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Sammanfattning 
 

Syftet med min studie är att undersöka om det finns skillnader hur elever i 
skolor med olika etniska sammansättningar ser på skolmobbning samt hur 
dessa elever uppfattar hur skolmobbningen hanteras av de vuxna på skolan. 
Den ena skolan har störst andel elever med svensk bakgrund och den andra 
har flest elever med invandrarbakgrund och många olika etniciteter. 

Undersökningen är utförd genom en enkätundersökning med slutna och 
öppna frågor. 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan de olika skolorna. I den 
skolan som har få etniciteter är mobbningen mer av psykologisk karaktär 
medan det på den andra skolan förekommer mer fysik mobbning.  

Den ”svenska” skolan tror att olika etniciteter kan vara en grund för 
mobbning. 

Den andra skolan med många etniciteter har fler elever som är eller har varit 
mobbade.  

Det visar sig vara en skillnad på vilka som upptäcker mobbning. I den skolan 
med stor etnicitet är det kompisarna som oftast stoppar mobbningen och i den 
andra är det lärare. 

Slutligen anser båda skolorna att lärarna borde börja se och höra för att 
märka mobbningen som för eleverna är uppenbar. 
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Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och 
elever 
 
1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter 
samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling. 
   Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i 
skollagen  
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Förord 

Mitt intresse för mobbning grundar sig i att jag själv var mobbad i 
grundskolan under åtta år. Detta har gjort att jag alltid har varit observant på 
utsatthet och orättvisor. 

Eftersom jag arbetar som lärare och dagligen kommer i kontakt med elever 
och vuxna som blir utsatta för kränkningar och kränkande behandling beslöt 
jag mig för att göra en studie inför min c-uppsats.  

Jag gjorde en enkät (se bilaga 1) som jag delade ut dels på min nuvarande 
arbetsplats Förortsskolan och dels i Storstadsskolan vilken jag kommit i 
kontakt med genom en kollega och vän som arbetar där och jag gjorde min VFU 
där hos honom. 

Skolorna och orterna i uppsatsen är anonymiserade så att det inte skall 
finnas något som pekar ut någon speciellt. 

Förortsskolan har ca 410 elever och cirka 90 procent har 
invandrarbakgrund. Eleverna kommer från cirka 35 olika kulturer och talar 
cirka 30 olika modersmål, har sju olika religioner och ytterligare minst lika 
många andra trosinriktningar. Det finns lika många hudfärger som platser som 
eleverna ursprungligen kommer från.  

Förortsskolan ligger på en ås söder om Norrby och dess elever bor mestadels 
i Norrby, Österby och Söderhage, detta i en förortskommun till Storstaden. I 
Norrby och Österby är merparten av bostäder från miljonprojektet, 10-vånings 
hus men det finns även en del villor och radhus. Söderhage är ett litet område 
avgränsat med skog mot de andra områdena. Där bor de välbärgade i villor. 

Storstadsskolan har ca 550 elever. I denna skola har cirka 90 procent av 
eleverna svensk härkomst. Det finns cirka tio olika kulturer och lika många 
språk. Det finns två religioner och några trosinriktningar. Dessa elever kommer 
huvudsakligen från Gamla Dalen med en gammal villabebyggelse och från 
Skogstorp med gamla trevåningshus, två idylliska områden i Storstadens 
kommun strax utanför Storstadens södra tull. 

Båda dessa skolor har utökats till F-9 skolor de senaste fyra åren. 

Att jobba på en mångkulturell skola är mycket speciellt. Utöver att man är 
lärare behöver man tycka om att arbeta med elever från olika kulturer och ha en 
stor förståelse för andra kulturer och för de problem som kan uppstå med den 
mångkulturella blandningen. Att det skulle vara helt problemfritt är en utopi, 
men man måste försöka ta tillvara det positiva med de olika kulturella 
kunskaperna. 

Att det finns mobbning på min skola kom jag snabbt underfund med. Ofta 
doldes det genom att eleverna använde sig av sina egna språk eller att de 
använde ”fula” ord på varandras språk. Detta fick mig att börja fundera om 
eleverna på min skola uppfattade mobbning på ett annat sätt än eleverna på en 
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skola med få kulturer. Eftersom jag har en personlig förbindelse i 
Storstadsskolan tog jag kontakt med honom och vidare med skolledningen. På 
det viset hade jag möjligheter att göra undersökningen på två skolor. 

Alla elever har utlovats anonymitet och jag har konsekvent även gjort skolor 
och platser anonyma i texten. 

Jag vill tacka de rektorer och biträdande rektorer som har gett mig tillstånd 
att genomföra studien på deras skolor samt alla elever som har ställt upp och 
besvarat enkäten. 

Jag vill också tacka min handledare Carina Granberg som gett mig tips och goda 
råd. 

 
1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 

I åtta år har jag arbetat som lärare och under de åren har jag arbetat på två 
skolor. På den första skolan arbetade jag aktivt mot mobbning under fyra år 
och satt med i antimobbningsgruppen. Vi träffades en gång i veckan under 
skolåret. På den nuvarande skolan har jag arbetat i tre år och under de första 
åren var jag på pappret med i en antimobbningsgrupp som aldrig hade några 
möten och inte heller några ärenden. Numera finns det en grupp men jag är 
inte uttagen till den, och vad jag förstår har det inte varit så många fler möten 
och inte heller några fall. 

När jag blev anställd på min nuvarande skola fick jag förklarat att det inte 
förekom någon mobbning på denna skola. Allt löses genom kamratstödjarna! 
Det verkar som att de flesta vuxna inte vågar ta tag i problemen, det är som 
Christer Olsson skriver ”Det saknas civilkurage på olika nivåer och på olika 
sätt. Alltifrån vissa lärares och skolledares påståenden: ’På vår skola har vi 
ingen mobbning’, till att se mobbning, se sanningen, men ändå förneka den 
genom att säga: Ungar har väl alltid bråkat”. 1

Fastän det hela tiden förekommer skärmytslingar mellan eleverna genom 
okväden och mer eller mindre handgripliga bråk finns det lärare som inte ”ser 
och hör”. Detta gäller inte bara på min skola utan det förekommer även på den 
andra skolan jag har gjort min undersökning på. Dels har jag själv upplevt 
detta på båda skolorna samt att jag även fått det bekräftat i en del svar från 
enkäten. 

  

Lärarna försöker lösa skärmytslingarna på egen hand utan att utnyttja 
antimobbningsgrupperna. De tycker att eleverna skall ”förstå” när de talar om 
att ett visst beteende är orätt. Men om eleverna inte har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket som på Förortsskolan är det inte lätt att förstå. Om elevernas 
                                       
1 Olsson, Christer. Mobbning och våld i verkligheten, Warne Förlag 1999, sid 17 
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föräldrar inte heller är vänner inom områdena på grund av etniska 
skiljaktigheter gör det saken ännu mer komplicerad.  

