kvinnlig lärare som har arbetat på skola A i två år. Innan har hon arbetat som obehörig lärare på 

andra skolor. Hon var mentor i årskurs 6 och undervisade också elever på högstadiet i engelska 

och franska.  

Lärare B 

Manlig lärare som har arbetat på skola A i 30 år. Han var mentor i årskurs 9 och undervisade i 

biologi och fysik. 

Lärare C 

Kvinnlig lärare som har arbetat på skola B i 16 år. Hon var mentor i årskurs 8 och undervisade i 

alla SO-blocken. 

Lärare D 

Manlig lärare som har arbetat på skola B i minst 15 år. Han var mentor i årskurs 9 och 

undervisade i svenska och SO 

Lärare E  

Kvinnlig lärare som arbetat på skola C 8 år. Innan arbetade hon på andra skolor. Hon var mentor 

i årskurs 8 och undervisade i svenska och engelska. 

 

Genomförande 

Före intervjuerna med högstadielärarna gjordes en provintervju med en högstadielärare i en 

annan kommun. Detta för att undersöka om teman i intervjuguiden följde en logisk ordning och 

för att testa frågornas relevans i förklaring till syftet och frågeställningarna. Efter provintervjun 

kunde jag konstatera att frågorna i intervjuguiden passade med studiens syfte och frågeställningar. 

Tiden för provintervjun beräknades till 45 minuter, vilket underlättade för mig när information 

om intervjuerna skulle ut.  

De fem högstadielärarna som deltog i studien blev tillfrågade att medverka genom mailkontakt 

eller skolbesök. Samtliga intervjuer genomfördes i klassrum eller grupprum på skolorna där 

högstadielärarna arbetade. Individerna som medverkade i studien fick bestämma plats där 

intervjun skulle äga rum. Att välja en trygg och lugn plats vid intervjuer är att föredra för att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268).  

Intervjuerna spelades in på en diktafon och tiden för varje intervju beräknades till omkring 40-

60 minuter. Eftersom intervjuerna spelades in kunde jag koncentrera mig på samtalet med de 
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som intervjuades (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Data från intervjuerna sparades på 

diktafonen och lades sedan in på min dator för vidare analys. 

Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta data har samtliga intervjuer transkriberats direkt efter genomförandet. 

Transkriberingsmetoden som använts är av ortografisk karaktär. Detta innebär att allt som sägs i 

intervjun skrevs ner ordagrant (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). Vilken transkriptionsmetod 

forskaren väljer beror på studiens syfte skriver Catrin Norrby (2004, s 89). Mitt syfte med 

transkriberingen är att ta reda på innehållsaspekter. När innehållsaspekter är syftet räcker det med 

en grov transkription, menar Norrby. Det viktigaste är vad intervjupersonen har sagt och inte 

ordens uttal, stakningar eller pauser (Norrby, 2004, s. 89–90). Per Linell (1994, s. 7) skriver att 

huvudsaken med en transkription är att det blir praktiskt, att transkriptionen ska kunna skrivas 

ner med hjälp av ett ordbehandlingsprogram på dator och att läsaren ska klara av att läsa 

transkriptionen som en text. Jag har använt mig av ordbehandlingsprogrammet Word. Min 

transkribering är till viss del talspråksanpassad, det vill säga att transkriberingen försöker återge 

talet i det inspelade materialet så som det lät vid inspelningen av intervjun. I transkriptionen har 

inga fonetiska återgivningar angetts eftersom det inte har någon större relevans för min analys. I 

transkriberingen har ibland utfyllnadsord uteslutits, eftersom dessa ord inte har någon betydelse 

för studiens syfte. Namn på uppgiftslämnare och skolor kommer att kodas med bokstäver (se 

ovan). 

I analysen av data har metoden meningskoncentrering tillämpats. Med meningskoncentrering 

menas att intervjupersonens yttranden dras samman till kortare formuleringar. Enligt Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 221) pressas intervjupersonens långa uttalanden samman i 

kortare, där huvudinnebörden av det som sagt formuleras i några enstaka ord. Vid 

meningskoncentrering omfattar analysen fem olika steg. Först måste forskaren läsa igenom hela 

texten och bilda en helhet av intervjun. Därefter fastställs de naturliga ”meningsenheterna” i 

texten som intervjupersonen uttrycker sig. Steg nummer tre är att forskaren formulerar ett tema 

som framträder starkast i en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar 

uttalandena. Teman i materialet har kopplats ihop till mina frågeställningar. Nästa steg är att ställa 

frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Slutligen knyts 

hela intervjuns centrala teman ihop och utesluter icke överflödiga teman (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 221–222).  

Reflektion om metoden 

Intervju som metod kan medföra vissa nackdelar. En nackdel är att svaren kan bli olika beroende 

på vem som ställer frågorna, skriver Esaiasson m.fl., (2012, s. 267). Om en professor intervjuar 

lärarna skulle förmodligen svaren blivit mer tillrättalagda jämfört om jag ställer frågorna. Att den 
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som intervjuas kan känna sig obekväm och därför svara på ett sätt som denne inte annars i 

vanliga fall skulle svara, är en annan nackdel. Om det exempelvis är första gången som 

intervjuaren och intervjupersonen träffas kan situationen kännas obekväm. Kvale och Brinkman 

(2009, s. 190) skriver att frågorna som ställs under intervjun kan beröra intervjupersonen på ett 

känslomässigt plan vilket kan bidra till att intervjupersonen ger ett svar som egentligen inte är 

sant. Andra nackdelar är att vid inspelning av intervjuer är det svårt att få med kroppsspråk som 

hållning, och gester går förlorade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194) Att urvalet av lärare endast 

är fem individer och studien pågår under en kortare tid gör att resultatet inte kan generaliseras. 

Men att undersöka endast fem högstadielärarnas uppfattningar och erfarenheter gör att 

frågeställningarna kan besvaras ”djupare” från varje lärare. Studien avser att ge en bild av hur ett 

urval lärare resonerar kring problemet av mobbning i skolan. 

Etiska aspekter 

Under arbetets gång har jag tagit hänsyn till fyra etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) beskriver 

fyra forskningsetiska huvudkrav som en forskare måste förhålla sig till. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitionskravet och nyttjandekravet. I denna studie 

har jag tagit hänsyn till alla dessa krav på följande sätt:  

   Före intervjuerna har intervjupersonerna fått en förklaring att de ingår i en vetenskaplig 

undersökning och att deltagandet i studien är frivilligt. Personerna som medverkat har vetat om 

syftet med studien och vilken uppgift personen har. De har också informerats om att de fått 

bestämma själva hur länge de vill delta och under vilka villkor studien gäller. Intervjupersonen har 

fått information om att kunna dra sig ur, utan att det får negativa följder för denne. Det empiriska 

materialet har förvarats och behandlas på ett så konfidentiellt sätt som möjligt. Obehöriga har 

inte kunnat komma åt materialet på något sätt. Vid insamlingen av empiri har data dolt 

intervjupersonens namn och arbetsplats för att avidentifiera personen för att säkerställa en 

anonymitet. Det empiriska materialet har endast använts i detta forskningssyfte och kommer inte 

att användas till annat bruk. 
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Resultat 

Det här avsnittet i uppsatsen delas upp i fem delar. Varje lärare utgör en profil vardera. 

