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Abstract 
Mobbning är ett stort problem i dagens skola. Både lärare och elever låter bli att ingripa när de ser 
att mobbning sker. I och med att samhället utvecklas mot ett informationssamhälle utvecklas även 
metoderna för mobbning, idag är det vanligt med mobbning via dator och sms. Syftet med detta 
arbete är att försöka förstå några lärare och elevers uppfattningar om sitt ansvar i uppkomna 
mobbningsituationer, vilken syn på mobbning de har samt att jämföra eventuella skillnader som 
uppkommer. Genom att intervjua sex lärare och sex elever, har det framkommit att lärare tar sitt 
ansvar under tiden de är i skolan medan alla inte är villiga att ta sitt ansvar efter skoltid. Studien 
visar även att lärare tror att deras kollegor inte ingriper vid mobbningssituationer exempelvis på 
grund av den tunga arbetsbörda som följer. Elevernas syn på mobbning visar sig i att de alltid 
skulle agera direkt eller indirekt. Både lärare och elever ser olika typer av mobbning i skolan 
såsom psykisk, fysisk och verbal mobbning. Platsen för mobbning är också viktig och studien 
visar att mobbning sker på skolgården men att det även är vanligt att det sker i korridorer när 
elever skall förflytta sig till och ifrån lektioner. Både lärare och elever i denna studie ser en 
mobbningsfri skola närmast som en utopi och menar att det krävs mycket av samhället i stort för 
att en skola skall bli mobbningsfri. 
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1. Inledning  
Jag har alltid reagerat när jag kommit i kontakt med trakasserier av olika slag. En bidragande 
faktor till mina reaktioner är att jag alltid varit emot orättvisor. En form av trakasserier som 
jag reagerat starkt på är mobbning. Mobbning är ett fenomen som funnits länge och tagit sig 
olika uttrycksformer. I och med att samhället utvecklas så utvecklas även metoderna för 
mobbning. Nuförtiden är det inte ovanligt med trakasserier via dator och sms. Detta kan kallas 
för den tysta mobbningen för det är inget som är synligt förutom för den som blir utsatt. 
 
Mobbning finns inte bara i Sverige utan i hela världen och det är viktigt att fokusera på vad 
som kan hända med barn som blir trakasserade på detta vis. I medias nyhetsbevakning har det 
otaliga gånger rapporterats om våldsdåd som har begåtts av unga människor som skall hämnas 
på sina plågoandar, detta har främst skett i USA men det förekommer säkert även på andra 
platser. Bara för att mobbaren exempelvis flyttar behöver inte detta betyda att mardrömmen är 
slut för offret. Jag tror det är vanligt att offret kämpar med sina inre demoner lång tid efteråt 
och vill hämnas. Det jag vill få sagt är att det är oerhört viktigt med uppföljning för att se till 
att offret verkligen har kommit över detta. 
 
Mitt intresse för mobbning fick ett uppsving när jag såg på TV om en flicka som blev 
sängliggande och inte kunde röra sig som resultat av mobbning och skolan sade att de inte sett 
någonting. En sådan sak gör mig upprörd och sporrar mig att som blivande lärare kämpa för 
att det inte skall hända i miljöer, skolor och klasser där jag finns och kan påverka situationen. 
Alla lärare ute i skolorna i Sverige har ett ansvar som formuleras i skollagen på följande vis: 
 

Den som verkar inom skolan skall aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden. (Skollagen 1kap 9 §  2st) 
 

Skolan har en uppgift att lära eleverna behandla sina medmänniskor på ett bra sätt. Detta är 
varje lärares skyldighet och finns beskrivet i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94). Lpo-94 tar även klart och tydligt avstånd från 
mobbning. I Lpo-94 står det: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla.  
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 
mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (sid 3-4) 

 
 
Olika människor lägger olika innebörd i begreppet mobbning och man kan vara dum mot 
varandra i olika grader. Det viktigaste är inte vad man skall kalla detta beteende utan om 
någon känner sig kränkt är det en form av mobbning trots att alla inte ser det så. Jag funderar 
över ”var går gränsen” för när olika personer reagerar och tycker att ”nu har det gått för långt” 
oavsett om det kallas för mobbning eller något annat. Ett problem med mobbning är lärare 
som inte vill/vågar konfrontera problemet. Förhoppningsvis är detta en väldigt liten grupp 
men den finns trots allt därute i skolorna och vi måste verka för att denna grupp skall 
försvinna. Ett exempel är på en skola i norra Sverige där lärare och rektor ansåg att 
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mobbningen som förekom i själva verket var olyckshändelser. Senare klargjordes dock att det 
var mobbning och skolan dömdes till böter. 
 
Som blivande lärare är det viktigt att känna igen situationer där elever kan vara utsatta för 
trakasserier för att kunna göra någonting åt det. Det jag tycker är viktigt att undersöka är 
huruvida lärare och elever har samma syn på vad som kallas för mobbning. Det gäller att både 
lärare och elever arbetar mot samma mål för att det skall ske en förbättring. I skolan har vi 
även något som heter anmälningsplikt. Anmälningsplikten är reglerad i socialtjänstlagen 
(2001) där det i 14 kap 1§ står:  
 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som 
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (14 kap 1 § ) 
 

Ansvaret som skolan har när det gäller att se till att ingen blir kränkt eller felaktigt behandlad 
finns även beskrivet i Arbetsmiljölagen som också gäller skolan. Elever räknas som 
arbetstagare och skolan som deras arbetsgivare. Det betyder att elever, precis som vuxna, har 
rätt till en säker och trygg arbetsmiljö. (http://www.friends.se) 

2. Syfte 
Syftet med mitt arbete är att försöka förstå hur lärare och elever uppfattar mobbning och 
jämföra de skillnader och likheter som kommer fram. Jag vill mer specifikt förstå hur lärare 
respektive elever uppfattar sitt ansvar i situationer där elever utsätts för mobbning. Mina 
frågeställningar är: 
 

• Skiljer sig lärares och elevers uppfattning om vad som är oacceptabelt beteende mot 
andra elever?  

• Hur uppfattar lärare sitt ansvar vid mobbningssituationer/när någon blir 
trakasserad/mobbad? 

• Hur uppfattar elever sitt ansvar vid mobbningssituationer/när någon blir 
trakasserad/mobbad? 

 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Mobbningens historia 
Den förste person som använde sig av begreppet mobbning var etologen Konrad Lorenz. Han 
använde begreppet för att beskriva hur djur attackerade i flock, det var flera djur mot ett annat 
ensamt djur. Det var dock inte förrän på 1960-talet som en svensk läkare använde samma 
begrepp för beteendet på skolgårdarna.(http://www.friends.se) 
 
Det var i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som det i Sverige uppstod ett starkt 
samhällsintresse för mobbning, detta intresse spred sig snabbt till de övriga skandinaviska 
länderna. I Norge fick mobbningsproblematiken en hel del uppmärksamhet i massmedia och 
bland lärare och föräldrar men skolmyndigheterna var passiva. Vid årsskiftet 1982/83 skedde 
en förändring då tre pojkar i åldern 10-14 år rapporterades ha begått självmord som en följd 
av mobbning. Detta ledde till upprörda diskussioner i massmedia och utlöste en kedjereaktion 
vilket resulterade i en landsomfattande kampanj mot mobbning i norska grundskolor enligt 
Olweus (1991). 
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Begreppet mobbning tycks vara skandinaviskt och används inte med samma innebörd inom 
andra språkområden. Mobbning förekommer inte endast mellan barn utan kan även ske 
mellan barn och vuxen samt vuxen och vuxen. Under de senaste åren har mobbningen 
utvecklats, nu tar sig mobbning former som sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism, 
etnisk diskriminering, homofobi och könsrelaterad mobbning. (http://www.friends.se) 

3.2 Vad är mobbning – teorier och definitioner  
Mobbning förklaras på olika sätt av olika forskare. Olweus (1999) menar att man brukar tala 
om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger 
eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig. Det finns 
direkt mobbning, slag, sparkar, skällsord, samt kränkande och hånfulla kommentarer eller 
hotelser. Det finns även indirekt mobbning som att bli utfrusen och inte få vara med i 
kamratskapskretsen, att bli baktalad eller att andra hindrar en från att få vänner. Retsamhet 
som upprepas trots tecken på obehag hos offret räknas också som mobbning. Skulle 
retsamheten ske på ett mer vänskapligt plan så räknas inte detta som mobbning. Det är inte 
heller mobbning när två personer med ungefär samma psykiska och fysiska styrka bråkar eller 
slåss. Olweus (1999) menar att mobbning har tre kännetecken. Det är negativt eller elakt 
beteende som upprepas och pågår under en viss tid i en relation som präglas av obalans i 
styrkeförhållandet mellan parterna. 
 
Att barn är dumma och elaka mot varandra är någonting som alltid har funnits. Mobbning 
som fenomen har alltid funnits men tagit sig olika uttryckssätt. För kallades mobbning för 
retande, kamratförtryck, kränkningar, nollningar, livning, pennalism, trakasserier, utfrysning, 
översitteri med mera. (Forsman 2003). 
 
Enligt Granér i Forsman (2003) kan mobbning ofta ses som en konsekvens av utdragna och 
mindre professionellt hanterade konflikter på grund av dåliga relationer och bristande 
kommunikation. Forsman (2003) anser att det finns en mängd olika konflikter som kan 
utvecklas till mobbning. Konflikten kan vara av formen att barnen bara vill bråka. Detta 
tillhör barns förmåga att testa gränser, exempelvis genom att provocera varandra. Sätts detta i 
system mot en svagare person kan det slutligen utvecklas till mobbning. 
 
Olweus definition av mobbning citeras i Høiby (2004) som : 
 

Mobbning föreligger då en person upprepade gånger under en viss tid blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera andra personer. Det finns en viss obalans i styrkeförhållandet – den 
som blir utsatt för de negativa handlingarna har problem med att försvara sig och är ofta praktiskt 
taget hjälplös gentemot den eller dem som plågar honom eller henne. (sid 11) 

 
Pikas (1998) refererar till sitt tidigare verk angående mobbning där han definierar mobbning: 
 

Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 
gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar 
förstärker varandras beteende i interaktion (s.  9) 
 

Larsson (2000) definierar mobbning som: 
 

Av aggressivitet framkallade, systematiskt upprepade kroppsliga eller känslomässiga kränkningar 
av en person som har en svagare social position i den grupp han tillhör än den som kränker. 
Mobbarens uppsåt är att skada (s. 21) 
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Detta visar att mobbning kan definieras på olika sätt. Det som skiljer definitionerna åt är att 
Pikas framför uteslutning ur gemenskapen som en form av mobbning medan Olweus och 
Larsson inte gör det utan benämner det som negativa handlingar respektive kroppsliga eller 
känslomässiga kränkningar. I Olweus definition kan det utläsas att det är en obalans i 
styrkeförhållandet, medan Pikas och Larsson endast ser det som en person i underläge 
respektive svagare social position. Pikas och Larsson ser inte mobbning som obalans i 
styrkeförhållandet utan det kan vara att den mobbade har en sämre social status än mobbaren. 
I denna rapport kommer jag att använda mig av Olweus definition eftersom jag anser att det är 
samma syn på mobbning som jag har.  

3.3 Personalens ansvar 
I Bergenundersökningen som utfördes av Olweus (1991) gjordes en analys av 
rastvaktssystemet. Det visade att ju större lärartäthet under rasterna ju mindre mobbning 
förekom på skolgården. Detta resultat pekar mot att lärarnas attityder till mobbningsproblem 
och deras beteende vid mobbningssituationer är av avgörande betydelse för nivån av liknande 
problem i skolan eller i klassen påstår Olweus (1991). Det är inte bara lärarna i skolan som 
har ansvar över eleverna och skall se till att ingen blir felaktigt behandlad i skolan. Rektorn 
har ett särskilt ansvar för verksamheten i skolan, vilket framgår av skollagens 2 kapitel 2 § där 
det står att rektorns ansvar gäller inte endast undervisningen utan även arbetsmiljön i skolan 
och kontakter med föräldrar. (http://www.friends.se) 

3.3.1 Lärarnas skyldigheter 
Herlin och Munte (2005) hävdar att det är viktigt att notera att det krävs att personalen aktivt 
motverkar alla former av kränkande behandling. Personalen har alltså en skyldighet att vidta 
åtgärder så att ingen far illa. Detta är en skyldighet som inte alla lärare och pedagoger ser som 
självklar. Detta kan få katastrofala konsekvenser menar Høiby (2004) som menar att om 
läraren undviker att ingripa och låter mobbarna dominera i gruppen förlorar läraren barnens 
respekt och därmed sin ledarfunktion. Som vuxen och pedagog skall man hellre blanda sig i 
en gång för mycket än en gång för lite. De signaler vi pedagoger sänder ut avgör om 
mobbningen skall upphöra eller fortsätta, det är vår insats som utgör skillnaden menar Høiby 
(2004). 
 