På Storstadsskolan handlar det mer om förnekelse från eleverna, de vill inte 
erkänna att de har gjort något dumt. 

Jag har svårt att tänka mig att det aldrig förekommer mobbning vare sig på 
min skola eller på några andra skolor. När man talar med eleverna om 
mobbning kommer det fram att vi vuxna på skolan inte riktigt vill se problemen. 

Av den orsaken har jag gjort en studie dels på min skola med sin blandning 
av elever med invandrarbakgrund och en annan skola som har mer än 90 % 
elever med svensk bakgrund.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka och försöka förstå eventuella 
skillnader mellan hur elever i skolor med olika etniska sammansättningar ser 
på skolmobbning. Studien syftar även till att undersöka hur dessa elever 
uppfattar att skolmobbningen hanteras av de vuxna på skolan. 
 
1.3 Frågeställning 

1. Hur kan skillnader och likheter i elevers sätt att se på mobbning 
(förekomst, orsaker, offer, förövare) beskrivas och förklaras i relation till 
skolans etniska sammansättning? 

2. Hur kan skillnader och likheter i elevers sätt att uppfatta de vuxnas sätt 
att hantera mobbning (upptäckt, åtgärder, ev särbehandling) beskrivas och 
förklaras i relation till skolans etniska sammansättning? 

 

2. Litteraturgenomgång 
Det förekommer mobbning på skolorna oavsett etnisk blandning men 

skillnaden kan vara hur man mobbar. 

Det har skrivits spaltmetrar och gjorts mängder med studier men jag har inte 
funnit någon som direkt har handlat om skillnaden mellan två skolor som har 
olika etniciteter. 

Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger, under en längre 
tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva handlingar och/eller 
uteslutningar. Detta kan vara tyst, verbal eller fysisk mobbning. 2

Att upptäcka mobbning kan vara svårt, dels för att det förekommer i det 
fördolda men också att mobbningsoffret sällan eller aldrig berättar om sin 

 

                                       
2 Höistad, Gunnar. Mobbning och människovärde, Förlagshuset Gothia 2001, sid 72f 
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utsatthet. Man har svårt för att erkänna att man blir kränkt. Man tror att det 
är ens eget fel eller att det är en själv det är fel på. 

I en studie kan man inte gå direkt på och fråga om någon är mobbad, då får 
man bara en förnekelse. Frågorna måste vara mer indirekta om trivsel och 
omgivning som kan ge en känsla eller en riktning hur det ligger till. 3

Denna litteraturgenomgång ger en översikt över det område som mitt arbete 
berör. Att få fram litteratur som belyser det som jag var ute efter har varit svårt, 
men jag har haft annan litteratur i ämnet som grund för mina tankar i 
resultatredovisningen och analysen av det materialet jag har samlat in. 

 

När jag letade efter litteratur om mobbning fann jag att Skolverket är en 
gruva när det gäller sammanställningar om olika situationer i skolan. 

 

2.1 Lagen 
Barn- och elev- skyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009. 

Detta är en rapport över hur lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever efterlevs i skolorna. Den 
är baserad på en enkätundersökning och intervjuer. Den behandlar 
efterföljanden av värdegrunder, likabehandling, diskrimineringslagen, analyser 
över texter om mobbning. Rapporten beskriver vad som görs i allt från förskolor 
till vuxenutbildningen för att främja arbete med lagen. 

Här är det främst två delar som gett mig hjälp. Det ena är ”Sammanfattning 
med slutsatser och bedömning.”4

Längre fram finns en bilaga 2 med ”Metoder för främjande arbete”

 Där man får en förståelse för Lag (2006:67) 6§ 
Likabehandlingsplan, 7§ Skyldighet att förebygga och förhindra och 8§ 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder. 

5

 

 korta 
beskrivningar av sätt att arbeta utifrån olika likabehandlingsplaner och 
metoder för att förebygga olika former av kränkning. 

Lpo 94, 2009, första kapitlet om ”Skolans värdegrund och uppdrag” handlar 
de första styckena om skolans uppgift när det gäller grundläggande värden, 
förståelse och medmänsklighet. Där poängteras det att ”Ingen skall i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 
kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande 
behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”, vilket är en av 
grundtankarna i värdegrunden. 

                                       
3 Höistad, Gunnar. Mobbning och människovärde, Förlagshuset Gothia 2001, sid 92ff 
4 Barn- och elev- skyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009, sid 66-77 
5 Barn- och elev- skyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009, sid 88-93 
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Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever 

Lagens ändamål och tillämpningsområde 

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter 
samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har 
också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. 

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen 
(1985:1100). 

Definitioner 

2 § I denna lag avses med elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt 
skollagen (1985:1100), barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet 
eller skolbarnsomsorg enligt skollagen, personal: anställda och uppdragstagare 
i utbildning och annan verksamhet, etnisk tillhörighet: att någon tillhör en 
grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller 
hudfärg, sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, 
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 
en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 
uppstå, trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet, och som  

1. har samband med 
- etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), 

- religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller 
annan trosuppfattning), 

- sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), 

- funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), 

- kön (trakasserier på grund av kön), eller 

 

2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier), annan kränkande behandling: ett 
uppträdande som annars kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

2.2 Mobbning i skolan 
Skolan – en arena för mobbning, Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare 

och Kristina Daneback, Skolverket, 2002. En sammanställning över 
forskningen kring mobbing och dess problem.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.htm�
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I denna hittade jag mycket om mobbningen ur olika synvinklar som berör 
både mobbaren och mobboffret. Den tar även upp orsak och verkan runt 
omkring och även hur mobbningen påverkar livet i och utanför skolan. 

Att ta ut delar som mer påverkar min undersökning än andra är svårt för 
hela skriften är intressant och ger många aspekter och infallsvinklar. En del 
som är signifikant för synen över mobbaren är nedanstående. 

” As regards the possible psychological source underlying bullying behaviour, 
the pattern of findings suggests at least three, partly interrelated motives” 
(Olweus 1993a:35). Dessa motiv är: 

1. Starkt behov av makt och dominans. Mobbare tycks gilla att ha kontroll, 
som om de hade ett behov av att förtrycka andra. 

2. Fientliga impulser eller känslor. Som konsekvens av de typiska 
uppväxtvillkoren antas mobbare ha utvecklat en viss grad av fientlighet 
gentemot omgivningen. 

3. ’Lönsamhet’ och prestige (eller status). Aggressivt beteende kan generera 
förtjänster, dels i form av t.ex. pengar och cigaretter som mobbare tilltvingar sig 
på offrets bekostnad, dels i form av prestige eller status som erhålls från t. ex. 
medlöpare som ser upp till mobbaren. 

Om, och i så fall hur, vårdnadshavarnas tillkortakommanden förklarar 
mobbarens behov av makt och att dominera andra, fientliga impulser och 
”förtjänstintresse”, eller om dessa egenskaper är medfödda är oklart. Klart är 
dock att sådana egenskaper ofta utmärker den typiske mobbaren. Den typiske 
mobbaren: 

• Är ofta aggressiv mot kamrater. 