Resultaten från respektive lärare framkommer i lärarens profil. I varje profil presenteras resultaten 

under tre teman, definition av mobbning, ramfaktorernas betydelse och erfarenheter och attityder 

som påverkar arbetet. 

Resultat – Lärare A 

Definition av mobbning  

Den intervjuade läraren menar att mobbning kan ta sig olika uttryck. Enligt hennes uppfattning 

kan mobbning ske verbalt, via sociala medier och i fysisk form. Mobbning kan vara svårt att 

upptäcka eftersom det ibland sker utanför skolan. Hon berättar att mobbning sker snabbare idag 

med sociala medier och det är svårare att upptäcka. För att det ska kallas mobbning räcker det 

med att det sker endast en gång. Individen som utsätts avgör om det är mobbning eller inte. 

Lärarna måste ta en elev på allvar om denne känner sig utsatt på något sätt. Den som mobbar är 

oftast en ny individ som vill hitta sin plats i gruppen. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 
[…] och sen de flesta som gör det vi märker de har lite dom har inte hittat sina platser i gruppen. 

Den som börjar mobba han eller hon är vanligtvis ny i gruppen å vill prova sig själv vill liksom jag 

bestämmer jag är cool å så vidare. 

 

Mobbning sker på individnivå och mobbaren är en individ som vill bevisa för sig själv genom att 

försöka få status, menar hon. 

Ramfaktorernas betydelse 

Lärare A upplever att den viktigaste ramfaktorn som har betydelse för arbetet mot mobbning är 

samarbetet med föräldrarna. Hon menar att kommunikation är viktigt eftersom hon anser att 

föräldrarna har bättre koll på sina barn utanför skolan, medan lärare ser vad som händer under 

skoltiden. Hon uttrycker: ”[…] det som pågår här i klassen det ser vi, men vad det sker utanför 

skolan det vet vi inte. De [föräldrarna] måste också ha koll på sina barn.” Hon berättar att hon 

har bra kontakt med elevernas föräldrar. Om det är något problem kan föräldrar och lärare ha 

telefonkontakt med varandra. Elevens föräldrar blir kallade direkt till skolan om eleven har utsatt 

någon annan individ för mobbning. Föräldrar ringer till henne ibland, och det uppfattar hon som 

något positivt. När nya klasser i årskurs sex ska bildas får föräldrarna vara delaktiga och 
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bestämma hur klassammansättningen ska vara. En bra relation med föräldrarna är betydelsefullt, 

anser hon. 

Samarbetet och kommunikationen med kollegor är en annan viktig ramfaktor, då hon anser att 

alla ska veta vad det är som pågår i skolan. Hon nämner ett exempel i intervjun: 

 
[…] vi kan inte ha typ ha en elev som mobbar en annan sitter bredvid i samma rum på olika 

lektioner. Alla lärare måste veta att de inte får sitta tillsammans å så vidare. Alla lärare måste vara 

observanta på dessa elever. 

 

All personal arbetar med en likabehandlingsplan där det framkommer hur de ska agera vid 

mobbningssituationer på skolan. Detta för att personalen ska arbeta på ett konsekvent sätt. Hon 

upplever att samarbetet fungerar bra mellan personalen. På skolan finns det ett 

likabehandlingsteam som hjälper till vid mobbningssituationer.  

Styrdokumenten har inte lika stor betydelse som samarbetet med föräldrar och samarbete med 

kollegor. Lärare A upplever att hon inte har bra koll på vad som står i styrdokumenten. Hon 

arbetar ändå med värdegrundsarbete på mentorstiden där eleverna får vara med att bestämma 

vilka regler det ska finnas på skolan. Tiden kan vara ett hinder i arbetet men hon tar den tid som 

behövs till att arbeta med mobbning.       

Det som lärare A upplever är av minst betydelse för arbetet mot mobbning är gruppstorleken 

och miljön. Ändå menar hon att gruppstorleken påverkar henne eftersom det är svårare att 

upptäcka mobbning i en större grupp. Det finns inte något säkert ställe där det inte förekommer 

mobbning. Korridoren och trånga platser uppfattas ändå som ställen där mobbning existerar 

mest.  

Erfarenheter och attityder som påverkar arbetet 

Under sina två år på skolan har Lärare A agerat vid mobbningssituationer. Lärare A upplever att 

hon har fått mer erfarenheter av mobbning under sina år som lärare. Nu är hon mer observant på 

fenomenet än tidigare. Hon kan läsa av tecken och reagerar direkt så fort någon elev kommer till 

henne. Hon tar elever på allvar när de kommer och berättar för henne att de känner sig mobbade. 

I mobbningssituationer vet hon hur agerandet ska gå till. För att förebygga mobbning arbetar hon 

med värdegrundsarbete, framförallt på mentorstiden. Om det finns fler vuxna i korridoren som 

lyssnar på eleverna skulle mobbning minska, berättar hon. I intervjun nämner hon att rektorn 

skulle kunna vara ett hinder i hennes mobbningsarbete. 

Intervjupersonen upplever att hon själv har blivit mobbad under sin egen skolgång. Dessutom 

har hennes man blivit mobbad för att han hade stora tänder. Hon anser att det har betydelse i 

hennes arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning på skolan. Hon uttrycker sig: 

”För nu jag tycker inte om när man folk kallar nån för namn om deras utseende du vet glasögon, 

stora tänder, om det är hudfärg å så vidare […].” 
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Lärare A upplever att hon har kompetens på området, men att kunskapen om mobbning 

framförallt i sociala medier skulle kunna bli bättre, eftersom hon anser att det har skett en stor 

förändring under de senaste åren. Från lärarutbildningen har hon inte fått tillräckligt med 

kunskap om mobbning, eftersom studierna oftast bestod av bedömning av elever. 

Resultat – Lärare B 

Definition av mobbning  

Enligt Lärare B´s uppfattning är mobbning såväl fysisk som psykisk och att den som mobbar kan 

mobba en person medvetet eller omedvetet. Vidare förklarar han att den som mobbar en annan 

elev går över gränsen. Hans uppfattning är att de finns elever på skolan som inte kommer in i 

gruppen av olika anledningar.  

Olika former av mobbning kan vara svår att se, menar han. Speciellt den psykiska 

mobbningen är svår att komma åt. Gränsen mellan att retas och att mobba är svår att dra. 

Mobbningen sker vanligtvis flera gånger, menar den intervjuade läraren. Om det är riktigt hård 

mobbning kan enstaka gånger räcka för att folk ska uppfatta det som mobbning. Personen som 

blir mobbad kan uppleva att den blir mobbad efter en gång, beroende på hur känslig personen är. 

Han berättar vidare att elever använder ord som hora och idiot till varandra i korridorerna. 

Verbala påhopp som pågår under en längre tid brukar få etiketten mobbning, menar han.   