Enligt Høiby (2004) är läraren den viktigaste aktören då ett bra kamratskap ska utvecklas i 
klassen. Han eller hon skall vara medveten om den betydelse ett sådant kamratskap har för 
eleverna. Hon menar att det finns en myt om att mobbning är exempel på konflikter som 
eleverna bör lösa själva. Det finns lärare i både förskola och skola som använder sig av denna 
myt som grund för sin passivitet när det gäller mobbning. Det är skolans ansvar att mobbning 
inte skall förekomma och måste således bära huvudansvaret för att ta initiativ till samt 
samordna arbetet med att få slut på mobbningen som sker i skolmiljön enligt Olweus (1999). 
Verksamheterna inom skolan skall bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra 
och motverka alla former av kränkande behandling enligt Utbildnings- och 
kulturdepartementets proposition angående ny lagstiftning (2005). I samma proposition skrivs 
det även om preskriptionstiden för händelser av arten kränkande behandling. Målet är att 
ärenden skall utredas och behandlas så snabbt som möjligt. När det gäller mobbning 
framhåller lagen att det inte skall finnas någon preskriptionstid eftersom det för mobboffren 
kan vara mycket svårt att prata om dessa händelser och de kan vara villiga att göra det först 
efter flera år. (Utbildnings- och kulturdepartementet 2005). 
 
Mobbning är trots allt ingen konflikt utan ett övergrepp. Därför är det inte barnen eller 
eleverna utan de vuxna som har huvudansvaret enligt Høiby (2004). Olweus (1999) menar att 
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eftersom läraren har ett så stort ansvar är det upp till denne att se till att mobbningsoffret 
garanteras effektivt skydd. Saken måste följas upp noga till dess att risken för nya 
mobbningsförsök inte längre finns kvar.  
 
Ett av lärarens ansvar är att hålla utkik på dolda tecken på att en elev kan var mobbad. Det 
kan vara tecken som att eleven klagar på huvudvärk, är tyst och har dåligt med kompisar. Det 
kan även vara så att eleven inte har någon att arbeta med i klassrummet. Det är sådant som 
lärare måste hålla utkik efter menar Teke-Ljung (2002). 
 

3.3.2 Läroplaner och handlingsplaner 
Lpo-94 framhåller att det mobbningsförebyggande arbetet är allas ansvar. Larsson (2000) 
menar att ta ansvar innebär inte bara att man går med på att man kan ställas till svars vid 
underlåtenhet utan det innebär även att man måste ta ställning till det man gör sett ur ett 
moraliskt perspektiv samt att man själv reflekterar över konsekvenserna över sina beslut och 
handlingar. Inom lärarkåren finns det en tradition av att inte ta på sig uppgifter tillhörande en 
kurator eller psykologs arbetsuppgifter. Pedagoger ser det inte som sin uppgift att försöka lösa 
elevernas sociala eller psykiska problem enligt Larsson (2000). 
 
Lokala program för att motverka kränkande behandling såsom våld och mobbning skall finnas 
på varje skola och dessa skall benämnas handlingsplaner. Dessa handlingsplaner skall visa hur 
skolan skall agera vid uppkomna mobbningsituationer. När det gäller kränkande behandling 
bör varje lärare, och även all annan skolpersonal, vara uppmärksam på om sådan förekommer 
och omedelbart reagera på detta.(Herlin & Munte 2005). Skulle inte personen agera så skall 
denne ställas till svars för att inte följa skollagen enligt Wassberg (1995). 
 
Det finns bestämmelser som direkt reglerar vilket tillsynsansvar skolans personal har. Lärare 
har rätt att tillrättavisa elever till en viss grad. I Grundskoleförordningens 6 kap 9 § står det att 
en lärare skall be en elev ändra sitt beteende om denne uppträder olämpligt. Läraren får 
dessutom visa ut en elev ur klassrummet under högst resten av en lektion eller låta eleven 
stanna i skolan under uppsikt under högst en timme efter skoldagens slut. 
 
 I grundskoleförordningens 6 kap 10 § står det vidare att: 
 

Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till upprepade förseelser eller en 
allvarligare förseelse, skall saken dels anmälas för rektorn, dels hänskjutas till 
elevvårdskonferensen. Konferensen skall efter kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få 
eleven att bättra sig genom åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden. 
Om detta inte hjälper skall elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till styrelsen för 
överväganden om lämplig åtgärd. 

 
 
Skolan, ytterst rektorn, här däremot ett ansvar för såväl personalen som för eleverna under 
den tid de vistas i skolan och på väg till och ifrån skolan. Varje situation måste bedömas 
särskilt när det gäller tillsynsansvaret menar Herlin & Munte (2005). 
 
Personalen på skolorna har ett stort ansvar när det gäller mobbning, men det står inte helt 
handfallna utan de har vanligtvis en handlingsplan som de skall använda sig av. Teke-Ljung 
(2002) skriver att många skolor har tillsatt ett mobbningsteam som hjälper till att förebygga 
och bryta pågående mobbning. Personalens uppgift blir att ta reda på fakta omkring 
mobbningen, de skall ta reda på vem som är ledaren och vilka medhjälparna är, när, var och 
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hur det gått till. Denna information behövs till samtalen som följer med de elever som är 
inblandade i mobbningen.  
 

3.3.4 Elevers förtroende för läraren 
Elever fäster sig oftast vid en eller flera lärare som de har förtroende för. Vid problem 
kommer eleven att vända sig till dessa lärare. Detta betyder att läraren då måste ha tid, vilja 
och skicklighet för att lyssna på sin elev, om denne inte skall känna sig sviken. Givetvis kan 
man som pedagog ta hjälp av kurator och psykolog för att hjälpa till vid mobbningsproblem 
som finns mellan elever men man kan inte betrakta sig som en duktig pedagog om man 
lämnar över hela ansvaret för elevernas sociala och psykiska hälsa till elevvårdsteamet menar 
Larsson (2000). Ett av lärarens ansvar när det gäller mobbning är att verkligen tro på elever 
som kommer och berättar någonting för dem, annars kommer eleverna inte att våga tala om 
vad de vet menar Wassberg (1995). 

3.3.5 Skolornas ansvar 
Pedagogerna ute i skolorna måste sluta låtsas om att mobbningen inte förekommer hos dem 
och att det inte är deras ansvar menar Larsson (2000). Om man vet att tiotusentals, eller 
kanske fler, svenska barn lever under pressen av trakasserier och hotelser, skall man ta för 
givet att några av dessa även finns där man själv arbetar, de kan inte alltid finnas någon 
annanstans anser Larsson (2000). 
 
Att ofredas, skymfas och frysas ut ur kamratgemenskapen är samma sak som att förkastas av 
samhället menar Larsson (2000). Om dessa kontakter med samhället blir bestående blir det 
svårt för dessa individer att leva ett självständigt liv i detta samhälle. Därför är det väldigt 
viktigt att som pedagog ta sitt ansvar. Tyvärr är det vanligt förekommande att skolan och 
kommunerna vägrar erkänna sitt ansvar för en mobbad elev med hänvisning till att den 
mobbade har ett sådant beteende att mobbningen inte kan förhindras. Det finns elever som i 
och med denna attityd stämplas som hopplösa fall och tvingas vara kvar i den trakasserande 
miljön i väntan på att förflyttas till nästa skola och någon annans ansvar. Problemet försvinner 
inte, det förflyttas menar Larsson (2000). Det är svårt för lärare att genast ta ställning och 
fördöma beteendet om de inte sett situationen. Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback 
(2002) menar att resultat från flera studier i USA visar att lärare har dålig kunskap om 
omfattningen av mobbning på skolan. Mobbningen sker när lärarna inte är närvarande. Det 
finns även studier från USA som visar tvärt om, att lärare inte ingriper när de ser mobbning 
menar Eriksson et al (2002). Eleverna i Bergenundersökningen rapporterade att de får mindre 
hjälp av andra om de blir mobbade på skolvägen än om de blir mobbade i skolan. Det är 
därför viktigt att vidta effektiva åtgärder också på vägen till och från skolan menar Olweus 
(1991). 
 

3.3.6 Dialogens betydelse 
Høiby (2004) menar att det behövs ett klart och tydligt budskap om att mobbning inte är ett 
acceptabelt beteende. En vuxen skall inledningsvis ha ett samtal med mobbaren utan 
diskussion där skolpersonalen berättar för mobbaren att man vet vad som har hänt. Wassberg 
(1995) menar att personalen i skolan har ett ansvar att berätta för mobbare att deras beteende 
inte är acceptabelt, annars leder detta till att mobbarna tror att det är acceptabelt. Det är alltså 
viktigt att inte bara berätta att det här vet vi utan lärarnas ansvar är att se till att mobbarna 
verkligen förstår att deras beteende är oacceptabelt. Høiby anser att i ett demokratiskt 
samhälle är det en mänsklig rättighet för alla barn att känna sig trygga i sin skolmiljö och 
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slippa vara rädda för kränkningar. Skolan måste ta sitt ansvar och visa att samhället inte 
accepterar sådana övergrepp. Fysiskt och psykiskt svaga barn skall inte utsättas för övergrepp 
av fysiskt och psykiskt starkare barn utan att vuxenvärlden kliver in och drar en gräns.  
 

3.3.7 Lärare som ingriper och inte ingriper 
Enligt Eriksson et al (2002) finns det flera studier från USA som beskriver att lärare inte 
ingriper när de ser mobbning. Eleverna i studierna har själva svar på varför. Eleverna menar 
att lärarna inte vill bli involverade, lärarna bryr sig inte om eleverna samt att stoppa mobbning 
är inte lärarnas arbete. Det kan även förhålla sig på det viset att lärare och rektor inte vill att 
skolan skall få dåligt rykte. Detta är inte bara typiskt för USA, enligt Olweus forskning gör 
lärare ganska lite för att stoppa mobbning även i Skandinavien, på alla stadier av skolan. Detta 
är dock ingen allmän bild utan det kan variera mycket mellan olika skolor menar Eriksson et 
al. (2002). Att lärare inte gör någonting enligt elever kan visa på en dålig tilltro till sina lärare.  
McLaughlin, Arnold & Boyd (2005) anser däremot i sin studie att när elever springer och 
hämtar lärare efter att ha observerat ett mobbningsfall tyder på en stark tilltro till att deras 
lärare kan ordna upp allt igen. Lärare har vanligtvis dålig information om mobbningens 
omfattning på den egna skolan och enligt elever är lärare dåliga på att tala om och ingripa mot 
mobbning anser Eriksson et al (2002).  

3.4 Elevers ansvar och ställningstagande 
Det allra värsta med mobbning enligt de utsatta är att ingen gör någonting, trots att många vet 
om att det händer eller har misstanke om det menar Wassberg (1995). Elever är en grupp som 
mycket väl kan stoppa mobbning, det som krävs är att en grupp elever säger till när de ser att 
någon blir mobbad, men det förutsätter att de som säger till är fler än de som mobbar menar 
Wassberg  

3.4.1 Elevers vilja att ingripa 
McLaughlin et al (2005) har i en studie visat att ju mildare mobbning det rör sig om ju mer 
villiga är elever att berätta om vad de sett. Studien gjordes på 416 elever och ungefär 60 % 
säger till om någon kallat någon annan fula namn. När det gäller hot och fysisk mobbning är 
motsvarande siffra 40 %. Att andra människor observerar mobbning gör inte mobbarna 
mindre benägna att utföra dessa handlingar, ungefär 33 % av fallen i denna forskning 
utspelades inför publik. Eriksson et al (2002) konkretiserar detta faktum och skriver att när 
kamraterna tittar på så uppfattas detta som positivt av mobbaren. Enligt en studie i USA 
motiverar elever sitt ställningstagande att inte ingripa med att det är offrets fel att han/hon blir 
mobbad. De anser att offret förtjänar att råka illa ut. När man frågade offret i samma studie 
svarade endast 17 % av pojkarna och 6 % av flickorna att det var deras eget fel. Så många 
som 45 % av pojkarna och 30 % av flickorna i denna studie ansåg även att mobbning har en 
positiv effekt. Offret lär sig vad som är accepterat och icke accepterat beteende. På frågan 
varför de inte ingrep svarade många att man själv var rädd för att bli utsatt. De finns många 
elever som inte tar sitt ansvar sett ur den synvinkeln, det finns barn som ibland deltar i 
mobbningen och som inte tar initiativet till det, de kallas medlöpare och karaktäriseras som 
ängsliga och osäkra elever som inte vågar säga ifrån enligt Olweus (1999). Om det är en 
grupp som mobbar en enskild individ så känner personer som deltar i mobbningen mindre 
personligt ansvar och får därigenom mindre skuldkänslor menar Olweus (1999). 
 
I det s.k. ”Sheffield Project” fann man att offret har den högsta graden av sympati och 
mobbaren den lägsta skriver Eriksson et al. (2002). Det fanns även en minoritet som 
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benämndes, macho-stereotypisk individ, som föraktade offren som svaga eller beundrade 
mobbare och var beredda att rättfärdiga deras handlingar. 
 
Eriksson et al (2002) skriver om den nya indirekta mobbningen. I dagens samhälle kan elever 
mobbas via sms eller Internet och då blir det problem för eleverna att ta ansvar för varandra, 
då är det mobbning som försiggår mellan två eller flera personer och läcks oftast inte ut till 
allmänheten. 
 

3.4.2 Attityder till mobbning hos barn 
Eriksson et al (2002) menar att man kan se tydliga tecken på hur elever ställer sig till 
mobbning var det än förekommer. De kommer fram till att många elever sympatiserar med 
mobbningsoffren men samtidigt finns det en minoritet som inte gör det. Somliga är av 
uppfattningen att offren förtjänar att bli mobbade. Forskarna kommer även fram till att flickor 
är mer empatiska mot mobbningsoffer än pojkar, men flickor är inte mer benägna att göra 
någonting åt det än vad pojkar är. Det är även tydligt att av rädsla för att själva bli mobbade 
undviker många elever att själva ingripa. Slutligen visar även studien att villigheten att ingripa 
mot mobbning minskar med åren. 