• Är oftast också aggressiv mot vuxna, både lärare och föräldrar. 

• Har i allmänhet en mer positiv inställning till våld och användning av 
våldsmedel än genomsnittseleven. 

• Präglas ofta av impulsivitet och starka behov av att dominera andra. 

• Har svag medkänsla för offren. 

• Har en förhållandevis positiv värdering av sig själv. 

• Är ofta fysiskt starkare än sina kamrater och särskilt mobboffren (om de är 
pojkar)”. 6

 

 

Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, 2009. 

En genomgång av grövre våld där det tas upp som olika fall som har inträffat, 
vad som har hänt och vilken verkan det har gett. Här behandlas lagstiftningen, 

                                       
6 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 42f 
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skolans ansvar och befogenheter. Det handlar om vad skolan kan göra för att 
förebygga grövre våld genom olika insatser. 

Under rubriken, ”Vad skolan kan göra”7, kan man läsa  om lagstiftningen 
vilka åtgärder man kan ta till, vilka skyldigheter och rättigheter vi har. 
”Grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.”8

 

 Detta är grunderna för 
kränkande behandling.  

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes 
uppfattning om diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009.  

Detta är en rapport som är baserad på en intervjustudie med över 500 
deltagande. I rapporten beskrivs hur barn, elever och studerande har 
uppfattningar runt det som beskrivs i citatet på sid 6 från Lpo 94, fast ännu 
mer detaljerat och utförligt. 

De stycken som varit mest intressanta för mig är ”Religion eller annan 
trosuppfattning”9 och ”Etnisk tillhörighet”10

Några ställen som har påverkat mig i mitt arbete är: ”I  grundskolans senare 
år förekommer att religiösa uppfattningar kan ge upphov till konflikter. I 
grundskolan bråkar eleverna om varandras religioner.”

. 

11 och ”Bristfälliga 
språkkunskaper i svenska kan leda till att man blir utanför och retad…”12 samt 
”På många grundskolor florerar en begreppsapparat som av personalen och 
andra vuxna skulle kunna, och ibland uppfattas som främlingsfientlig och rent 
av rasistisk. Enligt elever är denna jargong särskilt utbredd på de skolor där 
många elever med utländsk bakgrund går.”13

 

 

Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007. 

Den här är en antologi som presenterar de senaste forskningsrönen om 
mobbning skrivna av ett antal forskare i pedagogik och psykologi men även 
högstadielärare och journalister. 

                                       
7 Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, 2009,sid 35-44 
8 Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, 2009,sid 37 
9 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning om 
diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009, sid 42 
10 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning om 
diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009, sid 46 
11 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning om 
diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009, sid 43 
12 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning om 
diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009, sid 47 
13 Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning om 
diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009 sid 48 
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Bokens innehåll är mycket strukturerat och tar upp begreppen som: 

• Definitionerna runt mobbning, konflikter och kränkningar eller om det 
finns typiska mobbare och mobboffer. 

• Maktspelen i grupper. vilka problem som uppstår när maktspelen blir 
destruktiva. 

• Konsekvenserna. Hur man undviker att det går så långt så att offret får 
skador för livet. 

• Kamratkulturen som ger en inneslutning och uteslutning i barns 
relationsarbete. När ska man säga stopp 

• Banaliseringen som gör att man höjer ribban så att företeelser som 
borde motarbetas kan försiggå utan att någon bryr sig. 

• Lärarna kan också mobba, kränka eller såra, avsiktligt eller oavsiktligt. 
Kan det även vara tvärtom. 

• Åtgärderna är olika beroende av vilka förklaringsgrunder det är 

Hela den här boken är intressant, det finns något i varje kapitel som har gett 
mig funderingar runt mitt arbete. 

När man ser till orsaker och förhållanden mellan mobbaren och offret så 
menar Zelma Fors att: ”Det gemensamma för alla mobbningsfall är att det 
handlar om destruktiva maktrelationer. Plågare har makten över offret, och de 
känslor som finns hos plågaren handlar om hat och förakt”14

Och för att få stopp på detta så behövs det ”Att utöva vuxenmakten är 
nödvändigt och värdefullt för att förändra barnens destruktiva maktspel.”

 

15

När det gäller skammen och en av orsakerna till att mobbningen inte 
kommer fram kan vara att man ”Berättar inte för vuxna. Det tycks vara så att 
barn och ungdomar inte känner sig trygga i att berätta om sina erfarenheter för 
vuxna i skolan. En möjlig förklaring är att eleverna inte litar på att de får 
hjälp,”…..Ytterligare en förklaring är att även skamkänslor kan hjälpa oss att 
förstå varför de utsatta inte berättar.

 

16

Det finns olika hypoteser om orsakerna till mobbning. Kjell Granström 
indelar det bland annat som att en del ser orsakerna hos offret. Det är ”En 
biologisk förklaringsmodell. …..det beror på att sådana barn uppträder som 
avvikande eller ser annorlunda ut.” eller ”En socialpsykologisk 
förklaringsmodell. Alla människor söker efter en identitet eller en roll…..Vanliga 
sådana roller kan vara pluggis, blygis, fräckis, sportis eller fegis.”

. 

17

                                       
14 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 19 

 

15 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 22 
16 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 40 
17 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 48f 



 13 

Han skriver om förtryckarna ”En inlärningspsykologisk förklaringsmodell. 
För att umgänget mellan människor skall fungera utvecklar man ofta vissa 
rutiner och former för hur man ska uppträda …..man kan med denna 
utgångspunkt förklara en mobbares beteende som en form av felinlärning eller 
som en brist i utbildning och uppfostran.” 

 Vidare kan det vara ”En psykoanalytisk förklaringsmodell. Det finns skäl att 
anta att det försiggår inre mentala processer som är dolda för människans eget 
medvetande…..Ett sätt att hantera aggressivitet och självkänsla skulle då 
kunna vara att degradera, förödmjuka dominera andra.18

Ytterligare kan det vara ”En gruppsykologisk förklaringsmodell. Det kan 
uppstå grundläggande fel när det gäller hur man i klassen organiserar 
samspelet mellan individer, grupper och uppgifter. ….. Om dessutom 
ledarskapet eller handledningen är oklar kan oron mycket väl leda till att 
ångest, irritation och aggression uppstår i gruppen. Ett av många sätt för en 
grupp att hantera denna typ av ångest och osäkerhet kan vara att kanalisera 
oron i en sorts kampbeteende.”

” 

19

När det gäller kännetecknen på ett mobboffer kan det vara som Olweus 
skriver. ”De typiska mobboffren är mer ängsliga och osäkra än andra elever i 
allmänhet. De är också ofta försiktiga, känsliga och tystlåtna. ….. Mobboffren 
har också dålig självkänsla; de har en negativ bild av sig själva och sin 
situation.”