Ramfaktorernas betydelse 

De viktigaste ramfaktorerna i arbetet mot mobbning är, enligt respondenten, samarbete med 

kollegorna och tiden. Han berättar att det inte är något större problem att samarbeta med andra 

kollegor eftersom skolan är liten. På skolan har de ett elevhälsoteam som består av rektor, 

skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och lärare. Elevhälsoteamet kontaktas om en lärare har 

en elev som upprepade gånger utsätter en annan individ för kränkande behandling eller 

mobbning. Att lärare på skolan talar om för varandra om de ser mobbning i andra klasser än sin 

egen är viktigt förklarar han, speciellt när han inte finns på skolan.  

Han upplever att tid till att arbeta med värdegrundsarbetet inte finns. Istället försöker han 

föregå med gott exempel och ta tag i mobbningssituationer när de uppstår. Vidare berättar han 

att lärararbetet har förändrats mycket under hans verksamma år som lärare. Fortfarande är 

undervisningen det som han ägnar mest tid åt. Han berättar att det tillkommit mycket mer 

dokumentationsarbete under åren och han uttrycker: 

  
[…] dokumentationen är viktigare än de konkreta arbetet skulle jag vilja säga. De är bättre att jag 

skriver att eleverna har blivit mobbade än att jag faktiskt har varit å pratat med dom känner jag om 

jag ska hård dra de. Vi ska dokumentera det e de viktiga. 
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Ramfaktorer som Lärare B uppfattar som mindre viktiga är samarbete med föräldrarna, 

styrdokumenten, gruppstorleken och miljön. Två gånger per termin brukar Lärare B träffa 

elevernas föräldrar. Om en elev har problem blir det oftast fler tillfällen. En prioritering måste 

göras, menar han. Att föräldrar ringer till honom händer väldigt sällan. Lärare B upplever att 

styrdokumenten är fina ord men att det är svårt att följa det som står i dem. Gruppstorleken och 

miljön upplever han inte har så stor betydelse i hans arbete mot mobbning. De klasser som han 

undervisar består av 20 elever. Han misstänker att det generellt sett är mindre mobbning i en liten 

grupp, därför att det är lättare för en vuxen att upptäcka om det skulle uppstå 

mobbningssituationer. Han upplever att mobbning förekommer på små trånga ytor där inte 

vuxna befinner sig.  

Erfarenheter och attityder som påverkar arbetet 

Under en kortare period i åttan kände Lärare B att han blev mobbad. Att hans arbete mot 

mobbning påverkas av tidigare självupplevda erfarenheter är han mycket tveksam till. Under sina 

år som lärare uppfattar han sig själv som drivande i att lösa konflikter direkt. Han tror inte att 

hans upplevda situation i åttan påverkar hur han arbetar mot mobbning idag.   

Intervjupersonen kommer ihåg att de pratade och läste böcker av Olweus samt andra forskare 

när han gick på lärarhögskolan. Han upplever att det var mer teori än praktik. Hur lärare skulle 

hantera konkreta situationer i klassrummet fick de ingen undervisning om. Vidare berättar han att 

han bedömer sig ha tillräcklig kunskap om mobbning. När mobbning mellan elever på skolan 

uppstår vet han hur agerandet ska gå till.  

Han uppfattar att kollegorna vet vad som står i styrdokumenten och i likabehandlingsplanen 

men att alla tolkar dem på sitt sätt, vilket gör att personalen på skolan agerar olika när 

mobbningssituationer uppstår. Vissa lärare vill inte se att det förekommer mobbning i skolan av 

olika anledningar, vilket hindrar hans arbete mot mobbning i stort.  Detta problem har funnits 

under de 35 år som han har arbetat som lärare.  

Resultat – Lärare C 

Definition av mobbning  

Lärare C menar att mobbning är kränkningar som kan ske på nätet, fysisk och verbalt. Hennes 

uppfattning är att mobbning alltid kommer att finnas och att det finns på alla skolor mer eller 

mindre. Det kan även ske mellan vuxna på skolan. Vidare berättar hon att mobbning kan ske 

endast en gång: ”En gång kan ju va lika jobbig som alltså de beror ju på vad dom gör, vilken 

situation å vem.” Grundregeln är att det är individen som utsätts för mobbning som avgör om 
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det ska kallas mobbning. Hon påpekar dock på att det är lärarnas uppgift att bestämma hur de 

ska gå vidare men eleven måste tas på allvar. I intervjun nämner hon, att människor är som djur 

och att vi måste hävda oss själva genom att slå på andra. Individuella personlighetsdrag som 

självförtroende har en inverkan till att mobbning förekommer. 

Mobbning på skolan kan vara svår att upptäcka, anser hon. Oftast får hon höra från andra att 

det är saker som pågår och inte för att hon ser det. Hon tycker att den fysiska mobbningen är 

enklats att upptäcka, medan mobbningen som sker via sociala medier är svårare. Lärare C menar 

att mobbning via sociala medier som sker utanför skolan vanligtvis påverkar eleverna i skolan och 

då blir detta en uppgift för lärarna. Detta är problematiskt menar hon eftersom hon inte kan hålla 

koll på vad eleverna gör på sin fritid.  

Ramfaktorernas betydelse  

Lärare C upplever att tiden är den viktigaste ramfaktorn som påverkar hennes arbete mot 

mobbning. Hon upplever att huvuduppgiften i hennes arbete är att undervisa. Att dokumentera i 

dataprogram som Edvise upplever hon som stressigt och tidskrävande. Hon förklarar att hon 

tycker att det är jobbigt att upptäcka elever som har blivit utsatta för kränkande behandling eller 

mobbning i korridorer när hon samtidigt är på väg till en lektion. Att ta tag i det direkt är hennes 

vision, men tiden begränsar henne, vilket gör att hon får ta tag i det senare. Hon menar att på 

lågstadiet kan lärare ta tag i saker direkt, medan på högstadiet är det annorlunda.  

Gruppstorleken och miljön är också viktiga ramfaktorer för hennes arbete mot mobbning. 

Hon förklarar dock att gruppsammanssättningen är av större betydelse, jämfört med antalet. 

Dessutom nämner hon i intervjun forskaren Olweus som gjort en studie där gruppstorleken inte 

har någon betydelse för förekomst av mobbning. Lärare C menar att mobbning förekommer där 

det är få vuxna. I intervjun nämner hon korridorer där det finns mycket skåp och matsalen som 

platser där mobbning oftast brukar uppstå. 

Ramfaktorn samarbete med föräldrar är viktig men det är svårt att ha en personlig kontakt 

med elevernas föräldrar. Kontakten med föräldrar sker via telefon, mail, utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Elever till föräldrar med svårigheter har hon mer kontakt med.    

Vid mobbningssituationer måste annan personal på skolan få ta del av det. Hon tycker att 

samarbete med personalen på skolan fungerar i stort sätt bra. Vidare berättar hon att det finns 

några individer som inte vill se problem för att de tycker att det är jobbigt och kräver mycket av 

deras tid och på så sätt blir inte samarbetet optimalt. Det finns en kurator på skolan som brukar 

hjälpa till när någon elev har blivit utsatt för mobbning.  