3.4.3 Elever som observatörer 
McLaughlin et al (2005) menar att det inte är positivt att bara observera mobbning. Genom att 
bara vara tyst och se på, ses som ett förstärkande beteende. På det viset stödjer man 
mobbningen trots att man inte sympatiserar med mobbaren. Eriksson et al (2002) menar att de 
som inte agerar behöver inte lida brist på empati. En möjlig tolkning är att mindre barn inte 
riktigt begriper vilken effekt som mobbningsbeteenden har på offret.  I denna forskning kom 
det även fram att elever ignorerar lättast mobbning av formen då man kallar någon annan fula 
namn, istället är det vanligt att en lärare hämtas till platsen. Elever är mest villiga att stödja 
offret när det gäller fysiska trakasserier. 
 
Rigby & Johnsson (2005) anser att föräldrar har en unik möjlighet att påverka sina barn så att 
de blir bra observatörer. Detta inte genom att säga hur de skall göra utan att ge beröm för 
deras empatiska förmåga. Det är en bra möjlighet att föräldrar får komma till skolan och se 
hur deras barn visar att mobbningsbeteende inte är acceptabelt för dem, det blir en morot för 
att arbeta vidare med empati menar Rigby & Johnsson. 

3.4.4 Attityder till mobbning är åldersrelaterat 
McLaughlin et al (2005) skriver att elever överlag tycker att mobbning är fel och att 
mobbaren inte borde få komma undan med sådant beteende. Ställningstagandet när det gäller 
mobbning är inte likadant för alla barn, det går att se olika ställningstaganden baserat på 
elevernas ålder. Yngre elever i åldern 6-10 år är mer benägna att hämta en lärare än vad äldre 
elever i åldern 11-16 år är. Yngre elever anser att en lärare bättre kan reda ut situationen än 
vad de själva kan samt att de vanligtvis är rädda att själva råka illa ut. Det är även vanligt att 
elever handlar utifrån sin empatiska förmåga, de känner med den som far illa och skulle inte 
vilja råka ut för samma sak själv Det är vanligare att äldre elever ingriper genom att stödja 
mobbaren, detta är vanligt förekommande när det gäller mobbning av sexuell karaktär. Som 
grupp ses äldre elever som passiva vid mobbningssituationer, de varken stödjer eller fördömer 
beteendet. Orsak till detta är vanligtvis rädslan att själva råka illa ut samt att man tror att man 
gör situationen värre.  När elever väljer att stödja mobbningsoffret så gör de det utifrån en 
moralisk synvinkel, att det är fel helt enkelt. Elever som stödjer mobbaren anger ofta orsaker 
som att de vill det eller att mobbaren är deras kompis. Eleverna som observerar kan även vara 
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i en situation där de möter någon de är i beroendeställning till och därigenom inte vill agera 
menar Ellmin (1985). Att stödja mobbaren kan bero på att man sympatiserar med mobbarens 
tankar och känslor fortsätter Ellmin. 
 
De flesta elever i åldern 11 år och uppåt skulle stödja offret om de skulle se en 
mobbningsituation menar Rigby & Johnsson (2005). Detta kan jämföras med McLaughlin et 
al (2005) som anser att elever i åldern 11-16 år ses som passiva som grupp. Synen på de yngre 
barnen är densamma då både Rigby & Johnsson och McLaughlin et al anser att elever i åldern 
6-10 år känner att mobbning bör stoppas och att de skulle vidta åtgärder om de skulle se 
någonting. Enligt Rigby & Johnsson så agerar elever på två olika sätt, antingen stödjer de 
offret eller så ignorerar de mobbningsbeteendet. 
 
Rigby & Johnsson (2005) menar att ålder är en viktig faktor sett till hur elever handlar i 
mobbningssituationer. Det är vanligt att yngre elever i åldern 6-10 år främst hjälper offret 
medans äldre elever i åldern 11-16 år främst ignorerar mobbningen. Väldigt få elever stödjer 
mobbaren men det ställningstagandet är vanligare i åldern 11-16 år. 
 

3.4.5 Rädsla för att ingripa 
Elever handlar ofta utifrån en moralisk synvinkel där de sätter sig in i offrets situation och 
agerar därefter i form av exempelvis hämta en lärare. Sedan finns det även elever som tycker 
om att titta på spektaklet och inte ingriper alls. Att inte ingripa alls kan även ha sin förklaring i 
att man är rädd för att själv råka illa ut, beundran för mobbaren eller ogillande gentemot offret 
enligt Rigby & Johnsson (2005). Detta är ett fenomen som är väldigt vanligt världen om när 
det gäller mobbning. Høiby (2004) skriver om samma fenomen då hon anser att det finns en 
majoritet av barn i en grupp som inte deltar i mobbningen utan fungerar som åskådare och 
dessa brukar benämnas som den tysta majoriteten. De ser dagligen andra barn mobbas och 
nedvärderas och vågar således inte själva gripa in, trots att de tycker synd om offren, eftersom 
de är rädda för att råka ut för samma sak. Høiby menar att många elever bara ser på utifrån sin 
rädsla för att råka ut för samma behandling. Rigby & Johnsson konstaterar samma faktum 
medan Ellmin (1985) inte tycker det beror på rädsla. Mobbning är en form av konflikt och 
handlingssättet vid konflikter kan vara olika beroende på hur barn uppfattar konflikten, deras 
normer och värderingar samt vilken förståelse de visar för konfliktens innebörd. Allt måste 
relateras till observanten menar Ellmin.  
 

3.4.6 Elevers syn på lärarnas beslut vid mobbning 
I en norsk studie, Bergenundersökningen, (Olweus 1991) visas det hur elever uppfattar att 
lärare ingriper vid mobbningssituationer. Fyra av tio av de mobbade eleverna på låg- och 
mellanstadiet och sju av tio av eleverna på högstadiet anser att lärarna någon enstaka gång 
eller aldrig gör någonting för att stoppa mobbning. Sju av tio av eleverna på låg- och 
mellanstadiet anser även att klassföreståndaren inte talat med dem om mobbningen. 
Motsvarande siffra för högstadiet är åtta av tio. Man kan alltså konstatera att lärarna gör 
förhållandevis lite för att stoppa mobbning i skolan enligt de mobbade och mobbande 
eleverna menar Olweus. 
 

3.4.7 Åtgärder 
Elever kommer inte att bli bättre åskådare för att lärare och föräldrar förväntar sig att de skall 
observera och hjälpa mobbningsoffer menar Rigby & Johnsson (2005). Klassrumsövningar 
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däremot kan bidra till en ökad empatisk förmåga, då tvingas alla elever lyssna på varandra 
utan att komma med motargument vilket leder till att de får kunskap om hur deras kamrater 
känner. 
 
Teke-Ljung (2002) skriver hur eleverna skall göra om de ser att en kamrat blir mobbad. Först 
och främst skall eleverna som ser någonting berätta det för någon vuxen antingen på skolan 
eller hemma. Man skall reagera på orättvisor som kamraten blir utsatt för, detta kan göras 
direkt eller indirekt. För att hjälpa sin kamrat skall man helt enkelt vara ett gott föredöme 
genom att leka mycket med offret på rasten och om man ser någon ensam på rasten skall man 
gärna involvera dessa individer i leken. Sedan är det viktigt att man säger ifrån om man ser 
någonting ojuste som sker på skolgården, man behöver inte göra detta direkt till mobbaren 
utan man kan helt enkelt involvera en lärare som får reda ut situationen. Om eleverna ryter till 
mot varandra kan det i mildare fall leda till att mobbningen upphör. Det är viktigt att eleverna 
meddelar att de inte tycker att mobbning är okej, då är mycket vunnet enligt Teke-Ljung som 
påpekar att samtal mellan föräldrar och de berörda parterna kan i vissa fall också räcka. 
 

3.5 Elevers uppfattningar om mobbning 
Isacsson (2000) menar att eleverna inte har samma uppfattning som lärare angående 
mobbning. Isacsson har gjort en undersökning om elevers syn på mobbning. När eleverna i 
undersökningen fick frågan om vad de vuxna i skolan gör för att åtgärda mobbning erhölls 
inget entydigt svar. Vissa elever sade att de inte visste vad de vuxna i skolan gör för att 
åtgärda mobbning. Andra elever menade att de vuxna tar kontakt med mobbare, mobboffer 
och föräldrar. Olika människor reagerar och ser på mobbning på olika sätt. Vissa elever vet 
inte vad skolan gör för att förhindra mobbning men det behöver inte betyda att 
mobbningsarbete inte äger rum. Det kan ske mycket arbete bakom kulisserna som eleverna 
aldrig får ta del av. Isacsson (2000) menar att eleverna måste göras delaktiga i 
mobbningsarbetet för att även de skall få möjligheten att arbeta mot mobbning. 
 

3.5.1 Rum för mobbning 
I Isacssons undersökning utreds hur olika platser spelar roll för graden av mobbning som 
försiggår. I denna undersökning ansåg inte barnen att klassrummet var en riskzon för 
mobbning. Genom att placera bänkarna i klassrummet i grupper skapas en familjär känsla 
vilket minimerar risken för mobbning menar Isacsson (2000). 
 
Korridorerna i skolan är en riskzon för mobbning menar Isacsson (2000), trots att inga elever i 
hennes undersökning sett någon mobbning äga rum där. Barnen menade att mobbning skulle 
kunna ske i korridorerna innan lektionerna börjar på grund av att det inte finns någon lärare 
där vid det tillfället. Möjligheten för mobbning blir stor då eleverna inte har möjlighet att gå 
in i klassrummet innan lektionen börjar utan måste stå ute i korridoren och vänta. När det blir 
trångt i korridoren när alla står och väntar finns det en överhängande risk att det sker bråk 
vilket i sin tur kan utvecklas till mobbning menar Isacsson. Hon anser att det är väldigt viktigt 
att de vuxna i skolan rör sig i uppehållsrummen även när de inte har lektion. Resultatet av 
detta blir att risken för mobbning minimeras då mobbning sällan sker inför ögonen på en eller 
flera vuxna. 
 
I Isacssons undersökning såg ingen av de tillfrågade omklädningsrummen som någon riskzon 
för mobbning. De tillfrågade hade dock hört talas om att det förekommit mobbning i 
omklädningsrummet tidigare men ingenting de bevittnat själva. De såg möjligheten att 
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mobbning kunde uppstå på en sådan plats och motiverade detta med att det sällan är vuxna i 
omklädningsrummen och då uppstår det lättare mobbning. Isacsson (2000) menar att bara för 
att de tillfrågade inte sett någon mobbning i omklädningsrummen behöver det inte vara så, en 
mobbare kan lyckas med att utsätta andra elever för kränkande behandling när någon annan 
inte ser. Isacsson menar att den fysiska miljön kan spela stor roll för hur stor förekomsten av 
mobbning är. Isacsson skriver om en studie, Ekholm (1995), där upprustning gjordes av 
gamla idrottsanläggningar. Resultatet i den studien visar att efter upprustningarna har 
missnöjet minskat vilket resulterat i mindre irritation och genom det mindre mobbning. 
Isacsson menar att om omklädningsrummen är trånga kan det leda till irritation och elever kan 
bli utsatta. Isacssons undersökning visar att eftersom det kan finnas många klasser samtidigt i 
omklädningsrummen kan även risken för mobbning öka. Informanterna i undersökningen 
betonar att det är viktigt att det finns lärare i närheten för att det inte skall ske mobbning. 
Olweus (1992) påpekar även detta och menar att ju fler vuxna det finns desto mindre blir 
förekomsten av mobbning. 
 
Informanterna i Isacssons undersökning menar att det inte finns någon mobbning på 
skolgården men menar att dolda utrymmen som exempelvis området vid en brandtrappa kan 
vara en riskzon. Olweus (1992) menar att sådana utrymmen skall avlägsnas helt och hållet 
från skolgården. Det är även viktigt med hög lärartäthet på skolgården. Olweus menar att fler 
rastvakter innebär mindre mobbning. Isacsson (2000) menar att ett samarbete mellan lärare 
och elever kan vara nyttigt då man tillsammans kan lista ut farliga platser där mobbning kan 
ske och hur man blir av med dessa farliga platser. Att eleverna inte hade sett någon mobbning 
på skolgården kan betyda att mobbning inte sker på stora ytor hos dem menar Isacsson Denna 
uppfattning skiljer sig från det som man kom fram till i Sheffieldprojektet (Smith 1997) 
menar Isacsson. Där beskrivs att största delen av mobbningen äger rum på skolgården 
 

4. Metod 
För att få bra material till denna studie har jag valt att genomföra intervjuer, både med lärare 
och med elever. Detta hoppas jag ge en rättvisande bild till studien. Denna studie syftar till att 
få en förståelse om de val, gällandes mobbning, lärare i skolans hus gör och varför. 

4.1 Urval 
I denna studie skedde intervjuer med sex lärare och sex elever. Det skulle ge en bra och 
rättvisande bild till studien. Valet föll på att ta lärare från mellanstadiet då det enligt mina 
egna erfarenheter är där mobbningsproblematiken är som störst. Det är även det stadiet som är 
intressant för mig att undersöka då det är där jag kommer att vara yrkesverksam. Intervjuerna 
genomfördes på två skolor en byskola och en stadsskola. Detta val skedde eftersom jag är 
bekant med hur det fungerar på skolorna samt att det var enkelt för mig att komma dit. 
Eftersom mina frågeställningar är precisa behövde jag inte ha ett stort antal personer att 
intervjua. Thomsson (2002) menar att antalet man intervjuar beror på frågeställningen. Ju mer 
precis frågeställning, ju färre personer behöver intervjuas. 
 