 Flera av dessa faktorer kan samverka. 

20

Samtidigt är det typiska för mobbaren ”Ett utmärkt drag för en typisk 
mobbare är deras aggressivitet mot andra elever – det är ju inbyggt i 
definitionen av mobbning. Men mobbaren är också ofta aggressiv mot vuxna, 
både lärare och föräldrar.”

 

21

Solveig Hägglund skriver om ”Banal mobbning – en vardagsföreteelse i 
förskola och skola”. Det hon skriver om är hur ribban höjs så att acceptansen 
blir högre och mer banal. ”Begreppet har använts för att beskriva hur sociala 
företeelser, som av etiska, moraliska eller andra skäl egentligen borde 
ifrågasättas och motarbetas, kan passera utan att man höjer ögonbrynen eller 
ingriper…..bidrar till att legitimera, och därmed banalisera, mobbning och 
kränkning i skolvardagen.”

 

22

Gunnel Colnerud skriver om mobbning från lärare mot elever. Oftast är det 
enbart mot en elev där kränkningarna kan var sårande och mobbande. Hon 
beskriver vad Olweus definierar som orsak till detta att, ”lärare har så stora 
problem med yrkesrollen att de inte borde vara lärare…..lärare kan ha kommit i 

 

                                       
18 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 50ff 
19 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 52f 
20 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 61 
21 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 63 
22 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 97 
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ett olyckligt motsatsförhållande till elever….lärare kan vara alltför hårt pressad 
av långvarig stress och utbrändhet…”23

Till skillnad mot detta skriver Kjell Granström om motsatsen; lärare som blir 
provocerade av elever. ”Exempel på detta kan vara verbala skymfningar mot 
läraren, rena handgripligheter och demonstrativ olydnad.”

 

24

 

 

På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, 
Kenneth Nordgren och Marie Wrethander, Skolverket, 2009.  

En sammanställning av synen på mobbning och hur den kan ses på olika 
sätt och hur det har förändrats historiskt. För övrigt är det en sammanställning 
av åtta olika program som förebygger eller används som åtgärd mot mobbning. 
De är väl beskrivna över var de kommer från, vad de går ut på och kritiskt 
granskade. 

Det intressanta är det som Gun-Mari Frånberg och Peter Gill skrivit om ”Vad 
är mobbing?”25 där de beskriver mobbning ur många olika synvinklar, när var 
och hur, vilka definitioner man kan ha. ”Mobbning består av avsiktliga 
handlingar. Förövaren har exempelvis för avsikt att knuffas. Det är en aktiv 
handling, inte en olyckshändelse.”26

Förekomsten av mobbning ses på olika sätt av lärare, elever och föräldrar, 
där lärare tar lättare på det.

 mobbningen är planerad. En ny mobbning 
är nätmobbning, ”De barn som utsätts för mobbning eller trakasserier under 
skoltid, brukar också bli utsatta för nätmobbning.” 

27

”Det finns också en risk för att synlig mobbning, framför allt den fysiska, 
uppmärksammas, medan psykisk mobbning, som utfrysning, inte är lika synlig 
och därför inte i lika hög grad uppfattas som ett problem.”

 

28

Det som också är bra beskrivet är de olika programmen som är till för att 
förebygga och stoppa mobbningen.  

 

 

Att färgas av Sverige, Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa och Adiam 
Tedros. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 

                                       
23 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 129 
24 Utstött – en bok om mobbing, Christina Thors (red), Lärarförbundets, 2007, sid 139 
25 På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren 
och Marie Wrethander, Skolverket, 2009. sid 17-36 
26 På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren 
och Marie Wrethander, Skolverket, 2009. sid 18 
27 På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren 
och Marie Wrethander, Skolverket, 2009. sid 22, tabell och text. 
28 På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren 
och Marie Wrethander, Skolverket, 2009. sid 36 
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En forskningsrapport som är baserad på intervjuer av ungdomar med 
afrikansk bakgrund i Sverige. Det är en skrivelse med många citat från de 
intervjuade och hur de ser på diskriminering och rasism. 

En beskrivning som många som är utsatt känner igen sig i är ”Det är kusligt 
att leva med människor och aldrig var känd som en individ, som en människa 
med namn, med preferenser och personlig historia. En dystopi i vilken man kan 
dela ett liv, ett rum och många år med andra människor ständigt iklädd en 
mask andra valt åt en.”29

Även om denna utredning är förd över ungdomar med afrikansk bakgrund, 
är den också i mångt gällande för andra etniska diskrimineringar. De mest 
intressanta delarna av denna skrift är det som är skrivet under rubriken 
”Upplevd diskriminering och rasism: ungdomar berättar”

 Detta är så som många mobbade känner sig för att de 
inte syns och är rädda för att erkänna sin situation. 

30

 

, det är ett antal 
intervjuer hur ungdomar ser på dessa delar med kommentarer och det är 
många gripande delar som influerat mig. Mycket av detta skulle likväl varit en 
elev från vilken del av världen som helst. Den största skillnaden är de uttryck 
som har med hudfärgen att göra. 

2.3 Etniska perspektiv 
Skolan gör skillnad – etnicitet och institutionell praktik, Sabine Gruber, 

Linköpings universitet 2007 

I sin avhandling tar hon upp hur skolans personal skapar skillnader mellan 
elever utifrån föreställningar om kulturella och nationella skillnader. Det 
handlar också om samspelet med olika föreställningar om kön, klass, 
bostadsområde och skolans uppdrag. 

Det som jag har fäst mig vid är hur etnicitet görs till grupp för skolans 
sociala organisation, hur den används för att göra åtskillnader på grupperna 
och på det sättet gör elever till svenskar respektive invandrare. Det som är 
intressant är undersökningen runt etniska konstruktioner som påverkas av 
andra förhållanden såsom kön och social grupp. 

 

Kulturnavigering i skolan, Gösta Arvastsson, Billy Ehn Gleerups, 2007, 

Här tas skolan upp som en gemensam arbetsplats med elever, lärare och 
skolpersonal från olika sociala och kulturella miljöer 

Här presenteras ett antal fallstudier som diskuterar hur människor uppfattar 
sig själva och andra, att lärare har användning av kulturanalys. För att förstå 
eleverna behövs kunskap om deras bakgrund och värderingar. 
                                       
29 Att färgas av Sverige, Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa och Adiam Tedros. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, sid 4 
30 Att färgas av Sverige, Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa och Adiam Tedros. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,sid 17-34. 
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Följande studier har intresserat mig extra mycket. Den första är ”Lära sig sin 
plats”, den handlar om ”hur ’svenskar och icke-svenskar* skapas i 
klassrummet”31. En sak som får mig att reagera över hur vi tänker är som när 
”man använder betäckningarna ’svenska barn’ och ’vanliga barn’ synonymt”.32

Den andra är om ”Miljonsvennar i förorten” som handlar ”Om etnifiering och 
gemenskap”

 

33

Slutligen så är det ”Kulturanalys av den mångkulturella skolan”, om hur det 
mångkulturella samhället ses och vad det är som skiljer bland 
grupptillhörigheterna. 