Det som Lärare C upplever som minst betydelsefullt är styrdokumenten. För henne är det 

naturligt att arbeta med värdegrundsarbete i undervisningen. De har också schemalagd tid i ämnet 

livskunskap, där de går igenom olika värdegrundsfrågor.  
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Erfarenheter och attityder som påverkar arbetet 

I intervjupersonens tidigare skolår har hon upplevt mobbning. Att hon själv har en son som det 

har varit problem med påverkar hennes arbete. Tidigare erfarenheter från situationer på skolan 

tror hon har betydelse för hennes arbete mot mobbning. Hon blir inte lika personligt påverkad 

som tidigare när det uppstår problem i skolan. Dessutom har hon blivit bättre på att lämna 

skolrelaterade händelser utanför sitt privatliv. Eftersom hon har arbetat som lärare under en 

längre tid, behöver hon inte fokusera lika mycket på undervisningen än tidigare. Nu kan hon 

arbeta mer med eleverna.   

Lärare C tycker att hon har kompetens om området. När mobbningssituationer uppstår vet 

hon hur hanteringen ska gå till. När hon gick på lärarutbildningen fanns det inget inslag i 

undervisningen som berörde mobbning. Hon menar att hon har lärt sig av egna erfarenheter. 

Anledningen till att hon arbetar som lärare är för elevrelationerna och glädjen att undervisa. Att 

eleven får förtroende för vuxna på skolan menar hon är en viktig del för att arbetet mot 

mobbning ska fungera. Hon tar eleverna på allvar.  

I intervjun berättar Lärare C om en händelse som hände förra året. Hon hade en klass som nu 

går på gymnasiet. I klassen fanns det två elever som ständigt stängde ut några andra, trots 

tillsägelser och kontakt med föräldrarna. Upplevelsen som Lärare C har från förra året påverkar 

henne då hon tänker på att få ett klassrumsklimat som förebygger sådana uppträdanden. Att 

platser i klassrummet blev bestämda, gjorde det lite bättre vilket hon fortfarande har under alla 

sina lektioner. 

Resultat – Lärare D 

Definition av mobbning  

Mobbning för Lärare D är verbala och fysiska attacker. Han nämner också att utfrysning är en 

form av mobbning. Personen som blir utfryst upplever att denne är en icke-person. 

Intervjupersonen beskriver:  

[…] ingen frågar mig om vi har läxa eller ingen frågar mig vad jag gjorde alltså man e lite nobody 

de e lite man blir inte föremål för glada halvt retsamma skämt man e liksom man finns där men 

ingen bryr sig va. 

Denna form av mobbning är svårare att se, menar han. För att det ska kallas mobbning måste det 

ske flera gånger. Den person som utsätts för mobbning kan vara vem som helst men under vissa 

omständigheter. När det gäller personer som flyttat kan vem som helst bli utsatt. Andra individer 

som inte har flyttat till ett nytt område och som ändå blir mobbade har ett visst kroppsspråk som 

inbjuder andra till att testa sin styrka på dem. Även detta bidrar till att individen får en försämrad 
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status, vilket kan leda till att fler personer deltar i mobbningen. Detta kroppsspråk får eleven i sin 

hemmiljö, anser han.    

Han berättar att de som mobbar vill skapa någon form av maktutövning som bara är 

intressant om någon annan märker att utövaren är mäktig. Den typiska mobbaren är killar som 

hörs och uttrycker sig mycket, medan tjejer försöker skapa en starkare position i gruppen likt 

prinsessor, förklarar Lärare D. 

Ramfaktorernas betydelse 

Samarbete med kollegor framkommer som den viktigaste ramfaktorn i intervjun. Han upplever 

att de finns lärare som blundar för mobbningssituationer men att det finns tillräckligt många på 

skolan som tar mobbning på allvar. På skolan finns det lärare som inte vågar ta strid med elever 

som har status och som mobbar andra. Istället för att agera ignorerar de problemet. Lärarna på 

skolan träffas varje vecka och samtalar om varje klass i olika lärarlag. Det är schemalagd tid där 

lärarna kan dela information om eleverna. Mötena är viktiga för att förebygga mobbning, berättar 

Lärare D. 

Att det finns specifika platser där mobbning uppstår tror han inte men om miljön är gynnsam 

underlättar det för hans arbete, menar han. På skola B har de en vänlig arkitektur som försvårar 

mobbningsförekomsten. Gruppstorleken påverkar hans arbete då han menar, att i större klasser 

är det svårare att stärka elever som känner sig otillräckliga. 

Att samarbeta med föräldrarna i mobbningsarbete är självklart bra. Det finns dock konflikter 

mellan parterna, då föräldrar vill att skolan ska ansvara för händelser som sker utanför skolan. 

Detta är problematiskt, menar han. Lärare D uppfattar att det finns tid till att arbeta mot 

mobbning.  

Den ramfaktor i intervjupersonens arbete mot mobbning som är av minst betydelse är 

styrdokumenten. Hans uppfattning är att styrdokumenten innehåller producerade papper och 

som inte har fått någon mening. Detta eftersom personal på skolan inte vet hur de ska tolka dem. 

Han berättar i intervjun att han arbetar med värdegrundsarbetet naturligt i undervisningen. 

Erfarenheter och attityder som påverkar arbetet 

Intervjupersonen har inte upplevt sig mobbad. I militären blev han omplacerad och kom till en 

ny grupp. Individerna i den nya gruppen hade sina roller och han upplevde en viss fientlighet. 

Erfarenheten från militären har han med när det är nya elever som ska gå i klassen. Ifall 

mobbning förekommer i klassen blundar han inte för det.  

Lärare D tycker att han har kompetens om mobbning. Att ha ett bra klassrumsklimat är något 

som han framhäver som viktigt i mobbningsarbetet. Med bra klassrumsklimat menar han att 

lärare som tycker om sina ämnen och vill lärare elever nyttiga saker. Någon kunskap om 
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mobbning från lärarutbildningen har han inte fått. Han har fått kunskap genom 

arbetslivserfarenhet, berättar han.  

Under åren som lärare har Lärare D en erfarenhet bland annat på organisationsnivå. Han 

menar att skolledningen på skolan B inte stödjer lärarna i arbetet mot mobbning. Skolledningen 

är veka och fega tycker han. Ett exempel är att rektorn berättar att lärarna ska hålla extra koll 

eftersom de har uppstått kriminella handlingar, mobbning eller andra otrevligheter. När lärarna 

frågar på vem eller vilka så får de inget bra svar. Han menar att i arbetet mot mobbning måste 

skolledningen samarbeta med övrig personal på skolan. Han uttrycker att: 

 
Denna auktoritet som veka skolledare inte ger till sin personal ute på fältet va. De är att utelämna 

dom. Å därför borde rektorer, biträdande rektorer va av en helt annan kaliber än låt oss säga sju av 

tio är. Min gissning är att de finns trettio till fyrtio procent högst av rektorerna som bidrar i ett 

konstruktivt arbete mot mobbning.  

 

Att skolledningen inte samarbetar tillräckligt med lärarna på andra skolor är en uppfattning som 

Lärare D har och som påverkar hans arbete mot att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning i 

skolan. 