Jag valde att intervjua sex lärare och sex elever för att få reda på det jag vill veta och dels för 
att det var en lagom mängd för att jag skulle få en bra spridning av svaren. Thomsson (2002) 
menar att för studenter som skriver C-uppsats tycks 5-10 intervjuer vara en lagom mängd att 
hantera under den tid man har på sig. Med ett rimligt antal intervjuer hinner man komma in i 
frågeställningarna och utveckla en kunskap där varje intervju bidrar till nya tankar och 
kunskaper. 
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De sex elever som valdes kunde vara både tillbakadragna och offentliga. Vissa elever hade 
mycket att säga medan andra var mer blyga av sig. Jag gjorde ett strategiskt urval av elever 
för att spegla så många olika tankar och erfarenheter som möjligt. Intervjuer skedde med 
lärare i olika åldrar och med olika erfarenheter i skolan. Detta gjordes för att belysa hela 
lärarkåren och inte bara lärare i en viss ålder. Att det blev 12 personer som intervjuades 
berodde på att det var det antal som förmodligen skulle ge mig en rättvisande bild på mina 
frågor. Kvale (1997) skriver att man skall intervjua så många personer som behövs för att ta 
reda på det du vill veta. 
 
Intervjuerna har sammanställts och analyserats utifrån de intervjufrågor som ställdes till 
informanterna (Bilaga 1). Resultatet har strukturerats upp i rubriker som hänvisas till syftet, 
lärare och elevers uppfattningar om mobbning och sitt eget ansvar. Detta har jag gjort för att 
resultatet skall bli mer lättläst. Informanterna citeras med ett mindre typsnitt som enkelt går 
att se i texten. Jag har fingerat namnen på informanterna som deltog i intervjun och 
överensstämmer inte med deras namn. För att informanterna skall vara anonyma nämndes 
inga namn under intervjun, på så sätt går det inte att ta reda på vad informanterna heter. Det är 
viktigt att informanterna garanteras anonymitet så de känner sig trygga att berätta hur de 
känner. Backman (1998) skriver att om deltagandet skett anonymt bör man redovisa hur 
denna anonymitet garanterats. 

4.1.1 Presentation av informanterna 
 

• Hans är 29 år, utbildad lärare för de tidigare årskurserna med bred kunskapsbas vad 
gäller ämnen. Han är springvikarie och arbetar där han behövs bäst. Hans har arbetat 
ett par år i skolan. 

• Birgitta är 38 år, utbildad mellanstadielärare i den ”gamla” lärarutbildningen och är 
klasslärare för en årskurs fyra. Hon undervisar i alla ämnen men avstår från idrott och 
bild och undervisar istället i musik. Hon har arbetat i skolan i 15 år. 

• Rebecka är 30 år, utbildad 1-7 lärare och hon undervisar i alla ämnen, förutom idrott, 
bild och musik och är klasslärare i en årskurs fem. Hon har arbetat som lärare i fem år 

• Sofia är 26 år, utbildad lärare för de yngre årskurserna i den nya lärarutbildningen, 
Hon är klasslärare i en årskurs fem. Hon undervisar alla ämnen och har arbetat som 
lärare i 3 år. 

• Gustav är 64 år, utbildad folkskolelärare och är ansvarig för en årskurs fyra. Han 
undervisar i alla ämnen utom idrott, bild och musik och har istället träslöjd. Han har 
arbetat inom skolan i 37 år. 

• Josefin är 35 år gammal, utbildad 1-7 lärare, arbetar som klasslärare i en årskurs sex. 
Hon undervisar i alla ämnen och arbetar extra med bild i de klasser där läraren sagt 
bort bildlektionerna. Hon har arbetat i skolan i tio år. 

• Eleverna är alla 11 år gamla och går i samma klass i årskurs fyra. Det är tre pojkar och 
tre flickor för att det skall belysa åsikter från båda könen. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen gjordes i form av kvalitativa intervjuer eftersom denna datainsamlingsmetod 
gav en bra mängd med material. Intervjuer var ett bra val eftersom jag ville få informanterna 
att utveckla deras syn på mobbning och detta skulle inte vara möjligt vid exempelvis en 
enkätundersökning. Intervjuerna skedde med lika antal lärare som elever. Det var lika antal 
ställda frågor till både lärare och elever. Att välja intervjuer som metod var ett medvetet val 
då jag gör en studie som undersöker människors attityder och förhållningssätt till mobbning. 
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Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervju. Johansson & Svedner (2001) menar att 
kvalitativ intervju är det viktigaste intervjumetoden att känna till eftersom den tillsammans 
med kvalitativa observationer är det grundläggande tillvägagångssättet för att få fram det man 
söker vid exempelvis examensarbeten. Om man vill ha reda på frågor om hur många, hur 
länge och hur ofta så passar en kvantitativ metod bättre. Jag använde även intervju för att få 
personen att tala om sina egna erfarenheter och ställningstagande vilket är svårt att göra om 
jag exempelvis gjort en enkätundersökning. Intervju visade sig vara ett informationsrikt sätt 
att ta reda på hur lärare och elever uppfattar vad som är oacceptabelt beteende samt hur de 
uppfattar sitt ansvar 

4.3 Genomförande och bearbetning 
När jag bestämt mig vad min studie skulle handla om började jag läsa in mig på litteratur om 
ämnet för att kunna formulera relevanta intervjufrågor för studien. Detta gav mig en möjlighet 
att ställa relevanta följdfrågor under intervjun om jag är insatt i ämnet. I studien valdes att 
arbeta med öppna frågor som eleverna och lärarna förhoppningsvis kände behagliga att svara 
på. Vanligt är annars att mobbningsområdet kan väcka obehag hos vissa människor. 
 
Skolorna där intervjuerna genomfördes var väl känd för mig. Intervjuerna utfördes under 
arbetstid när informanterna hade tid och möjlighet, detta ledde till en avslappnad miljö och 
ingen kände sig stressad. Det fanns ett önskemål att få utföra alla intervjuerna ostört så jag 
utförde dem i ett grupprum i personalrummet där jag fick arbeta ostört. Detta ledde till att 
lärarna även hade möjlighet att komma in till mig när de hade tid, de behövde exempelvis inte 
lämna sin klass. Alla informerades om att de skulle förbli anonyma och att resultatet av 
intervjuerna skulle behandlas i studien. 
 
Jag var noga med att inleda intervjuerna utan några förutfattade meningar om 
intervjupersonerna. Om man inte lyssnar på vad den intervjuade säger utan är inställd på att 
bara ställa de förutbestämda frågorna finns risken att den kvalitativa intervjun övergår i en 
strukturerad intervju eller muntligt genomförd enkät (Johansson & Svedner 2001). 
 
Johansson & Svedner (2001) anser att det finns två stora faror med att arbeta med intervjuer. 
Först är det svårt att veta om intervjupersonen är helt sanningsenligt och inte ger de svar de 
tror att intervjuaren vill höra. Sedan finns det en risk att intervjuaren redan har bestämt sig hur 
det skall gå, vilka svar denne skall få och så vidare.  
 
För att få så bra material som möjligt valde jag att spela in intervjuerna på bandspelare. Då 
kunde jag koncentrera mig på vad de sa och var inte tvungen att sitta och försöka hinna skriva 
ner allt de sa. För att intervjuerna skall förbli konfidentiella har namnen blivit fingerade. Ljud 
som uppkom när informanterna tänker och funderar har även tagits bort och inte skrivits in i 
texten. 
 
Eftersom mobbning är ett känsligt ämne kontaktades skolorna för intervjuerna i god tid för att 
förbereda om vad som skulle ske. Klassföreståndaren för barnen som intervjuades skrev en 
notering om detta i veckobrevet så att föräldrarna kunde ge sitt godkännande eller om de inte 
ville att deras barn skulle delta. Det var ingen av elevernas föräldrar som hade synpunkter mot 
att intervjuerna skulle genomföras. 
 
Jag presenterade mig för eleverna och lärarna och berättade vad jag skulle fråga dem om samt 
att ingen skulle få veta vem som sagt vad. Vidare förklarades även att deras namn inte skulle 
förekomma i studien och att svaren inte skulle diskuteras utanför intervju rummet. 
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Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter beroende på hur mycket varje person hade att säga. 
Vissa hade mer erfarenheter inom området än andra och hade således mer att säga. 
 

4.4 Forskningsetiska principer 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes intervjufrågor och inför intervjutillfällena togs 
hänsyn till forskningsetiska principer som man bör förhålla sig till när det skrivs en rapport 
inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, forskningsetiska 
principer). Nedan presenteras dessa i sammanfattande drag samt en motivation till mitt 
ställningstagande utifrån dessa principer. 

4.4.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnaren och deltagarna om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Här skall 
informanterna informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin 
medverkan när de vill. De skall informeras om alla områden som kan påverka informanternas 
villighet att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer). Inför 
intervjuerna togs en kontakt med skolorna där intervjuerna skulle genomföras för att de skulle 
få en förståelse om vad intervjuerna skulle handla om samt att de fick information om vilken 
roll informanterna hade i undersökningen. 

4.4.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få ett samtycke från informanterna. Om 
forskaren gör en studie där barn, under 15 år, är inblandade skall samtycke även fås från 
föräldrar. Detta är speciellt viktigt om undersökningen är av etisk känslig karaktär 
(Vetenskapsrådet, forskningsetiska regler). Inför intervjuerna i denna undersökning 
kontaktades föräldrarna till informanterna så de kunde ge sitt samtycke. Lärarna som 
intervjuades beslöt själva att delta i undersökningen. 

4.4.3 Konfidentialitetskravet 
Alla som medverkar i en undersökning som kan vara av känslig etisk natur bör vara medveten 
om att det råder tystnadsplikt. Det är viktigt att informationen som erhålles från 
undersökningarna förvaras så att utomstående inte kan identifiera informanterna 
(Vetenskapsrådet, forskningsetiska regler). I denna undersökning gjordes detta enkelt då inga 
namn nämndes på inspelningsbanden och efter bearbetning av banden destruerades dessa. 
 

5 Resultat 
Alla lärare i intervjuerna var väldigt nöjda med sitt yrkesval. De trivdes bra och kunde inte 
tänka sig att byta yrke. De var alla väldigt engagerade i sitt arbete och skulle göra allt i sin 
makt för att förhindra att eleverna skulle råka illa ut i skolan. Eleverna som intervjuades gick 
alla i årskurs fyra och var aktiva och glada i skolan och ute på rasterna. Det var tre pojkar och 
tre flickor som intervjuades om deras syn på mobbning och ansvar för varandra.  
 
Lärares syn på mobbning är olika beroende på vilken skola de arbetar på och vilken 
personlighet de har. Det finns en förklaring i åldern hos läraren men alla unga agerar inte på 
samma sätt och alla äldre agerar inte på samma sätt. Eftersom mobbningsfenomenet har 
utvecklats drastiskt under de senaste decennierna har de yngre lärarna fått lära sig mer om 
detta än vad de äldre lärarna fick under sin utbildning. 
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Elevernas syn på mobbning varierade också. En pojke sade att han tyckte att mobbning var 
när man utsatte någon annan för något dåligt medan en flicka beskrev det som att mobbning 
är när en oskyldig person kan råka ut för att andra personer retas och knuffas. Noterbart är att 
alla elever var snabba med att benämna retning som mobbning. Majoriteten av eleverna tyckte 
att mobbning var när man retades. Det fanns dock en osäkerhet bland informanterna om det 
var någonting mer som klassades som mobbning.  

5.1 Fysisk, psykisk och verbal mobbning 
Alla lärare tyckte att mobbning var ett oacceptabelt beteende som inte borde få förekomma 
inom skolans väggar. Samtliga lärare tyckte att mobbning var när en eller flera större personer 
gav sig på en mindre person som inte kunde försvara sig själv. Lärarna kommer även fram till 
att det finns flera olika typer av mobbning. Det finns först den klassiska varianten, som en 
lärare benämnde det, som innebär att man pucklar på en annan person. Lärarna benämnde 
även psykisk mobbning som väldigt allvarlig och att man fryser ut någon annan med blickar 
kan ibland göra mer ont än ett knytnävsslag i ansiktet. 
 
Rebecka säger att icke-våldsam mobbning kan ske i klassrummet om en person säger 
någonting blir denne dumförklarad av en annan vars syfte är att dra med sig resten av klassen. 
Det blir ett sorts demonstrativt beteende där man hela tiden försöker komma med 
motargumentationer och detta är en väldigt svår mobbning att ta tag i menar en lärare. 
 