. 

 

Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Statens offentliga 
utredningar, SOU 2005:56.  

Denna utredning behandlar diskriminering på grund av etnisk eller religiös 
tillhörighet på olika ställen i det svenska samhället. En del handlar om 
utbildningsväsendet, där det tas upp olika bilder i skolan som utanförskap, 
diskriminering, segregation m.m. Där beskrivs även hur lärarsituationen är 
med svenskheten och lärarnas attityder mot olika etniciteter.  

Den är ganska lång och det är svårt att få ett helhetsgrepp om den. Men i 
sammanfattningen står det att ”Utbildningsväsendet präglas av ’svenskhet som 
norm’ som påverkar lärarnas och skolledningens förhållningssätt och beteende 
gentemot elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar.”34

Vidare kan man läsa att ”Förutom samhällets indelning av befolkningen i 
’svenskar’ och ’invandrare’, finns det en tydlig hierarki som återfinns i 
stereotyper i medier och undervisningsmaterial…”

 vilket kan 
påverka oss vid uppföljningar om mobbning.  

35

                                       
31 Kulturnavigering i skolan, Gösta Arvastsson, Billy Ehn Gleerups, 2007, sid 76-84 

 vilket avspeglar sig i 
förhållandet mellan individer. 

32 Kulturnavigering i skolan, Gösta Arvastsson, Billy Ehn Gleerups, 2007, sid.83 
33 Kulturnavigering i skolan, Gösta Arvastsson, Billy Ehn Gleerups, 2007, sid 85-93 
34 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Statens offentliga utredningar, 
SOU 2005:56, sid 25 
35 Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Statens offentliga utredningar, 
SOU 2005:56, sid 29 
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Etnografi i klassrummet, Birgitta Kullberg, Studentlitteratur, 2004 

Denna bok tar upp etnografin från ett historiskt klassrum till etnografin i 
dagens klassrum. Den handlar om hur man kan använda etnografins 
förhållningssätt i undervisningen. Den är framför allt forskningsmetodisk bok. 

Det som främst har intresserat mig är om ”Människosyn”36

 

 och 
”Verklighetssyn och omvärldsuppfattning”. Det är hur etnograferna beskriver 
dessa värderingar och jag försöker att få en jämförelse med hur elevernas 
tankar om detta påverkar mobbningen. 

Inledning till etiken, Göran Collste, Studentlitteratur, 2002. 

Den här boken tar upp etiken ur olika synvinklar och om den är relativ. Den 
handlar om etiken och människosyn, etiken ur olika filosofiska vinklar och 
olika samhällen samt olika religiösa etiska ställningstaganden. 

I hans bok har jag främst fastnat för ”Människovärde. ’Människovärde har 
spelat en stor roll i det västerländska etiska tänkandet’” där han på sidorna 
framåt beskriver ”livets innehåll”, ”värde för andra människor” och 
”egenvärden”37

Eftersom de skolor jag har undersökt har många olika religioner så ha 
kapitlet ”Etik och religion” varit extra intressant. Där beskriver han 
religionernas etiska funktioner men också olika religioners etiska grunder.

. 

38

 

 

Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas 
Böhm, Natur och kultur, 1996. 

Tomas Böhm. psykiater och psykoanalytiker, har på ett enkelt vis skrivit 
denna bok om psykologiska bakgrunder och orsaker till främlingsfientlighet och 
rasism. Mycket av det han skriver är jämförbart med orsaker till att man blir 
mobbare. 

Kapitlet ”Fördomar”39

Vidare i kapitlet ”Individen och hatet”

 som börjar med ”Fördomar utgörs av uppfattningar 
och föreställningar om individer eller grupper (eller andra fenomen), som gör att 
den fördomsfulle blir störd i sin observation och sitt kritiska tänkande”. Detta 
får mig att fundera över de etniska aspekterna om mobbning. 

40

                                       
36 Etnografi i klassrummet, Birgitta Kullberg, Studentlitteratur, 2004 sid 61f 

 där man behandlar förhållandet till 
främlingar och det hat som utlöser hatet. Det avslutas med ”Att leva sig in i den 

37 Inledning till etiken, Göran Collste, Studentlitteratur, 2002. sid 54ff 
38 Inledning till etiken, Göran Collste, Studentlitteratur, 2002. sid 71-86 
39 Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas Böhm, Natur 
och kultur, 1996,sid 25ff. 
40 Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas Böhm, Natur 
och kultur, 1996 sid 67-74 
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andre kräver alltså att det goda har övervägt tillräckligt mycket i ens 
erfarenheter, så att det kunnat omfattas och integreras med det onda41

Slutligen kapitlet ”Nationalism och fördomar”

”. 
42 som tar upp 

grupptillhörigheter, nationaliteter, och hur man ser på det främmande och 
okända. En del funderingar kan jag ha runt ”Tolerans och humanitet gentemot 
främlingar kräver en konstant ansträngning från civilisation och kultur”…. 
vidare ”Tveksamma reaktioner från politiker och myndigheter i vår 
konstitutionella stat, tillsammans med brist på civilkurage…43

 

” Ligger det något 
i detta som gör skillnad i hur vi behandlar mobbning och frågorna däromkring? 

2.4 Forskningslitteratur  
Källkritik, Torsten Thurén, Liber, 2005. 

I denna bok beskrivs hur man skall förhålla sig till källor, vilka sätt man ska 
vara kritisk på. Hur man ska värdera och bedöma fakta utifrån var man 
inhämtat informationen. 

En del som fått mig att tänka på relevansen av fakta är ”Regler för urval”44, 
att förstå vad som menas med skevheten i fakta. I ”Att tolka innebörder”45

 

 blir 
insikten över vad det står i svaren mer begripliga. 

Statistik, Birgitta Rudberg, Studentlitteratur, 1993. 

Den här boken tar på ett enkelt vis upp statistik och förklarar de mest 
komplicerade varianter. Den kan kännas lite åldrig med tanke på när den 
skrevs och hur utvecklingen genom datoriseringen har förändrat arbetena men 
det den ger en bra förklaring till grunderna. 

På sidorna 17-22 står det om olika diagram och när och var de används. Hur 
man går till väga för att skapa dem. 

 

Från datainsamling till rapport—att göra en statistisk undersökning, Karin 
Dahmström, Studentlitteratur, 2005 

Denna bok tar upp allt om grunderna för att man ska få en förståelse för 
olika typer av statistiska undersökningar. Den beskriver hur man förbereder 

                                       
41 Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas Böhm, Natur 
och kultur, 1996 sid 74 
42 Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas Böhm, Natur 
och kultur, 1996, sid 160-171. 
43 Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism, Tomas Böhm, Natur 
och kultur, 1996 sid 171 
44 Källkritik, Torsten Thurén, Liber, 2005 sid 89f  
45 Källkritik, Torsten Thurén, Liber, 2005 sid 108ff 
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sig, på vilket sätt man ska göra frågor för intervjuer, enkäter och webbenkäter. 
Den tar upp de etiska och de lagliga perspektiven i olika undersökningar. 