Resultat – Lärare E 

Definition av mobbning  

Enligt Lärare E är mobbning alla former av kränkande behandling. All form av mobbning 

handlar om en maktkamp mellan personerna som är inblandade.  En person som mobbar tar sig 

själv rätten att förolämpa eller sätta sig över en annan människa menar intervjupersonen. I 

intervjun nämner hon utfrysning som en form av mobbning. Hon uttrycker också att mobbning 

kan vara ”[…] att inte låta en kompis i klassen få den studiero som han eller hon behöver för att 

nå sina mål […].” Att elever hindras i lärandet av andra i klassen inräknar hon som mobbning 

och när hon diskuterar sitt synsätt gemensamt med klassen instämmer de med henne. Hon 

försöker hela tiden skapa ett bra klassrumsklimat när hon undervisar, berättar hon.  

Hon uppfattar att mobbning finns överallt i samhället och att det är vanligt förekommande. 

För att det ska kallas mobbning måste det vara en eller flera individer som utsätter en person för 

kränkande behandling under en längre period och att det återkommer till samma person.  

Lärare E menar att den som mobbar har trasiga hål i själen och inte har ett tryggt jag. 

Individer som mobbar kan också ha hamnat i en grupp där de talar illa om andra personer väldigt 

lätt och egentligen är personen rädd för att bli mobbad själv av de andra i gruppen, förklarar hon.  
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Ramfaktorernas betydelse 

De ramfaktorer som är av mest betydelse för Lärare E är samarbete med kollegorna och 

samarbete med föräldrarna. Att alla på skolan arbetar mot samma mål är en styrka som finns på 

skolan. På schemalagd enhetstid sitter lärarna tillsammans och planerar undervisningen på bästa 

sätt för att minimera risken för kränkande behandling och mobbning. Att schemalagd tid finns 

upplever hon som mycket positivt. De nya lärarna på skolan behöver hjälp i arbetet med 

mobbning av mer erfarna lärare. Intervjupersonen menar att lärarstudenter inte får kunskap om 

hur arbetet mot mobbning ska hanteras i utbildningen utan genom erfarenhet. 

Att samarbete med föräldrarna är något som hon uppfattar som viktigt. Hon menar att 

föräldrarna uppskattar att hon ringer hem till dem vid olika tillfällen. Om tecken uppstår att en 

elev är tystare än vanligt, hör hon av sig till elevens föräldrar och berättar vad hon har 

uppmärksammat. När mobbning via internet utanför skolan blir ett problem för lärarna kontaktas 

föräldrarna och de kan då bli kallade till ett möte på skolan. Föräldrarna har tidigare varit 

delaktiga i bestämmelsen om vilka trivselregler som personal och elever på skolan ska tillämpa.  

Lärare E berättar att hon arbetar med värdegrundsarbete strukturerat och medvetet från dem 

kommer från årskurs sex. Hon tycker att värdegrundsarbetet kommer naturligt i hennes 

undervisning. Om det skulle uppstå mobbning tar hon tag i det direkt. Hon upplever att det finns 

tid till det annars samarbetar hon med kollegorna. 

Gruppstorleken och miljön är minst viktiga i arbetet mot mobbning, enligt henne. Hon 

uppfattar inte att mobbning förekommer mer eller mindre beroende på elevantalet. Att ha koll på 

gruppen är viktigare. I en större klass med många elever kan det dock ta längre tid att upptäcka 

mobbning. Om en lärare medvetet arbetar med olika gruppsammansättningar och placerar 

eleverna i klassrummet spelar gruppstorleken inte någon roll.  Hon menar att miljön i skolan är 

lite vad personalen gör den till därför är inte det av lika stor betydelse som för de övriga 

ramfaktorerna. Vanliga platser där mobbning förekommer är korridoren och matsalen. 

Erfarenheter och attityder som påverkar arbetet 

I intervjun framkommer det att Lärare E har utsatts för mobbning i ung och i vuxen ålder. Hon 

uppfattar att det påverkar henne i arbetet mot mobbning. Eftersom hon själv har blivit utsatt vet 

hon hur det känns. Hennes upplevelser bidrar till att hon uppmärksammar och tar mobbning på 

allvar. Vid varje lunch äter hon i matsalen för att se till att kränkande behandling eller mobbning 

inte uppstår. 

Lärare E anser sig ha tillräcklig kunskap om mobbning. Hon har inte gått några utbildningar 

men i och med hennes långa erfarenhet vet hon vilka signaler som hon ska uppmärksamma. 

Hennes elevfokus och tryggheten i miljön hjälper henne i arbetet. Någon kunskap från 

lärarutbildningen har hon inte fått. Hon känner en bekvämlighet i att agera när mobbning 

uppstår. Hon vet hur agerandet och hanterandet ska gå till.  
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En annan erfarenhet är att skolans ekonomi påverkar henne i arbetet. Varje år som hon har 

arbetet på skolan har besparingar gjorts. Detta menar hon påverkar resurssvaga familjer som inte 

kan stötta sina barn, men även skolan som ska vara kompenserande för det som familjen inte kan 

stå för. Grupperna har blivit större, samtidigt som det kommer fler elever. När det är större 

grupper blir hon trött och då kanske hon inte orkar se mobbningssituationer. På kvällen måste 

hon ha energi med familjen och för att orka rätta elevernas arbeten. Hon uppfattar att lärare inte 

har stöd från politikerna.  

Lärare E har erfarenhet av att vissa perioder är jobbigare än andra. Perioden då hon har 

utvecklingssamtal upplevs som stressig eftersom dokumentation måste skrivas. Tiden begränsar 

henne och hon hinner inte gå i korridoren bland eleverna lika mycket som hon brukar.  
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Analys 

Den här delen av uppsatsen delas upp i tre delar. Analysen presenteras i avsnitten lärarnas 

definitioner av begreppet mobbning, ramfaktorernas betydelse i lärarnas arbete mot mobbning 

och erfarenheter och attityder som påverkar lärarna i arbetet mot mobbning. Eftersom det 

framkommer att lärarna har olika definitioner av begreppet mobbning anser jag att det bör 

analyseras utöver mina två frågeställningar. Hur lärarna definierar begreppet är en förutsättning 

för studien och har en betydelse för de övriga frågeställningarna.  

Lärarnas definitioner av begreppet mobbning  

Eftersom studien är av fenomenografisk karaktär, framträder det likheter och skillnader i 

uppfattningarna mellan lärarna. Utifrån resultaten kan vissa mönster bland lärarnas uppfattningar 

konstateras. Av resultatet att döma menar samtliga lärare att mobbning yttrar sig i olika former. 

Samtliga former som lärarna tillsammans nämner är verbal, fysisk, psykisk och mobbning via 

sociala medier. Lärare E’s uppfattning skiljer sig från de andra då hon anser att mobbning kan 

vara när en elev inte får studiero som denne behöver få för att nå sina mål.   

Det råder dock lite delad mening om hur många gånger en elev måste bli utsatt för att det ska 

kallas mobbning. Lärare A och Lärare C menar att det kallas mobbning om eleven blir utsatt 

endast en gång medan de andra lärarna påstår att det måste ske flera gånger. Majoriteten av 

lärarnas uppfattning om att mobbning måste yttra sig flera gånger stämmer överens med Olweus 

(1991 s. 4–5) definition. Gemensamt för Lärare A och Lärare C är att de menar att eleven som 

blir utsatt för mobbning måste tas på allvar. En annan likhet är att Lärare A och Lärare C anger 

sociala medier som en mobbningsform. I intervjuerna framkommer det att de tycker att 

mobbning via sociala medier utanför skolan försvårar deras arbete.  