Att kritisera andras arbeten är enligt Rebecka en väldigt allvarlig form av mobbning. Hon 
anser att då kränks personens självförtroende och på det viset kan man köra en människa i 
botten, att urholka dennes självförtroende gång på gång, till slut tar det stopp menar hon, den 
äldre läraren Gustav är av samma åsikt: 
 

När eleverna i slöjdsalen kritiserar varandra så tycker jag det är mobbning, men det är svårt för 
mig att upptäcka då alla elever är utspridda i salen och det är hög ljudvolym från alla maskiner, 
min förhoppning är att andra elever säger till mig om de ser någon kränkande behandling (Gustav) 
 

Eleverna var medvetna om att det fanns flera sätt att mobbas på. Det vanligaste var dock att 
retas. Det kom även fram att när man klagar på någons klädsel så är det mobbning och var 
vanligt förekommande för dessa elever. En flicka sade så här om vilka olika typer av 
mobbning hon kunde se: 
 

Det finns olika sätt att mobbas på. Antingen så kan man knuffas och retas och säga dumma saker 
eller så kan man till exempel säga att någon är ett miffo, alltså säga dumma saker om andra eller så 
kan man helt enkelt ja om man är i klassrummet till exempel och så pratar man om nån annan så 
liksom kollar man såhär ja kolla hon är jätteful hon är jättedum (Flicka) 
 

5.2 Att ingripa eller inte ingripa 
Att inte agera vid mobbning känns främmande för samtliga lärare, det är deras ansvar och 
deras plikt. De har svårt att förstå att vissa lärare säger sig inte ha detta ansvar med tanke på 
att det står i skollagen att man skall motverka alla former av kränkande behandling. Lärarna är 
eniga om att det är svårt att sätta en starttid och sluttid på när man har ansvar för eleverna. 
Den som skiljer sig ifrån mängden är Rebecka som anser att ansvaret påbörjas när eleverna 
kommer till skolan och avslutas när eleverna slutar för dagen.  
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Eleverna i intervjuerna säger att mobbning är ett vanligt inslag i deras vardag. De tycker att 
det är ovanligt att ingen gör någonting åt det för oftast är det någon som går och säger åt 
fröken eller någon annan vuxen eller så tar de ställning själva. De framhåller det faktum att 
det är svårt att som mobbare komma undan med sitt beteende utan att det blir konsekvenser.  
 
Eleverna visar en stark tilltro till de vuxna i skolan och anser att om det skulle bli en 
mobbningssituation var det dem som skulle ordna upp det. Det var ett tydligt tecken på vad 
som skulle ske om de själva skulle se när någon mobbas. De var även beredda att själva göra 
ett direkt ingripande om det var någon de kände och i deras egen ålder som mobbades medan 
de inte skulle göra ett direkt ingripande om det var en äldre obekant elev som mobbades. Alla 
tillfrågade elever sade att de åtminstone skulle hämta fröken och några var beredda att 
personligen ingripa och göra något åt saken. Alla barn som intervjuades sade att det skulle 
agera antingen direkt eller indirekt, En flicka sade: 
 

Om jag kände de som mobbas skulle jag gå och säga till dem. Men om jag inte kände dem och de 
var lite äldre än mig skulle jag nog gå till min fröken eller någon annan vuxen (Flicka) 

 

5.2.1 Rädsla för att ingripa 
Alla lärare blir väldigt bekymrade över att det finns lärare i skolan som inte låtsas se 
mobbning. Vad detta beror på råder det skilda meningar om. Några lärare sa att det är 
tjänstefel om man inte agerar mot mobbning och om en elev mobbas och jag inte gör 
någonting åt det känns det som att jag misslyckats i mitt yrke och inte hör hemma i skolan. 
Hans menar att vissa kanske inte vill se vad som försiggår så att man slipper ta tag i saken. 
Man kanske inte har tillräckligt kurage för att kliva in då det verkligen behövs menar läraren. 
De hoppas helt enkelt att någon annan såg det och tar itu med det själva är också en förklaring 
som många lärare tror är orsaken. Resultatet av lärarnas funderingar kring den här frågan var 
att ingripandet förhindras av att det blir så oerhört mycket att ta tag i och är det en till synes 
oskyldig händelse är det lätt att låta det vara. Några lärare förklarar varför vissa lärare inte 
ingriper vid mobbning med att skygglappar är den bästa metoden, ser man inget behöver man 
inte heller göra någonting menar Hans. Birgitta ser också problematiken och menar att det 
kräver ju lite mer, att rätta en bok är bara att rätta en bok. Att ta itu med mobbning kräver lite 
extra arbete. Att inte ta itu med mobbning är att begå tjänstefel menar Birgitta. Rebecka lyfter 
fram en annan sida av problematiken. Hon menar att det kan vara svårt att ta till sig 
mobbningen. Vissa tycker att det är en till synes struntsak som inte borde klassas som 
mobbning och vidtar därför inte åtgärder. 

 
Eleverna tror att andra elever inte ingriper i mobbning på grund av rädsla. De vill inte råka ut 
för samma sak själva och tror då att det är bäst att hålla sig i bakgrunden. Rädslan har sin 
grund i att mobbaren oftast upplevs som större än de själva och de tror inte att någon skulle 
bry sig om de skulle kliva in och dra en gräns. Vissa elever menade att när vissa elever inte 
blir mobbade själva tycker de inte att det rör dem och gör därför ingenting åt saken. Två av 
sex elever trodde att beslutet att inte ingripa berodde på att den mobbade kanske hade gjort 
någonting och det var därför den mobbades och därmed förtjänade vad han/hon råkade ut för. 
Fyra av sex elever som intervjuades menade däremot att det var rädsla för mobbaren som var 
orsaken till att inte ingripa: 
 

Jag tror att vissa inte ingriper för att de inte vågar säga till dem för de tror att de som mobbas är 
stora och starka tjejer och killar som kan hoppa på en och börja mobba en själv (Flicka) 
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Det finns alltså en rädsla angående mobbning både hos lärare och elever. Rädslan är dock inte 
densamma utan gestaltar sig på olika vis då elever är rädda för att ingripa för att råka ut för 
samma sak själva medan lärare är rädda för att ingripa bl.a. på grund av den tunga arbetsbörda 
som medföljer. 

5.2.2 Stöd för att ingripa 
Flera lärare har haft problem med mobbning på sin skola tidigare och har nu en handlingsplan 
att utgå ifrån vid kränkande behandling. Josefin menar att det är en trygghet att veta hur man 
skall agera i vissa situationer, att veta vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Förut var det 
lätt att bagatellisera dessa händelser och kalla det för ret men nu vet vi att ret också är en form 
av mobbning som vi som lärare måste ta itu med menar Sofia. 
 
Eleverna känner ett ansvar för varandra och är eniga om att de skulle vidta åtgärder om deras 
kompis blev mobbad eftersom de inte tyckte att det var ett acceptabelt beteende. Åtgärderna 
varierade och kunde vara både direkta och indirekta åtgärder. Samtliga var villiga att hämta en 
fröken eller vuxen men en del var även villiga att personligen gå in och sätta stopp för 
mobbningen som ägde rum. En elev förklarade varför man skall hjälpa de som mobbas: 
 

Jag tycker man skall hjälpa de mobbade för att de har det jobbigt och vill såklart inte bli mobbade 
och så ska man ju vara schysst mot andra så jag skulle helt klart säga till någon fröken (Flicka) 

 
 
Om eleverna skulle ingripa vid en uppkommen mobbningssituation berodde på 
omständigheterna och det fanns inte ett givet handlande som gick att använda vid alla 
situationer. Det var faktorer som storlek och ålder hos mobbaren som spelade in. En flicka 
sade att hon tror att vissa människor inte ingriper för att de inte vågar säga till, exempelvis på 
grund av att mobbaren är äldre än vad de själva är. En pojke var inne på samma spår då han 
menar att om en kompis skulle bli mobbad skulle han säga till om det var en sexa, men om det 
var en nia skulle han nog inte säga till. 
 
En elev förde även fram åsikten att man måste hjälpa den som mobbar. Det kan finnas orsaker 
dolt under ytan till varför denne beter sig som den gör. Eleven tyckte att man inte får vara för 
snabb med att döma utan man måste försöka förstå mobbarens handlande. Hennes anledning 
till varför vissa personer mobbas var att hon trodde att vissa personer mobbar andra för att de 
mår dåligt och måste få agera. De måste få ut sin ilska och då går det ut över någon annan 
avslutar hon. 
 
Eleverna fick sätta sig in i situationen då de själva var mobbade och vad de ville att deras 
kamrater skulle göra. Samtliga elever ville att deras kamrater skulle hjälpa dem på ett eller 
annat sätt. Noterbart är att fyra av sex elever ville att deras kamrater skulle hämta fröken 
medan endast två av sex elever ville att deras kamrater skulle göra ett direkt ingripande. 
Elevernas vilja att hämta fröken som primär åtgärd kan bero på att de har större tillit till 
fröken än sina egna kompisar.  
 
Det framkommer i intervjun att flickorna är mer benägna att ingripa än vad pojkarna är. 
Flickorna blir mer engagerade när de får berätta hur de skulle reagera vid en 
mobbningssituation. Pojkarna är inte helt säkra på vad de skulle göra, om de skulle göra 
någonting överhuvudtaget. Detta kan verka som att pojkarna inte agerar när de ser en 
mobbningsituation vilket är felaktigt, pojkarna var benägna att agera och de har gjort det 
tidigare men formen av aktion var beroende på situationen. De kunde således inte på förhand 
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säga hur de skulle göra eftersom det enligt dem var en impulsiv handling som de gör i 
mobbningssituationen. På frågan vad de skulle göra om de såg att en annan person mobbades 
på skolgården kan man se skillnaden då en pojke sade att han inte visste vad han skulle göra 
om någon mobbades medan en flicka sade att hon omedelbart skulle gå och säga åt de som 
mobbades och om de inte skulle lyssna skulle hon säga till en fröken. 
 
Det går dock inte att dra parallellen att handlandet är könsrelaterat eftersom vissa pojkar 
skulle faktiskt agera men de kunde inte säkert säga hur de skulle agera i en specifik situation 
utan det berodde helt och hållet på omständigheterna. 
 
Det finns olika typer av stöd för lärare och elever. För läraren kan mobbningsplanen utgöra ett 
stöd för hur de skall agera vid uppkomna mobbningsituationer och för en del elever är läraren 
ett stöd för att agera vid mobbningsituationer. Att dessa individer känner att de har ett stöd vid 
mobbningssituationer är viktigt för att de skall våga ingripa. 
 

5.3 Rum för mobbning 
Platsen som mobbning sker på är inte lika självklar för alla lärare. Varje lärare har faktiskt sin 
egen uppfattning. Hans säger att det egentligen kan ske var som helst, det kan ske när man 
kommer i kontakt med andra människor. Birgitta tror att det inte sker i klassrummet utan att 
det mer sker i korridorer till och ifrån lektioner, det kan även ske ute på skolgården på platser 
där det är svårt att upptäcka och se saker menar läraren. Eleverna är av samma uppfattning då 
många ansåg att det är på skolgården som den främsta mobbningen äger rum, avskilt från 
rastvakter. Rebecka menar att det sker på väg till och ifrån idrotten och i omklädningsrummen 
i anslutning till idrotten. Rebecka säger att det är mycket vanligt med mobbning när eleverna 
skall förflytta sig till och från idrottslektionerna. Eleverna ser inte idrotten som en gemensam 
nämnare utan det är vid förflyttningar mellan lektioner överhuvudtaget som det sker 
mobbning, idrottslektionerna är inte värre än någon annan lektion menar de. 
 
En flicka beskrev en situation så här: 
 

Jag har sett en kille som har blivit mobbad men han hade gjort nåt innan och det har inte jag fått 
reda på men för mig såg det ut som att han var en liten ynklig pojke som behövde hjälp och de 
andra större killarna som såg jättetuffa ut och sådär dom knuffades i korridorerna och jäklades med 
honom jättemycket och kallade honom dumma saker (Flicka) 

 

5.4 Olika ansvar på olika platser 
Det egna ansvaret hos lärarna är kopplat till deras personlighet. Det går att se vilken grad av 
empati lärarna har när de tar ställning i frågan om vilket ansvar de har för eleverna i skolan. 
Det finns olika sätt att tala om sitt ansvar. Först och främst har man ansvar som lärare i 
skolan, ett yrkesmässigt ansvar. Sedan har man även ett ansvar som medmänniska som även 
gäller utanför skolan. Egentligen går det att säga att man har samma ansvar hela tiden men 
ansvaret gestaltar sig på olika sätt, exempelvis genom ansvar som lärare, medmänniska, 
samhällsmedborgare etc. Det är viktigt att även föräldrar förstår att deras ansvar inte upphör 
så fort barnen har lämnat hemmet, de har alltid ett ansvar över sina barn men under skoltid 
övertas detta ansvar av skolpersonalen. 
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5.4.1 Lärarnas ansvar i skolan 
Gustav menar att denne har ett stort ansvar för elevernas välbefinnande men menar samtidigt 
att vissa mobbningssituationer sker på dolda platser där det inte finns några lärare. Gustav 
reflekterar vidare över sitt ansvar för eleverna och tycker att man kan inte bara se sig själv 
som lärare. Det är ingen hemlighet att en lärare i dagens skola ikläder sig rollen som lärare, 
skolsköterska, förälder, psykolog, kompis m.m. Det är viktigt att man som lärare tänker 
utanför sin yrkesroll för att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. Trots att man inte har ett 
direkt ansvar att hantera mobbning så gör man det utifrån sin roll som medmänniska fortsätter 
han. Gustav säger vidare att man inte kan koppla in kuratorn så fort man ser en 
mobbningssituation utan då måste man ingripa direkt, det är ett av ansvaret man har som 
lärare. Gustav pratar även om möjligheten till mobbningsteam på sin skola men anser att det 
är för låg personaltäthet för att det skulle fungera utan att varje klassföreståndare reder ut 
mobbningssituationer med sina egna elever, han ser det dock som positivt på högstadiet där 
lärarna inte har samma anknytning till eleverna som lärarna på mellanstadiet. 
 