De delar som jag har haft mest hjälp med är ”Olika slag av undersökning”46, 
där jag började fundera på vilken typ av undersökning jag skulle göra. I kapitlet 
”Konstruktion av frågeformulär”47

 

 blev mitt stöd för konstruktion och 
förberedelser av frågeenkäten  

2.5 Inspirationslitteratur 
Hon går genom tavlan, ut ur bilden, Johanna Nilsson, Wahlström & 

Widstrand, 2008 

Detta är en ungdomsroman om Hanna, ett dubbelporträtt om ett 
mobbningsfall. Dels handlar den om hur mobbningen byggs upp utan att 
någon ser eller vill erkänna, dels handlar den om Hannas sjukhusvistelse. Att 
jag tar upp den är för att den är så realistiskt skriven och så typisk för hur det 
kan vara. 

Denna bok har varit en inspiration i mitt arbete runt mobbning. 

 

                                       
46 Från datainsamling till rapport—att göra en statistisk undersökning, Karin Dahmström, 
Studentlitteratur, 2005 sid 15ff 
47 Från datainsamling till rapport—att göra en statistisk undersökning, Karin Dahmström, 
Studentlitteratur, 2005 sid 123ff 
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3. Metod  
Jag har gjort en gruppenkät.48

I den ena skolan, där jag arbetar, kunde jag ganska enkelt genomföra 
studien, nackdelen var att jag inte var en okänd faktor för eleverna. Men i den 
andra skolan var jag helt okänd så jag kunde inte påverka svararna.  

 Fördelen är att många kan ingå i studien och 
det är förhållandevis billigt och snabbt och det är få som inte vill vara med 
eftersom enkäten är direkt framlagd i skolsalen i stället för att låta eleverna 
göra en enkät över nätet. Jag har fått dåliga erfarenheter av webbenkäter, 
eleverna låter bli att svara på dem. 

I enkäten har jag använt mig av två olika typer av frågor. Dels slutna frågor 
med alternativa svar att kryssa för och dels öppna frågor som fordrar att den 
svarande eleven gör ett skrivet svar. Vissa frågor har följdfrågor beroende på 
frågans svar (se bilaga 1).  

Bland de slutna frågorna finns det en del med flera svarsalternativ. 

De slutna frågorna är redovisade som tabeller, dels liggande stapeldiagram 
och dels cirkeldiagram.49

Mitt urval av elever har varit årskurserna 5-8. Orsaken är att frågorna kan 
vara för svåra för de lägre åldrarna och den nionde årskursen har jag uteslutit 
på grund av att det inte fanns tillräckligt med underlag på Storstadsskolan för 
en jämförelse. 

 Till dessa har jag tillfogat kommentarer. 

 

3.1 Metodkritik 

Här tar jag upp en egen kritisk granskning av mina arbetsmetoder. Jag har 
gjort denna studie på två skolor med en enkät på sju sidor, detta kan vara svårt 
för deltagarna att svara på, speciellt som det är svårt med språket för en del. 

Det är barn och ungdomar som har svarat på frågorna. Har de svarat 
sanningsenligt eller har deras fantasi spelat med i svaren? 

Är anonymitet ett abstrakt förhållande som de inte förstår med tanke på om 
de inte har svarat sanningsenligt? 

Är rädslan för att en kamrat, en antagonist eller att en lärare får reda på vad 
de har skrivit så stor att de inte är uppriktiga? 

Hur upplever de sin situation i vardagen, är det relevant med svaret? 

Var det för många frågor eller var det inte rätt sorts frågor? Kanske skulle det 
vara några frågor om det sociala livet utanför skolan, men då kan det bli helt 
andra etiska problem. 

                                       
48 Karin Dahmström, 2005, Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur Lund, sid 86 f 
49 Rudberg, Birgitta, 1993, Statestik, Studentlitteratur Lund, sid 21f 
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Ett problem för hur frågorna blivit besvarade är vilken syn man har på 
mobbning. Ser olika etniska folkgrupper på mobbning efter sina värderingar 
eller ser de det som vi vill beskriva mobbning. 

En annan sak är om alla som svarat tolkar definitionen för mobbning på 
samma sätt som man uttrycker sig i lagen. 

 

3.2 Etiskt ställningstagande  
När jag skrev ihop min enkät var det viktigt för mig att frågorna skulle vara 

ställda på ett sådant sätt att svaren skulle bli anonyma. Jag lovade muntligt 
inför klassen och skriftligt i inledningen på enkäten att ”Denna enkät är helt 
anonym och du skall inte lämna ditt namn, klass eller skola på den”50

Innan jag gick ut till klasserna lämnade jag in enkäten till skolornas rektorer 
för att de skulle kunna läsa igenom den och vi hade en diskussion om frågor 
och anonymitet samt att jag fick ett godkännande för att kunna genomföra 
studien. Slutligen frågade jag klasslärarna om det var ok och när jag kunde få 
möjlighet för genomförandet. 

. 

Det finns ingenstans i dokumenten något som kan återspegla varifrån svaren 
kommer och vid de enstaka tillfällen som besvararna har angett ett namn eller 
en plats har jag gjort en överstrykning för att det inte ska bli något 
ifrågasättande av anonymiteten.   

 

3.3 Avgränsning 
Jag kommer att nyttja de frågor som pekar på skillnaden mellan skolorna. 

De öppna frågor (på sid 2 ,Om ja:, a, b och c samt sid 4, Mår du bra idag och 
Varför) som berör elevernas personliga situation om de har varit mobbade eller 
om de har mobbat kommer inte att ha en relevans för undersökningen 

Jag kommer inte att skilja på ålder och kön, bara antal elever per skola. 
Orsaken är att det endast är i de två inledande frågorna som det finns fråga om 
ålder och kön. I de övriga frågorna finns det ingen relevans av detta i svaren.  

 

                                       
50 Se Bilaga 
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4. UNDERSÖKNING 
 
4.1 Resultat och analys av slutna frågor 

Jag delade ut totalt 225 enkäter och fick svar från 210 vilket ger en 
svarsfrekvens på 93 %, och vad jag har kunnat se är svaren ganska seriösa. 
Det som jag kan se är att den stora språkskillnaden gör att en del svar kan 
vara lite svåra att tyda. 

Eftersom det var en skillnad bara på 6 besvarade enkäter mellan skolorna 
kommer en del av de statistiska resultaten ha en viss likhet.  

Siffrorna är trots sin likhet ett rent sammanträffande.  
Jag fick108 svar var från Förortsskolan, 54 från 5-6 och 54 från 7-9 och 102 

svar var från Storstadsskolan, 54st från 5-6 och 48st från 7-9. Det var 108 
pojkar och 102 flickor som svarade. 