I resultatet framkommer det att samtliga lärare menar att det är individuella personlighetsdrag 

som bidrar till att mobbning förekommer på skolan. Lärare D nämner i intervjun att det kan 

innefatta andra orsaker också. I intervjun nämner han att hemmiljön är av en betydelse. Enligt 

Skolverkets rapport (2011, s. 35) framkommer det individualpsykologiska perspektivet som det 

vanligaste synsättet historiskt sett.  

Lärare D och Lärare E anger att mobbning är en form av maktutövning mellan personerna 

som är inblandade. En annan likhet som Lärare D och Lärare E delar är att mobbning måste ske 

flera gånger. De två lärarna delar också uppfattningen om att utfrysning är en metod som 

mobbarna kan använda sig av. Svaren som lärarna ger i intervjuerna kan inte betraktas som rätt 

eller fel eftersom det är lärarens uppfattningar som är studieobjektet (Starrin & Svensson, 1994, s. 

123). 
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Ramfaktorernas betydelse i lärarnas arbete mot mobbning 

I undervisningsprocessen finns det ramfaktorer som begränsar och möjliggör lärarens 

handlingsutrymme och som i sin tur påverkar resultatet av undervisningen (Lundgren, 1994, s. 5) 

Av resultatet att döma tycker de flesta lärarna att ramfaktorn samarbete med kollegorna är 

viktigast för dem i arbetet mot mobbning. För att undervisningen och arbetet mot mobbning ska 

möjliggöras är det av stor betydelse att alla på skolan arbetar mot samma mål menar samtliga 

lärare. Detta kan liknas vid det som Rigby kallar för ”whole-school approach.” Rigby menar att 

det bästa sättet att förebygga mobbning är att alla på skolan arbetar tillsammans med 

gemensamma mål (Rigby, 2001, s. 324). Uppfattningar om hur bra samarbetet är mellan lärarna 

på skolorna skiljer sig dock åt beroende på vilken skola lärarna arbetar på. Lärare C och Lärare D 

som arbetar på skola B delar uppfattningen att några lärare på skolan blundar för mobbning och 

inte vågar ta strid. Lärare A och Lärare B är överens om att samarbetet fungerar bra på skola A. 

Lärare E som är verksam på skola C framhäver att samarbetet med kollegorna är en styrka hos 

skolan vid mobbningssituationer. 

Lärare B och Lärare C tycker att tiden är av stor betydelse för deras arbete mot mobbning i 

skolan men av olika orsaker. Båda lärarna tycker att tiden begränsar dem i arbetet. Lärare C 

menar att schemat är fullt och att hon ibland inte hinner ta tag i mobbningssituationer. Lärare B 

upplever att det inte finns tid till att arbete med värdegrundsarbete på grund av för mycket 

dokumentationsarbete. De två lärarna är överens om att deras arbete mest består av att undervisa, 

men att dokumentationsarbetet har blivit mer omfattande under åren vilket påverkar det övriga 

arbetet. Lundström och Pardling (2011) skriver i sin artikel att lärarna i deras studie uppfattar att 

deras huvuduppgift är att undervisa och att dokumentationsarbete orsaker stress. 

Att samarbeta med föräldrarna är en ramfaktor som Lärare A och Lärare E framhäver som 

viktigt i deras arbete mot mobbning på skolan. I den amerikanska studien av Dake m.fl., (2003) 

framkommer det att lärarna uppfattar att det effektivaste sättet att arbete mot mobbning är att 

kontakta föräldrarna. Gemensamt med de båda lärarna är att de ringer hem till föräldrarna när det 

uppstår mobbningssituationer. Ibland ringer föräldrarna till lärarna också. Lärare E uppfattar att 

föräldrarna uppskattar när hon ringer hem till elevernas föräldrar. Både Lärare A och Lärare E 

uppger i intervjuerna att föräldrarna får vara delaktiga i skolarbetet genom att vara med att 

bestämma regler och utformning av klasserna.  

Gruppstorlek är generellt sett en ramfaktor som är mindre viktig i lärarnas arbete mot 

mobbning, enligt lärarna som deltar i studien. Detta stämmer överens med Olweus forskning att 

gruppstorleken inte har någon signifikant betydelse för mobbningsförekomsten (Olweus, 1991, s 

18). Lärare A, Lärare B och Lärare E delar uppfattningarna att det är svårare att upptäcka 

mobbning i en större grupp. Lärare C och Lärare D som arbetar på samma skola har andra 

uppfattningar. Lärare C menar, att det är gruppsammansättningen som är viktigare medan Lärare 

D hävdar att det är svårare att stärka individer som känner att de inte duger i en större grupp.  
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 Några av lärarna uppfattar värdegrundsarbete som självklart. Lärare C, Lärare D och Lärare E 

menar att de arbetar med värdegrundsarbete naturligt när de undervisar i sina ämnen medan 

Lärare A och Lärare B som arbetar på skola A inte gör det. Lärare A nämner i intervjun att hon 

inte vet vad som står i kursplanen och läroplanen om mobbning. Lärare B har koll på vad som 

står i styrdokumenten men upplever att det inte finns tid till att arbete med värdegrundsarbete. 

Olweus (1991, s. 14) menar att det inte finns någon säker plats där det inte skulle kunna 

förekomma mobbning. Detta stämmer överens med lärarnas uppfattningar. Lärare A och Lärare 

D menar att det inte finns platser på skolan där det förekommer mer mobbning än andra. 

Lärarnas uppfattningar om var mobbning mest förekommer skiljer sig åt. Lärare A och Lärare B 

som arbetar på skola A delar uppfattningen att det förkommer mobbning på trånga ytor. Lärare 

C och Lärare E uppfattar att korridoren och matsalen är specifika platser som mobbning oftast 

påträffas.  

Erfarenheter och attityder som påverkar lärarna i arbetet mot mobbning 

För att förebygga mobbning behövs det fler vuxna bland eleverna och som lyssnar på dem, 

menar Lärare A och Lärare C. I artikeln av Dake m.fl., (2003) presenteras ett resultat där lärarna 

har samma uppfattningar, att mobbning ses som något negativt och att vuxennärvaron måste öka 

för att förebygga mobbning. Gemensamt för samtliga lärare är att de skulle ta mobbning på allvar 

om det förekom på skolan. Inställningen som lärarna har delas med majoriteten av lärarna i 

artikeln av Bradshaw m.fl., (2007). Lärare A, Lärare B, Lärare E har upplevt att de själva har blivit 

utsatta för mobbning i någon form. Lärare A och Lärare E menar att det påverkar dem i arbetet 

på ett positivt sätt eftersom de vet själva hur det känns att bli mobbade. Gemensamt för Lärare A 

och Lärare E är också att de båda lärarna menar att de kan se signaler och tecken hos elever som 

blir utsatta av mobbning på olika sätt vilket de har fått genom arbetslivserfarenhet.   