Josefin säger att det inte går att bara fokusera på klassrumsundervisningen utan man måste 
fokusera på individerna i klassrummet. Hon menar att dennes arbete inte endast är att 
förmedla kunskap utan man måste även se hur barnen mår, det är ansvaret som varje lärare 
har och gör man inte det är man på fel arbetsplats menar läraren. Josefin fortsätter och säger 
att man måste vara väldigt observant i klassrummet för en elev kommer inte plötsligt att räcka 
upp handen och säga att han/hon blir mobbad. Som lärare måste man uppfatta de små 
signalerna som kan yttra sig och det är ett ansvar varje lärare har, att försöka se de små 
signalerna om att allt inte står rätt till och därefter vidta åtgärder. Hon förtydligar detta med att 
säga att det är livsfarligt att låtsas som att mobbning inte existerar i min klass, då kommer 
eleverna aldrig att våga säga någonting till mig i förtroende. Josefin menar att man måste 
förutsätta att det finns någon form av mobbning i omgivningen, då är man mer skärpt och 
vaken för de små signaler som kan komma från eleverna. 
 

En gång ritade ett barn en teckning som var väldigt våldsam, alla barn ritar ju sådana teckningar 
någon gång. Jag kunde aldrig föreställa mig att det var en spegelbild av vad som försiggick på 
rasten (Gustav) 

 
Alla lärare anser att de har ansvar för elevernas välbefinnande så fort de kommer till skolan. 
Hans säger att han har ett ansvar för eleverna som fort man är inom skolans väggar och han 
tycker att man som lärare har en skyldighet att ingripa så fort man misstänker eller ser 
någonting som kan vara mobbning. Han säger att då måste man genast gå in och bryta så att 
det inte kan fortsätta. Hans förtydligar med att säga att man har ett ansvar så fort man befinner 
sig i skolans värld men man har även ett ansvar som medmänniska, det är inte bara lärare som 
är ansvarig för barnens välbefinnande utan det är varje människas plikt att se till att någon 
annan inte råkar illa ut. 
 
Birgitta menar att hon skulle ingripa och ta sitt ansvar om hon skulle se en 
mobbningssituation. Skulle hon inte se den personligen utan höra talas om den skulle hon 
prata med alla inblandade parter, först enskilt och sedan tillsammans för att reda upp 
situationen. 
 
Sofia tycker att även om det sker saker efter skolan så är det delvis hennes ansvar för oftast är 
det klasskamrater som är inblandade och det är lärarens ansvar att lära dessa elever vad som 
är rätt och fel. Rebecka avviker från Sofias ställningstagande genom att anse att hennes ansvar 
begränsas till tiden barnen befinner sig i skolan. 
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5.4.2 Lärarnas ansvar utanför skolan 
Lärarna anser att det är de som har det övergripande ansvaret när eleverna är i skolan men de 
känner även ett ansvar om de skulle se någonting efter skolan men handlar då efter sin roll 
som medmänniska, inte lärare. Birgitta sammanfattar sitt ansvar så här: 
 

Så fort jag går in på skolgården, då börjar mitt ansvar. Men ofta händer det saker på väg till skolan 
också och då kan jag ju inte låta bli att vara där och säga till, ser jag någon som gör någonting 
tokigt så bryter jag givetvis in och säger till. Men det kanske är vanligt socialt som medmänniska 
jag reagerar då. Nej, men under skoldag egentligen, då har jag ansvar (Birgitta) 
 

 
Lärarna tycker att vad som händer efter skolan är en gråzon, det tillhör inte riktigt deras 
ansvar som lärare men kan trots allt inte låta bli att ingripa. Lärarna var splittrade över vems 
ansvar det är om det sker mobbning efter skolan. Rebecka hade sin ståndpunkt väldigt klar 
och ansåg att så fort eleverna lämnat skolbyggnaden så ligger ansvaret på föräldrarna. De 
andra fem lärarna delade inte denna syn utan framhävde att ansvaret efter skolan ligger på 
varje medmänniska, det spelar ingen roll om jag är lärare eller direktör så ska jag ingripa om 
jag ser att någon far illa, det är en skyldighet man har. Hans menar att det inte är något krav 
att man skall hantera hela situationen själv utan man kan informera sina medmänniskor om 
vad man sett och se till att någon annan mer insatt i situationen kan reda ut det. 
 
Birgitta tycker att dennes ansvar efter skolan beror på omständigheterna, om läraren ser det 
personligen eller får reda på det i efterhand. Skulle det involvera elever i samma klass 
kommer läraren förmodligen att bearbeta det i skolan också, samtidigt beror det på hur 
föräldrarna ställer sig i frågan. Anser de att de klarar av att reda ut situationen själva så 
behöver inte jag som lärare ingripa menar läraren. Detta varierar väldigt mycket och man 
måste se till omständigheterna kring situationen. Det är svårt att säga just då har jag ansvar 
och då har jag inte ansvar, allt beror på situationen, man måste vara lite flexibel avslutar hon. 
Sofia menar att ansvaret som lärare inte bara är att se till att ingen mobbas utan även att se till 
att eleverna sköter skolarbetet. Om förhållandena på hemmafronten inte är de bästa har 
läraren ett ansvar på sig att undersöka hur det ligger till. Det kanske inte ingår i lärarrollen 
men det är ändå någonting som måste göras om man bryr sig om barnens välbefinnande 
menar hon: 
 

Om en elev inte kommer till skolan ett antal gånger kan jag inte förutsätta att eleven är sjuk. Jag 
måste försäkra mig om att allt är som det ska (Sofia) 
 

Hans menar att det finns ett ansvar hos honom men även hos alla medmänniskor i skolan. 
Gustav menar att det är enkelt att se att läraren inte skött sitt arbete när det uppdagas om 
mobbning men det är ingen som pratar om ansvaret hos matpersonalen, vaktmästaren, 
bibliotekarien osv. Han menar att det måste bli en större lärartäthet för att man skall kunna 
förhindra alla mobbningssituationer. 
 
Många lärare vill förtydliga med att de har samma ansvar som övriga människor ute i 
samhället. Det som gör lärarna speciella är att de har det övergripande ansvaret för vad som 
sker inom skolan. När de ser någonting utanför skolan behöver de inte nödvändigtvis agera 
utifrån sin lärarroll utan som alla andra människor skulle agera. Hans menar att han alltid har 
ett ansvar för eleverna, under skoltid har han ansvaret i form av lärare och efter skolan har han 
ett ansvar i form av medmänniska, det går inte att avsäga sig ansvaret bara för att det inte sker 
på skolan. 
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5.5 En mobbningsfri skola 
Lärarna fick fundera på hur en mobbningsfri skola skulle kunna se ut. Vissa lärare såg det 
möjligt medan andra inte trodde att det någonsin skulle finnas en mobbningsfri skola. Hans 
menar för att få en mobbningsfri skola måste man arbeta med att stärka kamratskapen och att 
man hittar på saker över klassgränserna, man kan ha aktiviteter tillsammans som resulterar i 
att man skapar relationer över klassgränserna. Han menar även att man måste arbeta efter 
gemensamma mål som man arbetat fram inom arbetslaget och man försöker förverkliga det 
genom att lära eleverna att visa respekt för varandra. Hans framhåller även att man aldrig får 
bli nöjd med detta arbete, man kan aldrig slå sig till ro för det finns hela tiden saker att 
förbättra och saker man kan ändra på, det är viktigt med trivsel och sammanhållning helt 
enkelt avslutar han. 
 
Birgitta tyckte att det vore rena drömmen med en mobbningsfri skola där alla kunde vara med 
och leka tillsammans. Rebecka ansåg inte att en sådan skola skulle existera. Skulle det göras 
möjligt skulle det krävas mycket arbete. Det skulle vara en väldigt öppen skola med hög 
lärartäthet och väldigt grundtrygga barn, man ska ha barn som alla mår bra med stabila hem 
m.m. Hon trodde inte det skulle kunna fungera med sådana förutsättningar för samtliga barn, 
det är så många faktorer som måste spela in. Rebecka ansåg att det skulle vara väldigt viktigt 
med engagerade lärare och engagerade föräldrar och skolbyggnaden är inte så viktig i sig, 
man får försöka ha så få ställen som möjligt där barnen kan springa och gömma sig avslutar 
hon. 
 
Gustav berättar att han skulle bli jättelycklig om det inte skulle kunna förekomma mobbning 
på hans arbetsplats. Han ansåg att mobbning är någonting som alltid kommer att finnas. Det 
spelar ingen roll om det är i skolan, på arbetsplatsen eller på ålderdomshemmet. Det har sin 
grund i avundsjuka på varandra menar Gustav. Så länge som alla är unika kommer vi ha 
mobbning av någon form säger han: 
 

Det kommer alltid att finnas avundsjuka, om en elev är avundsjuk för att en annan fått beröm av 
läraren är det vanligt att denne elev tar ut sina aggressioner på sin klasskamrat istället för att arbeta 
hårdare på lektionerna (Gustav) 

 
Eleverna fick svara på frågan om hur de tror att en mobbningsfri skola skulle se ut och där 
tyckte alla att det skulle vara jätteskönt att alla skulle kunna leka med varandra utan att vara 
sura och vissa elever framhöll även det faktum att deras skola var långt ifrån mobbningsfri i 
nuläget medan andra inte kände till att det fanns någon mobbning. En flicka sade att i en 
mobbningsfriskola skulle allt vara mycket bättre för då skulle inte någon vara arg på någon 
annan. Alla elever beskrev en mobbningsfri skola som lugn och skön, något som inte förekom 
i dagens skola  
 

5.6 Sammanfattning 

Lärarna tyckte att mobbning var ett oacceptabelt beteende och att det var ett fenomen som 
gestaltade sig i att en eller flera starkare parter gav sig på en mindre svagare part. Lärarna 
kom fram till att det finns flera olika typer av mobbning och nämner psykisk, fysisk och 
verbal mobbning. 
 
Lärarna tror att vissa av deras kollegor inte ingriper för att de inte orkar med arbetsbördan 
som medföljer. Det blir mycket arbete för att reda upp en mobbningssituation och är det inte 
till synes allvarligt utan mest gruff kan vissa lärare ignorera det menar en av de tillfrågade 
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lärarna. Lärarnas åsikter om på vilken plats i skolan mobbningen sker varierar ganska kraftigt 
men många anser att det är i korridorerna till och från lektioner, en lärare påpekar också att 
det är vanligt i omklädningsrummen i anslutning till idrottslektionerna. 
 
Lärarna anser att deras ansvar för eleverna påbörjas så fort de kliver in på skolgården, 
ansvaret ligger hos dem under hela tiden barnen är i skolan. En lärare påpekade att om denne 
skulle se något efter skolan skulle det finnas ett ansvar som medmänniska hos honom/henne. 
En annan lärare menade att det är föräldrarnas ansvar när eleverna lämnat skolan. Många 
lärare påpekade att ansvaret för eleverna ligger hos varje medmänniska och inte bara hos 
lärarna i skolan. Det påpekas även att lärarna har ett ansvar att se efter de dolda signalerna 
som eleverna uppvisar, dessa kan ge information om en elev blir mobbad men inte vågar 
berätta om det. En lärare säger att vi inte kan ta för givet att det inte finns någon mobbning 
här utan vi måste förutsätta att det gör det. 
 
Mobbning kan ske på väldigt dolda platser i skolan och lärarna anser att ansvaret ligger på 
alla personer som vistas i skolan att gripa in om de ser någonting. Det spelar ingen roll om 
man är bibliotekarie, vaktmästare, måltidspersonal, lärare eller elev. Sedan så behöver man 
inte ingripa direkt utan man kan göra en indirekt handling där man berättar för exempelvis en 
klasslärare om vad man sett, hos barn i mellanåldrarna kan det vara mycket känsligt att ange 
varandra. 
 
Eleverna i intervjun trivdes alla i skolan och hade det roligt under lektionerna och ute på 
rasterna. Om eleverna skulle se någon mobbningssituation i skolan skulle de vidta åtgärder, 
antingen direkt eller indirekt. Eleverna känner ett ansvar för varandra och skulle hjälpa 
varandra i mobbningssituationer, eleverna önskar även att deras kompisar skulle ta ställning 
för dem om de själva blev mobbade. Eleverna berättade att det finns olika sätt att mobbas på 
där retas är det vanligaste och de sade även att den mesta mobbningen ägde rum på 
skolgården där rastvakter inte kunde se men det förekom även inne i skolan i korridorerna. 
 
Eleverna visar en tilltro till de vuxna i skolan då de berättar att de skulle gå till deras fröken 
eller någon annan vuxen för att få hjälp vid mobbningssituationer. De tror även att vissa 
personer inte ingriper vid mobbning för de är rädda vad mobbaren skall göra med dem, de vill 
inte råka ut för samma behandling och ingriper därför inte. Eleverna förtydligar detta genom 
att säga att mobbaren oftast är större än vad de själva är och därför vågar de inte ingripa. 
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Inom ämnet mobbning finns det mycket information att använda sig av. Eftersom det 
formulerats klara och tydliga frågeställningar hade jag specialiserat mig på ett visst område 
inom mobbning och således fanns det inte några stora problem att hitta passande litteratur. 
Det som oroade i början var att inte hitta personer att intervjua. Mobbning är ett känsligt ämne 
i skolan och det kan resultera i att lärare väljer att inte ställa upp och prata om sina 
erfarenheter. Ett problem var även att jag inte visste om lärarna verkligen talade om hur de 
agerar i skolan eller om de berättade vad de trodde jag ville höra. 
 