I alla diagram har jag använt antalet svarande på varje del av frågorna. För 
min del kändes det enklare än procent eftersom vissa av frågorna kunde 
besvaras med flera alternativ. I några av analyserna har jag räknat om till 
procent för att det har gett en bättre belysning av diagrammets svar. 

För att få ett bra underlag gjorde jag ett antal frågor som jag tycker är 
relevanta för att det skall bli ett bra resultat och de första var om trivseln i 
skolan. 

 
Förortsskolan   Storstadsskolan 

Trivs du i skolan 

Ja, mycket  
bra; 72 

Ja, ganska  
bra; 26 

Nej ,  Inte så  
bra; 6 

Nej, inte  
alls; 4 

Trivs du i skolan 

Ja, mycket  
bra; 44 

Ja,  
ganska  
bra; 56 

Nej, Inte  
så bra ;  1 

Nej, inte  
alls; 1 
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Och i klassen 

 
Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

Signifikant är att det är en mycket stor del av eleverna i Förortsskolan som 
trivs mycket bra samtidigt som det finns flest elever som inte trivs. 
Storstadsskolan har ungefär lika stor andel elever som trivs mycket bra och 
ganska bra. 

Vad orsaken är varför man inte trivs har jag inte frågat efter men jag kan 
tänka mig att det kan vara allt från att man inte vill gå i skolan, inte trivs med 
lärarna, dåligt med kamrater, är utsatt eller mobbad m.m. 

När det gäller antalet kompisar i klassen är det fler i Förortsskolan än i 
Storstadsskolan som har få eller ingen kompis.  

 

Förortsskolan   Storstadsskolan 

Har du kompisar i klassen 

En eller två ;  
1 

Ingen; 0 

3 eller  
fler; 101 

0 20 40 60 80 100 120 

Trivs du i din klass 

Ja, mycket  
bra; 71 

Ja, ganska  
bra; 21 

Nej ,  Inte så  
bra; 3 

Nej, inte  
alls; 5 

Trivs du i din klass 

Ja, ganska  
bra 48 

Ja, mycket  
bra 53 

Nej ,  Inte så  
bra 1 

Nej, inte alls  
1 

Har du kompisar i klassen 

3 eller fler;  
110 

En eller två ;  
5 

Ingen; 2 

0 50 100 
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När det gäller kompisar i skolan är det ganska likvärdigt. 

 
Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

Skillnaden mellan att ha kompis i skolan och kompis i klassen när det gäller 
de motstridiga uppgifterna kan bero på flera saker. En orsak som jag kan tänka 
mig är att många anser sig tillhöra en grupp. Speciellt i Förortsskolan ser 
syrianerna sig som en grupp och då har de kamrater inom sin egen grupp 
oavsett om de går i klassen eller är utspridda över hela skolan. Men däremot 
anser de sig inte ha några kamrater alls bland de andra etniska grupperna. En 
annan orsak är att eleverna ser klassen som ett utrymme och den övriga skolan 
som ett annat eget utrymme. 

När man tittar på de här två sista frågorna blir det tydligt att det finns  
ca 10 % av eleverna som kan vara i riskgruppen för ett utanförskap som kan 
vara beroende på mobbning men att det kan också ha flera orsaker.51

Av dem som har ett fåtal kamrater kan det vara så att de är relativt nya i 
klassen men det kan också vara så att de håller på att tappa kamrater som går 
över till ett annat kamratskap eller ett gäng. Orsaken kan vara att de växer 
ifrån varandra och får nya intressen men det kan också vara att man inte vill 
bli utsatt för mobbning av en grupp och då är det lättare att byta grupp.

  

52

                                       
51 Se vidare egna reflektioner 

 

52 Se vidare egna reflektioner 

Har du kompissar i skolan 

3 eller fler;  
95 

En eller två ;  
5 

Ingen; 1 

0 20 40 60 80 100 120 

Har du kompisar i skolan 

3 eller fler;  
104 

En eller två;  
6 

Ingen; 5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
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Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

Vid första anblicken verkar det som att det är ganska jämt fördelat i antalet 
som har varit mobbade, men räknar man om det i procent blir det 31 % på 
Förortsskolan och 26 % på Storstadsskolan en skillnad på 5 procentenheter.  

I Tabell 7.13. Frågor om mobbning och illa behandling från lärare53

Här finns det en viss skillnad mellan skolorna. Det kan bero på de olika 
etniciteterna men även på hur elever tolkar sin egen situation.  

, kan man 
läsa att det är ca 22 % som anser att det finns någon i ens klass som är 
mobbad. 

I, På tal om mobbning—och det som görs, beskrivs det som att ”Mobbning 
uppfattas på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Barn, 
ungdomar, lärare, föräldrar och forskare kan ha olika kunskaper om och 
erfarenheter av mobbning och därför också olika förklaringar till vad mobbning 
är.54

På de två skolorna kan det vara skillnad i hur man ser på definitionen av 
mobbning.  

 

Om man går på lagen om diskriminering är det klart uppradat vad som är 
kränkande. Nästa steg är att olika personer tolkar på sitt eget sätt vad de olika 
uttrycken innebär och i skolor arbetar man med likabehandlingsplaner och de 
ser ofta olika ut55

Olweus tar upp ett antal motiv som ligger bakom mobbaren.(se 
litteraturgenomgången) 

.  I Lag (1985:1100) 6§ står det vad den skall innehålla. 

 

                                       
53 http://www.scb.se/Pages/List____147493.aspx från SCB, Bilaga 2 
54 På tal om mobbning—och det som görs, Skolverket 2009, sid 17 
55 Barn- och elev-skyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009, sid 49ff och66ff 

Har du blivit mobbad någon gång 

Ja ; 33 

Nej ; 72 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Har du blivit mobbad någon gång 

Ja ; 27 

Nej ; 75 

0 20 40 60 80 

http://www.scb.se/Pages/List____147493.aspx�
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När det gäller tidpunkten då mobbningen började finns det markanta 
skillnader mellan skolorna. 

 

Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

På Förortsskolan är det en stor del som var utsatta under lågstadiet. Detta 
skulle kunna bero på att det under ett antal år har blivit en ökning av elever 
med invandrarbakgrund och de har haft stora språkproblem samt nya 
etniciteter. Det finns också en som uppger att mobbningen har börjat på 
högstadiet. 

På Storstadsskolan har det varit en jämnare fördelning av tidpunkterna 
bortsett från högstadiet där det inte har förekommit att någon börjat mobba. 
Mobbningen kan i sig börjat tidigare och är pågående men orsaken kan också 
vara att dessa elever är mer sammansvetsade på ett bra sätt och att det finns 
många fler skolor att välja på i Storstadens kommun om man väljer att byta 
skola på grund av mobbing. 