I intervjun framkommer det att endast Lärare B minns att han fick kunskap från olika kurser 

om mobbning i sin lärarutbildning. Trots de övriga lärarnas saknad om mobbning i utbildningen 

anser de ändå att de har tillräcklig kompetens eftersom de har lärt sig genom erfarenheter från 

arbetslivet och privatlivet. 

Några olika erfarenheter som lärarna i studien har är bland annat Lärare E som menar att 

ekonomiska besparingar som skolan gör begränsar hennes arbete. Lärare D känner att han inte 

har skolledningens stöd bakom sig i arbetet mot mobbning, Lärare B menar att personalen på 

skolan inte tolkar läroplanen på samma sätt.  
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Diskussion 

Alla lärare upplever att de styrs av de olika ramfaktorerna på olika sätt. Ramfaktorerna både 

möjliggör och förhindrar dem i sitt arbete (Lundgren, 1994, s. 5). Även erfarenheter och attityder 

påverkar dem i arbetet mot mobbning. Av resultatet att döma är det några ramfaktorer som dock 

är mer betydelsefulla än andra. För att ta reda på vad lärarna har för uppfattning och erfarenheter 

om mobbning krävs det först att lärarna vet vad mobbning är. Enligt resultatet har lärarna lite 

skilda definitioner vilket kan påverka deras svar. En möjlig konsekvens av det är att lärarna 

arbetar på olika sätt beroende på hur de definierar begreppet.  

I det empiriska materialet framkommer det att lärarna anser att ramfaktorn samarbete med 

kollegorna både möjliggör och begränsar deras undervisning och arbete. Samtliga lärare tycker att 

det är en av de viktigaste variablerna. Lärarna menar att skolorna strävar efter det som Rigby 

(2001, s. 324) kallar ”whole-school approach” det vill säga att all personal på skolan arbetar med 

gemensamma mål. Trots att lärarna har olika uppfattningar om hur bra samarbetet är 

framkommer denna ramfaktor som en av de viktigaste. En orsak till att lärarna har olika 

uppfattningar om hur samarbetet med kollegerna är skulle kunna vara att skolornas organisation 

och schema ser olika ut. Lärare D och Lärare E berättade att schemalagd tid finns där arbetslagen 

träffas regelbundet. Under den tiden kan lärarna meddela varandra om hur det går för eleverna i 

skolan, vilket de uppfattar som positivt för arbetet mot mobbning. Utifrån Skolverkets rapport 

(2002, s. 22) framkommer det att kränkande behandling minskar när lärare arbetar i lag. Lärare E 

berättade att lärarna träffas och planerar lektioner tillsammans utifrån värdegrundsfrågor. Det 

framgår dock inte i intervjun om lärarna samtalar om mobbningssituationer under den tiden. I 

intervjuerna från Lärare A och Lärare B nämns överhuvudtaget inte några tider där lärarna kan 

samtala om mobbning med varandra. Möjliga konsekvenser av att inte ha schemalagd tid där 

lärarna samtalar med varandra skulle kunna vara att samarbetet inte blir lika effektivt och att 

lärarna inte arbetar konsekvent.    

Erfarenheter som Lärare A och Lärare D har är att skolledningen kan vara ett hinder för 

mobbningsarbetet. Att skolledningen inte förmedlar information till lärare begränsar lärarna i 

arbetet och detta skulle kunna påverka samarbetet mellan kollegorna på skolan. Detta betyder att 

de tidigare erfarenheterna skulle kunna påverka vilka ramfaktorer som lärarna anser är viktiga i 

deras arbete mot mobbning.  

Av resultatet framkommer det att styrdokumenten inte är en ramfaktor som värderas som lika 

betydelsefullt jämfört med tiden och samarbete med kollegor och föräldrar. Styrdokumenten 

innehåller gemensamma mål för personalen på skolan. En erfarenhet som Lärare B har är att 

personalen på skolan inte tolkar styrdokumenten på samma sätt och det motsäger lärarnas strävan 

efter ”whole-school approach”. Att Lärare A som arbetar på samma skola inte vet vad som står i 
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styrdokumenten styrker detta påstående. Denna erfarenhet som Lärare B har skulle kunna 

påverka hans svar av att styrdokumenten inte är lika betydelsefulla som de övriga ramfaktorerna. 

Lärarna i studien har en positiv attityd till att arbete mot mobbning. De vet hur de ska agera i 

mobbningssituationer. Samtliga menar att de skulle ta mobbning på allvar om det förekom. Som 

tidigare nämnt ringer Lärare A och Lärare E hem till föräldrarna vid misstanke om 

mobbningssituationer vilket styrker deras påstående att de tar mobbning på allvar. I artikeln av 

Bradshaw m.fl.,. (2007) framgår det att lärare som har effektiva arbetssätt är de som ingriper om 

mobbning skulle uppstå. Lärarnas attityd och självsäkerhet till mobbningsarbete är en möjlig 

orsak till att styrdokumenten uppfattas som mindre viktiga.  

Lärarna i studien anser sig ha tillräcklig kunskap om mobbning och majoriteten vill inte ha 

mer utbildning, vilket de flesta lärarna i Boulton (1997) och Dake m.fl., (2003) studie vill. Endast 

Lärare B menar att han fick kunskap om mobbning på lärarutbildningen. Att han gick en 

lärarutbildning på 1970-talet är en möjlig orsak till att svaren i intervjuerna skiljs åt eftersom 

lärarutbildningarna har ändrats under åren. Om lärarna i studien verkligen tar mobbning på allvar 

skulle deras kunskap om mobbning kunna bli ännu bättre. 

 Några lärare menar att tiden till arbete mot mobbning inte finns på grund av olika orsaker. En 

erfarenhet som Lärare E har är att utvecklingssamtal då dokumentation måste skrivas upplevs 

som stressigt. Denna uppfattning delas med lärare i Lundströms och Pardlings (2011) artikel. 

Detta är problematiskt eftersom det står i Lgr 11 att lärare ska höra av sig till rektorn om de får 

reda på om en elev utsatts för kränkande behandling (Lgr 11, 2011, s. 12–13).  

Att döma av det empiriska materialet tycker majoriteten av lärarna att ramfaktorerna 

gruppstorlek och miljö inte har någon större betydelse i deras arbete mot mobbning. Några lärare 

menar dock att det är lättare att upptäcka och hantera mobbning i mindre klasser. En orsak till 

detta skulle kunna vara att lärarna undervisar olika stora grupper. Undersökningar som Olweus 

har gjort tyder på att gruppstorlek och miljö inte har så stor betydelse för mobbningens 

förekomst. Däremot framkommer det av Olweus analys att det inte är lättare att handskas med 

mobbning i mindre klasser vilket motsäger lärarna i min studies uppfattningar (Olweus, 1991, s. 

18). Lärarna anger korridoren och matsalen som specifika platser där mobbning förekommer. 