Att intervjua både elever och lärare förlöpte smidigt. Tydliga frågor var formulerade och jag 
hade en klar uppfattning om vad jag ville veta innan jag påbörjade mina intervjuer. Detta gav 
mig även en möjlighet att ställa relevanta följdfrågor vilket jag inte kunnat göra om jag 
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genomfört enkäter eller observationer. Det var dock lite svårare att intervjua elever än lärare. 
Eleverna hade lite svårare att öppna sig men det gick bra när de väl börjat prata och insett att 
det inte var någonting farligt. Lärarna var lättare att intervjua eftersom de hade mer att berätta. 
De hade mer erfarenhet inom området än eleverna. Tyvärr vet jag inte om alla berättade om 
hur de beter sig i mobbningssituationer. En del kanske berättade om hur de önskade att de 
skulle bete sig. Eftersom mobbning är ett aktuellt och känsligt ämne finns risken att lärarna 
vill vara politiskt korrekta. Resultatet är inte generaliserbart utan gäller endast den grupp jag 
studerat. Det finns dock en samstämmighet med tidigare forskning vilket gör att jag anser att 
resultatet skulle kunna vara mer generaliserbart. 

6.2 Resultatdiskussion 
Lärarna ute i skolorna är skyldiga att aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
Om det inte sker blir resultatet att läraren tappar sin ledarfunktion i klassen på grund av att 
eleverna har förlorat sin respekt för läraren. Eleverna som intervjuats i denna rapport hyser en 
stor respekt för de vuxna i skolan. Det är ett vanligt inslag att de litar på att lärarna kan reda 
upp situationer där någon mobbas. Eriksson et al (2002) däremot skriver att de barn de talat 
med anser att lärare väldigt sällan gör någonting åt saken. Olweus (1991) har samma 
tankegång och menar att överlag gör lärare väldigt lite eller ingenting alls för att förhindra 
mobbning. Min uppfattning är att så även kan vara fallet på skolan där barnen jag pratat med 
går. Trots att eleverna känner en tilltro till de vuxna är min uppfattning att de vuxna agerar om 
de blir hämtade av en elev som berättar vad som hänt, däremot anser jag inte att de agerar på 
samma sätt om de personligen ser mobbning äga rum då en av lärarna erkänner att denne har 
olika angreppssätt beroende på om hon sett mobbningen eller hört talas om den. Det är dock 
viktigt att ta fasta på elevernas respekt för läraren, utan denna respekt skulle mobbningen vara 
svår att förhindra.  
 
De elever jag pratat med skulle samtliga hämta en lärare. Forskningen inom 
mobbningsområdet visar en oklar bild på hur det förhåller sig med detta. Eriksson et al (2002) 
menar att vissa elever visar dålig tilltro till sin lärare och menar att dessa aldrig gör någonting 
medan McLaughlin et al (2005) menar att när elever hämtar sin lärare visar de en stark tilltro 
deras lärare och tror att dessa kan göra allting bra igen. De elever jag pratat med tar 
ställningstagandet som McLaughlin et al. skriver om. Givetvis går det inte att visa upp en 
enhetlig bild över samtliga skolor i landet. Lärarnas ställningstagande är olika beroende på var 
de arbetar och hur de är som människa. Mitt resultat pekar dock mot det Olweus (1991) och 
Eriksson et al (2002) menar, lärarna ingriper faktiskt när mobbningen realiseras för dem av 
föräldrarna. Olweus (1991) menar även att klassföreståndare är dåliga på att prata med både 
den mobbade och mobbaren efter ett bråk. Resultaten som framkommit i denna studie pekar åt 
motsatsen i denna fråga, lärarna har riktlinjer att följa som bl.a. ingriper att prata med båda 
sidor, dels enskilt och dels tillsammans. 
 
Ett par lärare som ingått i min studie har betonat fördelen med en handlingsplan att arbeta 
efter. De menar att då har de en trygghet, de står inte helt handfallna när en 
mobbningssituation uppdagas. En av lärarna säger att de har arbetat med gruppstärkande 
övningar under hela tiden barnen varit i skolan för att det skall leda till att mobbningsgraden i 
klassen sänks. Teke-Ljung (2002) betonar vikten av att arbeta på detta sätt för att förhindra 
mobbning och menar att det är inte bara lärarens plikt att reda ut mobbning utan denne måste 
arbeta förebyggande i sin klass med olika övningar, exempelvis gruppstärkande övningar. Om 
klassen känner sig starka inom sin egen grupp kommer de inte att mobba varandra. Kan man 
införa denna känsla i alla klasser i skolan skulle resultatet bli en sänkning av antalet konflikter 
i skolan. 
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Olweus (1999) menar att lärarens ansvar innebär att garantera ett mobboffer effektivt skydd. 
Lärarna i denna rapport håller med om detta faktum men ser samtidigt problematiken. En 
lärare menar att det måste till en högre lärartäthet på skolorna för att det skall kunna ske ett 
effektivt arbete mot mobbning där man har resurser att skydda offren. Det räcker inte bara 
med att säga till mobbaren att det här var fel. Skolan måste visa mobbaren att det blir 
konsekvenser av att mobbas. Det måste till åtgärder som resulterar i att mobbaren inte begår 
denna handling igen. En mobbare som är stark både fysiskt och psykiskt kommer förmodligen 
inte att förlora någon sömn över en enkel tillsägelse. Det som behövs är exempelvis 
avstängning från skolan under en tid eftersom jag anser att det krävs kraftfullare åtgärder för 
att mobbare skall inse att deras beteende är oacceptabelt. Det är dock inte tillåtet att stänga av 
varken lärare eller elever enligt skollagen. Personligen tycker jag att skollagen är för ”vek” i 
detta fall. Mobbaren kommer undan alldeles för lätt och skollagen skulle behöva en 
genomgång när det gäller mobbningsfrågan. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas kan mobbaren 
tro att dennes handlande inte får några allvarliga konsekvenser och då är det enkelt att 
fortsätta mobbas. Det har flitigt diskuterats i media om att man bör flytta den som mobbar. 
Larsson (2000) menar att när en annan skola får ta hand om denna person förflyttar bara 
problemet, man blir inte av med det. Lärarna jag pratat med håller med om detta då de anser 
att vi måste ta hand om det på skolorna, annars kommer mobbningen aldrig att försvinna utan 
bara flyttas runt. En del lärare anser att mobbning alltid kommer att finnas och så länge som 
barnen inte har det tryggt på hemmafronten kommer vi aldrig att bli av med mobbningen. 
Detta kan vara ett resultat av att vissa lärare försöker svära sig fri från sitt eget ansvar genom 
att förlägga skulden utanför skolan. 
 
Alla skolor skall, enligt Herlin & Munte (2005), ha en handlingsplan som de skall ta till när 
någon kränkande behandling äger rum. Några lärare jag pratat med pratar varmt om deras 
handlingsplan och känner att det är en trygghet jämfört med hur de hade det när mobbningen 
inte var ett lika stort samhällsproblem, då var det svårare att veta vad man skulle göra och vad 
man fick göra. Teke-Ljung (2002) skriver att vissa skolor även har mobbningsteam som tar 
sig an arbetet när någon mobbas. Detta finns tyvärr inte på alla skolor och det tycker jag är 
synd eftersom alla vuxna i skolan inte är lämpade att arbeta med mobbning.  Rektorerna ute i 
skolorna borde titta igenom sin personalstyrka och se vilka som är bäst lämpade med att 
arbeta med mobbning. Rektorn bör även eftersträva att få sådana individer till sin skola. 
Mobbningsteam leder även till at vissa slipper ta ansvar vilket strider mot Lpo-94 där det står 
att alla inom skolan skall verka för att ingen far illa. Lärarna som intervjuades ansåg att deras 
skolor inte hade resurser till mobbningsteam utan det var de lärare som var ansvariga för de 
inblandade barnen som skulle reda ut situationen. Lärarna ansåg inte att mobbningsteam var 
aktuellt för dem på låg- och mellanstadiet utan skulle bättre komma till sin rätt på högstadiet. 
 
De elever jag pratat med håller med om att de förmodligen inte skulle ingripa mot alla former 
av mobbning utan det skulle ske vid de mildare formerna av mobbning, eleverna framhöll 
även rädslan de hade mot att ingripa mot en äldre okänd mobbare, det var något som de 
verkligen var rädda för. Detta handlande får även sitt stöd i forskningen. McLaughlin et al. 
(2005) menar att eleverna i skolorna är mer benägna att ingripa mot mobbning så länge det 
inte slår tillbaka mot dem själva. Elever är mer benägna att ingripa vid lättare former av 
mobbning som exempelvis retning och att kalla någon fula namn. McLaughlin et al. menar 
även att det går att se att ju grövre och mer fysisk mobbningen blir ju mindre villiga är 
eleverna att ingripa. De är helt enkelt rädda för att råka ut för samma behandling själva. 
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Det går att se att ju yngre barnen är ju mer villiga är de att ingripa antingen direkt eller 
indirekt menar McLaughlin et al. (2005). Denna åsikt gjordes greppbar då jag pratade med 
eleverna och de berättade att deras syskon ingrep väldigt ofta när de gick på låg- och 
mellanstadiet medan de nästan aldrig ingriper nu när de går på högstadiet. Detta kan bero på 
det mer hårda klimat som råder på högstadiet. Där är det viktigt att vara en i mängden och inte 
sticka ut för då upplevs man som onormal och kan lida svårt för det. Givetvis finns det elever 
som vågar ingripa även på högstadiet men andelen är mycket mindre än bland de yngre 
eleverna. 
 
Som tidigare nämnts är valet hos de intervjuade eleverna att inte ingripa motiverat med att de 
är rädda att råka illa ut själva. Anledningen till att ingripa är att eleverna tycker synd om den 
mobbade och tycker inte att någon borde stå ut med detta. Eriksson et al (2002) skriver om att 
det finns elever som beundrar mobbaren och ser offren som svaga. Denna uppfattning delades 
inte av eleverna jag pratade med. De tyckte att det var en självklarhet att ingripa vid 
mobbning. Det som är en röd tråd genom tidigare forskning och det som sker ute i  
verkligheten är att flickor verkar vara mer empatiska än pojkar. Detta kan ha många orsaker 
men en pojke har krav på sig från klasskamrater och andra elever i skolan att verka tuff och 
inte visa sig svag. Skulle han säga till skulle han förmodligen få höra att han är en fegis eller 
tönt. Detta betyder inte att flickor agerar mer och bättre än pojkar. Det finns ingen skillnad i 
själva agerandet, båda könen ingriper ungefär lika mycket. Flickorna och pojkarna jag pratar 
med gör detta konkret för mig då jag får bilden att flickorna lider med mer offren än vad 
pojkarna gör. Det behöver inte förhålla sig på det viset utan flickor kan vara mer utåtagerande 
än vad pojkarna är, pojkarna kan mycket väl känna samma sak inombords men är rädda för att 
yppa vad de känner för att de då kan verka svaga. 
 
Ett vanligt inslag när det förekommer mobbning är att det finns en folkmassa som bara står 
och tittar på. Få elever inser nog att när man bara tittar på och inte ingriper så uppfattar 
mobbaren detta som att det är okej och slutar därför inte. Enligt McLaughlin et al (2005) är 
det är vanligt att mobbaren ser åskådarna som beundrare eftersom de inte ingriper men 
egentligen så förkastar de mobbarens beteende. Åskådarna kanske inte heller riktigt inser hur 
den mobbade känner sig och bagatelliserar händelsen. Det tycker jag inte är så konstigt 
eftersom det inte går att veta vad mobbning verkligen innebär förrän det har drabbat en 
personligen. Lärarna jag pratat med beskriver just denna situation som den mest typiska 
mobbningssituationen. 
 
Det är viktigt att ha tydliga regler om vems ansvar som gäller på vilka platser, exempelvis är 
det svårt att veta vems ansvaret är på området mellan skolan och hemmet. Olweus (1991) 
skriver om detta problem. Barnen befinner sig då mellan två punkter och ansvaret är tudelat. 
Skolans ansvar har inte påbörjats ännu och hemmets ansvar ses som avslutat. Detta är ett 
problem som man måste komma fram till en lösning till. Visst finns det lärare som säger att 
de har ett ansvar hela tiden för sina elever men det finns samtidigt lärare som hävdar 
motsatsen. De lärare jag pratat med visar inte upp en enad front i denna fråga utan vissa lärare 
tycker att de alltid har ansvar för sina elever medan andra menar att deras ansvar är begränsat 
till den tid då eleverna är i skolan. Personligen tycker jag att i skolan har vi ett ansvar som 
lärare och efter skolan har vi ett ansvar som medmänniska.  
 
 
Jag upplever att lärares syn på mobbning är att det är ett beteende som är fel och skall 
hanteras omedelbart. Lärarna i denna studie har den teoretiska kunskapen om området men 
det som fattas är deras agerande i praktiken. Alla lärare agerar inte i praktiken, de låter det 
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vara. Detsamma är det med deras ansvar, alla lärare anser att de har ansvar för eleverna i 
skolan, men att anse att man har ansvar och att ha ansvar är inte samma sak. Om man inte 
aktivt arbetar för att motverka mobbning så tar man inte sitt ansvar. Varför det förhåller sig på 
det viset är en svår fråga. Det kan ha att göra med att lärare överlag inte får utbildning i 
konflikthantering och ser sig inte kompetenta nog att reda upp mobbningssituationer. 
Noterbart är att lärarna i denna studie har den teoretiska kunskapen men så behöver det inte 
förhålla sig på alla skolor. Personligen tror jag att man måste ta tag i situationen då det händer 
och då spelar det ingen roll om man inte tror sig klara av arbetet som medföljer. Om man 
samarbetar inom lärarlagen är min uppfattning att man kommer klara av den extra arbetsbörda 
som medföljer. 
 