Korridoren är en vanlig plats där mobbning förekommer skriver Olweus (1991, s. 14). En möjlig 

orsak till att lärarna anger matsalen som specifik plats skulle kunna vara att de inte har bestämda 

bordsplaceringar på skolorna. 
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Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka ett urval högstadielärares uppfattningar och erfarenheter av 

arbetet mot mobbning vid sin respektive skola i Uppsala kommun. Slutsatser som jag kan dra 

från analysen av resultaten är att lärarna i studiens arbete mot mobbning påverkas av många 

orsaker. Ramfaktorerna i studien påverkar dem olika mycket. Av resultaten att döma 

framkommer samarbetet med kollegorna, tid och samarbetet med föräldrarna som betydelsefulla 

ramfaktorer. Respondenterna har även olika positiva och negativa erfarenheter som påverkar dem 

i arbetet mot mobbning. Lärarna har en negativ attityd till mobbning och menar att 

mobbningsarbetet i skolorna måste tas på allvar. Samtliga lärare anser sig veta hur de ska agera 

vid mobbningssituationer. Erfarenheter som lärarna har påverkar vilka ramfaktorer som de anser 

är betydelsefulla i deras arbete. Ett exempel på en erfarenhet som en lärare har är att kollegorna 

inte tolkar styrdokumenten på samma sätt vilket påverkar styrdokumentens betydelse. Lärarna i 

studien definierar mobbning på skilda sätt vilket kan påverka lärarnas svar. 

Viktigt att tillägga är att studiens resultat inte kan generaliseras eftersom det endast är fem 

lärares uppfattningar och erfarenheter som undersöks. Hur arbetar dessa lärare mot mobbning i 

praktiken? I en framtida studie hade jag observerat samma lärare under en längre period för att se 

om deras uppfattningar och erfarenheter stämmer överens med det som de gör i praktiken. Om 

jag skulle göra en framtida studie hade jag begränsat mig ännu mer till att undersöka färre 

ramfaktorer eftersom tidigare forskning är begränsad.   

Vidare forskning behövs framförallt om samarbete mellan föräldrar och personalen på skolan 

angående mobbning. I studien framkommer det att samarbete mellan lärare och föräldrar är en 

viktig ramfaktor men det saknas tidigare forskning om området. Den tidigare forskning som finns 

behandlar för det mesta samarbetet mellan hem och skola mer generellt.  
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Bilaga 1 – Information till respondenter 

 

Hej! 

Jag heter Ida Norström och studerar till lärare vid Uppsala universitet. Under november och 

december ska jag skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete kommer att handla om 

mobbning och syftet är att undersöka ett urval högstadielärares uppfattningar och erfarenheter 

om mobbning i Uppsala kommun. Därför skulle jag vilja intervjua högstadielärare som arbetar i 

skolan. Jag undrar ifall du skulle vilja medverka i min studie genom att ställa upp på en intervju?  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Om du väljer att delta kommer du att få välja plats där intervjun 

görs. Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter. Du kommer också att vara anonym och skolans 

namn kommer inte nämnas. Obehöriga kommer inte att kunna komma åt materialet på något 

sätt. Du har också rätt att avbryta din medverkan när du vill. Du behöver inte heller svara på alla 

frågor om du inte vill. Dina svar kommer enbart att användas i mitt examensarbete. Jag spelar 

gärna in intervjuerna men detta är inget tvång. Du väljer också om uppgifterna får lagras i en 

databas.  

 

Om du vill delta eller har några frågor kan du kontakta mig via mail eller telefonnummer 

XXXXXXXXXX. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Norström 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Huvudtema 1: Yrkeserfarenhet och utbildning 

Undertema 1.1: Yrkesval 

Varför valde du att utbilda dig till lärare? 

 

Undertema 1.2: Utbildning 

Var utbildade du dig till lärare? 

När utbildade du dig till lärare? 

Har du någon mer utbildning? 

 

Undertema 1.3: Yrkeserfarenhet 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

 

Huvudtema 2: Mobbning på egna skolan 

Undertema 2.1: Mobbning i skolan 

Hur skulle du definiera/beskriva mobbning? 

Förekommer det mobbning på skolan? 

Hur vanligt är det att det förekommer mobbning i skolan? 

I vilka former förekommer mobbning på skolan? 

Varför tror du att det förekommer mobbning på skolan? 

Vad krävs för att minska mobbning på skolan? 

 

Undertema 2.2: Anti-mobbningsteam 

Finns det anti-mobbningsteam på skolan? 

Hur fungerar samarbetet mellan lärare och anti-mobbningsteamen? 

Arbetar ni på skolan med anti-mobbningsprogram? I sådana fall vilket? 

 

Undertema 2.3: Förändringar 

Har du märkt någon förändring i mobbningsproblematiken under dina år som lärare? På vilket 

sätt? 

  

Huvudtema 3: Lärararbete och ramfaktorer 

Undertema 3.1: Kompetens 

Anser du att din kompetens är tillräcklig i arbetet med mobbning? 
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Skulle du vilja vidareutbilda dig för att förebygga mobbning på skolan? 

Tycker du att kunskapen om mobbning från lärarutbildningen är tillräcklig? 

 

Undertema 3.2: Samarbete med kollegor 

Hur arbetar du när mobbningssituationer uppstår? 

Hur samarbetar du med kollegorna på skolan? 

Känner du att samarbetet med kollegorna är en viktig faktor i arbetet med mobbning? 

 

Undertema 3.3: Samarbete med föräldrar 

Hur ofta träffar du elevernas föräldrar? 

Vem är det som hör av sig mest? Du eller föräldrarna? 

Känner du att samarbetet och kontakten med föräldrarna är en viktig faktor för att mobbning 

ska minska? 

 

Undertema 3.4: Tidsaspekten 

Vad tycker du att ditt arbete består mest av? Ex. undervisning, dokumentation, elevkontakt 

Tycker du att det finns tid att arbeta mot mobbning? 

 

Undertema 3.5: Värdegrundsarbetet 

På vilket sätt arbetar du med värdegrundsarbetet? 

Har du koll på vad det står i styrdokumenten om mobbning? 

Får eleverna vara med att bestämma om ordningsregler i skolan? 

 

Undertema 3.6: Gruppstorlek 

Hur stora är klasserna på skolan som du undervisar? 

Tror du att gruppstorleken har någon påverkan till att mobbning förekommer? Varför/varför 

inte? 

 

Undertema 3.7: Miljö 

På vilka platser i skolan förekommer mobbning mest? 

Varför tror du att mobbningen sker på de platserna? 

Tror du att platsernas utformning (storleken på lokalerna) har betydelse? 

 

Huvudtema 4: Erfarenheter och insikter 

Undertema 4.1: Självinsikt 

På vilka sätt är du en bra lärare? 

Hur är din relation med eleverna? 
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Undertema 4.2: Egna erfarenheter 

Har du varit mobbad under din egen skoltid? 

Har du haft personer i din närhet som har blivit mobbade? 

Tror du att ditt arbete mot mobbning påverkas beroende på dina tidigare erfarenheter? 

 

Undertema 4.3: Andra hinder och möjligheter 

Vilka möjligheter ser du med att arbeta mot mobbning på skolan? 

Ser du några hinder för att arbeta mot mobbning på skolan? 

 

Vad uppfattar du som den viktigaste ramfaktorn i ditt arbete mot mobbning? Rangordna 

 Samarbete med kollegor 

 Samarbete med föräldrar 

 Tiden 

 Styrdokumenten 

 Gruppstorleken 

 Miljön 