Jag är inte avundsjuk på rektorerna som har till uppgift att motivera sina anställda att ta detta 
ansvar, det är ett mycket svårt och klurigt arbete som måste ha sin grund i rekryteringen av 
personal. Rektorerna kan inte hela tiden gå på erfarenhet utan måste ställa sig frågan vilken 
grad av ansvar den sökande är villig att ta för sina elever. Det pratas ofta om att flytta på en 
mobbande elev, det blir då konsekvenser för den som inte sköter sig. Det pratas däremot inte 
om att det skall bli konsekvenser för en lärare som inte ingriper när denne ser att mobbning 
äger rum. Detta är väldigt fel eftersom det är läraren som kan skapa en förändring, mobbaren 
kommer inte att vakna en dag och plötsligt tycka att mobbning är fel, mobbaren måste få detta 
förklarat för sig men om det är en lärare som inte tar sitt ansvar blir detta omöjligt. En drastisk 
åtgärd är att även läraren skall möta konsekvenser om denne inte ingriper vid mobbning. 
Dessa konsekvenser kan gestalta sig i form av avstängning, övervakning eller böter. Det kan 
verka hårt men dessa konsekvenser kommer förhoppningsvis leda till att samtliga lärare blir 
motiverade att ta hand om mobbnings problematiken. 
 
Elevernas ansvarsroll i denna studie är mycket tydligare då de är duktiga på att ingripa. De 
ingriper antingen direkt eller indirekt. De är dessutom mycket fler, det är sällan det inte 
kommer några rapporter från en mobbnings situation. Det är alltid någon som berättar vad 
denne sett. Det är svårare för de elever som har personlig anknytning till de inblandade att 
ingripa, men lättare för en utomstående. För att jämföra detta med lärarnas ansvarstagande 
kan man se att på grund av att eleverna är fler än lärarna kan de rapportera om varje 
mobbnings situation vilket en del lärare inte kan göra. För att bli av med problematiken kring 
lärarnas agerande måste det till en större lärartäthet, då är det alltid någon som ser någonting. 
Olweus (1991) håller med om detta då han pratar om rastvaktsystemet. Han anser att det 
måste till en högre lärartäthet för att rastvaktsystemet skall fylla sitt syfte. 
 
Synen på mobbning hos eleverna är densamma som hos lärarna, de tycker att det är fel och 
borde inte få förekomma. Skillnaden ligger i att eleverna är lite mer enkelspåriga än vad 
lärarna är. Eleverna redovisar ret som mobbning. De tänker inte på den fysiska mobbningen 
lika ofta. Detta ger en bild av hur det ser ut i skolorna, det är trots allt eleverna som observerar 
mobbningen i fler fall än lärarna. Då kan man ställa sig frågan varför lärare redovisar fysisk 
mobbning som den vanligaste och eleverna psykisk mobbning som den vanligaste. Jag tror att 
lärarna har en bild av mobbning som inte är aktuell, kanske är deras ställningstagande en 
produkt av deras egen skolgång. 
 
Skolorna beskriver sina åtgärder som bra i och med rastvaktsystemet. Olweus (1991) 
beskriver bristerna med systemet då det finns lite personal på skolan. Ett par lärare som skall 
ha koll på 150-200 elever på exempelvis lunchrasten är inte tillräckligt. Jag tycker det är lite 
respektlöst mot barnen att kalla detta system för åtgärder mot mobbning. Barn är inte så 
dumma att de mobbar andra inför lärarna, de söker upp utrymmen där ingen vuxen finns och 
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påbörjar då sin mobbning. Det är inte så att de vill att en lärare skall se vad som händer. Om 
rastvaktsystemet skall fungera måste det till en högre lärartäthet än vad som finns idag. Det 
borde inte vara så svårt att åstadkomma då det finns massvis av nyutbildade lärare som söker 
arbete. När lärarna pratade om den mobbningsfria skolan diskuterades det om utformningen 
av skolan och dess betydelse för mobbning. Det som ansågs vara negativt var att i dagens 
skolor finns det för många hörn att gömma sig vid och utöva mobbning. 
 
Eleverna jag pratat med förklarar att mobbning inte bara sker på ett ställe utan platserna för 
mobbning kan variera. Något som framkommer ofta är att mobbning sker på väg och ifrån 
lektioner ute i korridorerna. Denna syn delas av både lärare och elever. Isacsson (2000) är av 
samma synpunkt då hon redovisar att mobbning ofta sker när elever tvingas stå utanför det 
låsta klassrummet och vänta på läraren. Endast en av lärarna och ingen av eleverna anser att 
omklädningsrummet i anslutning till idrottslektionerna är en arena för mobbning. Isacsson 
(2000) skriver i sin studie att det förekommer mobbning i omklädningsrummen, men det är 
främst när flera klasser delar på utrymmet i omklädningsrummen som bråk kan uppstå. En 
orsak till att detta inte förekommer på skolan där eleverna jag pratat med går är att de har 
samverkan över hela skolan när det gäller idrottslektioner. De äldre eleverna får ta hand om 
de yngre eleverna under en idrottslektion i veckan och på så sätt skapas en relation mellan 
dem vilket resulterar i färre mobbningsfall. 
 
Personligen hoppas jag att framtidens lärare tar sitt ansvar och agerar mot mobbning och inte 
är rädda för arbetet som tillkommer. Positivt är propositionen om det nya lagförslaget som 
lagstadgar att lärare måste agera mot mobbning. Då blir det mycket svårare för lärare att 
strunta i att ingripa. 
 

6.3 Slutsats 
Det jag ville ha svar på när jag påbörjade denna studie var huruvida lärare och elevers 
uppfattningar om vad som är oacceptabelt beteende mot varandra skiljer sig. Jag ville även 
veta hur lärare och elever ser på mobbning och deras ansvar. 
 
Lärare och elevers uppfattningar om vad som är oacceptabelt beteende mot varandra skiljer 
sig enligt min mening. Det finns två aspekter utav detta, dels visar forskningen hur det ligger 
till och dels visar empiriska studier hur det ligger till. I denna studie visar inte de empiriska 
studierna exakt samma som forskningen visar men det går inte att visa upp en enhetlig bild av 
problemet genom att bara undersöka ett par skolor. Den skillnad som var mest framträdande i 
denna studie var vilken form av mobbning som var vanligast. Lärarna sade att den fysiska 
mobbningen var vanligast medan eleverna benämnde den psykiska mobbningen som 
vanligast. Med detta i tanke menar jag att lärares och elevers uppfattningar om mobbning 
skiljer sig. Exakt vad detta beror på kan bli föremål för en kommande studie. En likhet som 
framkom mellan elever och lärare var att de tyckte att mobbning var fel och inte borde få 
förekomma. Det är inte så att lärarna i studien resonerar på ett liknande sätt och eleverna på 
ett liknande sätt utan det kan variera. Det har framkommit att lärares syn på vissa frågor inom 
mobbning skiljer sig. Noterbart är att alla lärare inte är överens vad gäller ansvaret efter 
skoltid. Vissa ser sig endast som lärare under skoltid och anser att ansvaret för barnen tar slut 
då medan andra anser att de alltid har ansvar för eleverna. 
 
Det som kan konstateras är att lärare och elevers syn på mobbning skiljer sig i vilket beslut de 
skulle ta om mobbning inträffar. Eleverna skulle alltid ta ställning, antingen direkt eller 
indirekt. Lärarna skulle inte alltid göra någonting. Lärarna som medverkat i denna studie 
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säger att de alltid skulle ingripa men erkänner samtidigt att vissa av deras kollegor skulle 
kunna strunta i situationen. Detta visar på att det faktiskt finns lärare som inte ingriper, det är 
inte bara ett påhitt och forskningen visar även på detta faktum. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det jag skrivit om i min rapport finns det inte så mycket skrivet om. Ämnet mobbning som 
helhet finns det mycket skrivet om. Många arbeten behandlar vad mobbning är för någonting 
och vad som bör göras åt det, den formen av arbeten finns det tillräckligt av. Det som saknas 
är rapporter om ansvaret både hos lärare och elever vid mobbning. Det skulle vara intressant 
att se en rapport där skolpersonal reflekterar över sin syn på mobbning. Skolpersonal vill nog 
väldigt gärna vara politiskt korrekta när det gäller mobbning eftersom det är ett känsligt ämne 
som får mycket uppmärksamhet. Att observera skolpersonals handlingar vid 
mobbningssituationer genom ”dold kamera” skulle vara väldigt intressant och förmodligen ge 
en rättvisande bild av deras mobbningsarbete. Frågan är dock om det är etiskt möjligt att 
smygfilma Detta skulle dock vara svårt att genomföra då det inte är lagstadgat. En utvärdering 
av rastvaktsystemet skulle även vara intressant att få ta del av då många skolor tror att det är 
ett effektivt arbete mot mobbning vilket visats vara felaktigt. 



29 

 

7 Referenslista 
 
Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Ellmin, Roger.(1985). Att hantera konflikter i skolan. Helsingborg: Liber 
 
Eriksson, Björn, Lindberg, Odd, Flygare, Erik & Daneback, Kristian.(2002). Skolan- en arena 
för mobbning. Kalmar: Liber 
 
Forsman, Arne.(2003) Skolans texter mot mobbning-reella styrdokument eller hyllvärmare? 
Luleå: Luleå Tekniska Universitet 
 
Friends: http://www.friends.se/  
 
Grundskoleförordningen. (1994) 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHT
ML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1994%3A1194&%24%7BTRIPS
HOW%7D=format%3DTHW hämtad 2006-05-09 13:20 
 
Herlin, Agneta & Munthe, Bo.(2005). En tryggare skola, regler för förebyggande arbete mot 
våld och mobbning. Stockholm: Norstedt Juridik AB 
 
Höiby, Helle.(2004). Mobbning kan stoppas. Borås: Sveriges Utbildningsradio AB 
 
Isacsson, Monica.(2000).Elevers och skolpersonals uppfattning om mobbning. Stockholm: 
Lärarutbildningen i Stockholm 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov.(2001). Examensarbetet i lärarutbildningen.Uppsala: 
Kunskapsförlaget i Uppsala AB 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, Eva.(2000). Mobbad? Det har vi inte märkt. Borås: Liber Förlag 
 
Lpo 94. (1994).SKOLFS 1994:1 http://www.skolverket.se/skolfs?id=258 Hämtad 2006-05-10 

 
McLaughlin,C Arnold, R & Boyd, E.(2005).Bystanders in school, what do they do and what 
do they think? Cambridge: University of Cambridge 
 
Olweus, Dan.(1999).Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Berling Skogs 
 
Olweus, Dan. (1991). Mobbning i skolan. Falköping: Liber Utbildning AB 
 
Pikas, Anatol.(1998). Gemensamt bekymmer metoden. Uppsala: AMA Dataservice 
 
Regeringen, Utbildningsdepartementet (1994) Skolans ansvar för kränkningar av elever. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/36/96e3fc43.pdf, Hämtad 2006-05-09 12:31 



30 

 
Rigby,K & Johnsson,B.(2005).Student bystanders in Australian schools. Underdale: 
University of south Australia 
 
Skollagen. (1985) 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?$%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&$%7BSNHTML%7
D=SFSR_ERR&$%7BBASE%7D=SFST&BET=1985%3A1100&$%7BTRIPSHOW%7D=f
ormat=THW Hämtad 2006-05-09 13:00 
 
Socialtjänstlagen. (2001) http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.HTM Hämtad 
2006-05-17 
 
Teke-Ljung, Elisabeth. (2002). Handlingsplan mot mobbning för skolans 
pedagoger.Enskededalen: Eleven och vi 
 
Teke-Ljung, Elisabeth. (2002). Handlingsplan mot mobbning för skolans 
elever.Enskededalen: Eleven och vi 
 
Thomsson, Heléne. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet. (2005). Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Stockholm: 
Regeringskansliet 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning. 
 
Wassberg, Gun.(1995). Mobbning, ett gemensamt ansvar. Uppsala: Hallgren & Fallgren 



31 

 
 

Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor till lärare 
1. Vad är mobbning för dig? 
2. Vad gör du om du ser att någon elev mobbas? 
3. När påbörjas respektive avslutas ditt ansvar för eleverna? 
4. Varför tror du vissa lärare blundar för mobbning? 
5. Var tror du mobbning sker? 
6. Om en elev mobbas av sina skolkamrater efter skolan, vems är då ansvaret enligt dig? 
7. Finns det olika sätt att mobbas på ? 
8. Hur tycker du en mobbningsfri skola skulle se ut? 
9. Hur ser en typisk mobbningssituation ut? 

 
Intervjufrågor till elever 

1. Vad är mobbning för dig? 
2. Vad gör du om någon är dum mot någon annan på skolgården? 
3. Vad tycker du dina kamrater borde göra om du blev mobbad? 
4. Varför tror du vissa personer mobbar andra? 
5. Varför tror du vissa barn inte ingriper när de ser att någon mobbas? 
6. Var tror du mobbning förekommer? 
7. Varför skall man hjälpa/inte hjälpa personer som blir mobbade? 
8. Hur tycker du en mobbningsfri skola skulle se ut? 

 
 