  
Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

På frågan, Om du är mobbad även idag, så ser man dels vilken skillnad de är 
på det totala antalet 46 respektive 24 som blivit mobbade och vilka som är 
mobbade vid enkätens besvarande.  

När började mobbningen i skolan 

Åk  1 - 3  
Lågstadiet ;  

19 

Åk  7 - 9  
Högstadiet ;  

1 
Dagis / Försk 

ola; 8 
Åk  4 - 6  
Mellan-  

stadiet  ;  7 

När började mobbningen i skolan 

Åk  1 - 3  
Lågstadiet ;  

9 

Åk  7 - 9  
Högstadiet ;  

0 Dagis  
Förskola ;  6 

Åk  4 - 6  
Mellan-  

stadiet  ;  11 

Är du mobbad även idag 

Ja; 7 

Nej; 39 

0 10 20 30 40 50 

Är du mobbad även idag 

Ja; 1 

Nej; 23 

0 10 20 30 
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Hur länge var du eller har du varit mobbad

1-3 år; 10

4-6 år; 3

7-9 år; 3

Mindre än 1 
år; 29

Hur länge var du eller har du varit mobbad

1-3 år; 7

4-6 år; 2

7-9 år; 2

Mindre än 
1 år; 14

 

Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

För de flesta har mobbningen förekommit mindre än ett år men när det har 
förekommit i 7 till 9 år så måste man undra över att det kan göras utan att 
någon ser och ingriper. Kan det vara så sofistikerat att inga mer än 
antagonisterna och de utsatta vet eller är det så att omgivningen inte bryr sig. 
Gunnar Höistad uttrycker det som ”En annan förklaring till skolans passivitet 
kan vara att personalen tror att ’det inte är så farligt’……’Ja se pojkar, som de 
håller på!’ ’Lite får du väl tåla ändå!’ ’Hon har alltid gått för sig själv och verkar 
trivas med det’.” 56

Att mobbning förekommer pågår/pågick hela tiden är också en situation som 
borde ses och uppmärksammas men det är kanske så att vissa saker tar inte 
lärarna för mobbning utan de har lagt ribban på en nivå som sorterar ut det 
som kan vara svårt att reda ut. En del lärare skyller på att eleven inbillar sig, 
det är eleven själv som är orsaken

 

57

                                       
56 Höistad, Gunnar. Mobbning och människovärde, Förlagshuset Gothia 2001, sid 73 

, utan att de gör något åt det. 

57 Se vidare egna reflektioner 
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Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

När man läser svaren på vem det var som ingrep kan man bli lite fundersam 
över Förortsskolan där det är en stor del som blivit hjälpta av andra utom av 
lärarna till skillnad mot Storstadsskolan där lärarna är den övervägande 
gruppen.  

Förklaring till uppdelningen. På Förortsskolan där det är många kulturer och 
många elever med mycket stark tro så de ser skillnad mellan olika vuxna och 
annan person. Vuxna är föräldrar och vanliga personer i deras närhet. Annan 
person är myndighetspersoner som poliser, socialen m.fl. men också gud och 
kyrkan. 

En skillnad mellan skolorna är att det i Storstadsskolan har varit ett aktivt 
antimobbningsteam i många år och i Förortsskolan har det varit en typ av 
kamratstödjare med ett antimobbningsteam som arbetat ”när det har behövts”. 

På Storstadsskolan har de i många år arbetat efter Farsta-metoden58

På Förortsskolan arbetar de med SET/livskunskap

 och 
haft ett inarbetat system med anmälningslappar till sitt antimobbningsteam.  

59 och där finns det sedan 
ett år tillbaka en trygghetsgrupp som har en anmälningslapp och en 
trygghetstrappa60

                                       
58 Farsta metoden utvecklades i mitten av 80-talet och går ut på att man är undersöker 
situationen så att man är säker på om det är riktig mobbing och sedan har man en stark 
struktur i hur samtal med elever skall vara. Man försöker upptäcka och behandla den akuta 
situationen. På tal om mobbning—och det som görs, Skolverket 2009, sid 98ff 

 i sex steg 

59 SET är ett program skapat av Birgitta Kimberly och går ut på ett förebyggande av beteenden, 
olika sociala problem och ohälsa. På tal om mobbning—och det som görs, Skolverket 2009, sid 
151 ff 
60 Trygghetstrappan är en delvis egen konstruktion. Hela trygghetstrappan bygger på att man 
alltid ska ha en kontakt med föräldrarna. I det första steget är det pedagogen som tar kontakt 
med föräldrar och i den sista är det en EVK, elevvårdskonferens och en eventuell sosanmälan. 

Om det var någon som ingrep. Var det en 

vuxen; 8 

lärare; 14 

kompis; 6 

annan  
person; 1 

Om det var någon som ingrep. Var det en 

vuxen; 11 

lärare; 8 
kompis;  

18 

annan  
person; 5 
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Skillnaden är dels arbetssättet med en längre trygghetstrappa och framför 
allt mindre rutin. 

För att det ska fungera på skolorna måste alla hjälpas, det får inte bli så att 
ingen bryr sig så som Höistad skriver ” ’Det är ingen idé att säga något, det 
händer ju i alla fall ingenting’. Om ingen i skolan ser eller vill se hur det är fatt, 
blir det ingen bekräftelse på att man verkligen är ett mobboffer och detta är 
ytterligare ett svek.” 61

Det händer så mycket under dagarna i skolan och det blir så många 
händelser som inträffar att lärarna inte ser problemen och inte heller de 
drabbade.

  

62

Känner du någon som är mobbad

Ja; 50

Nej; 54

0 10 20 30 40 50 60

 

 
Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

Här kan man undra över om bråk och stök i skolan är så vardagligt att det 
måste vara exceptionellt för att eleverna själva skall märka av mobbningen. På 
Förortsskolan är det betydligt fler som känner till någon som är mobbad, det 
kan förklaras med att man med större fördel talar med kamrater och på det 
sättet blir problemen mer kända. 

                                       
61 Höistad, Gunnar. Mobbning och människovärde, Förlagshuset Gothia 2001, sid 73 
62 Se vidare egna reflektioner 

Känner du någon som är mobbad 

Ja; 28 

Nej; 71 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
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Har du mobbat någon

Ja; 11

Nej; 87

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

 

Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

Med tanke på att det är mellan 26 och 31 procent av de svarande som är 
eller har varit mobbade är det få som själva anser att de har mobbat någon. 
Handlar detta om en självförnekelse att inte ens anonymt kunna erkänna hur 
man är eller är det så att man inte vet var gränserna går mellan lek och allvar. 

Skillnaden kan också vara att det är samma person som mobbar olika 
personer vid olika tillfällen. 

Har du mobbat någon  

Ja; 23 

Nej; 80 

0 20 40 60 80 100 
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63 

64

Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

 

När det gäller att peka ut de grupper som mobbar varandra finns det flera 
saker som är förvånande. 

Först på den skola som har flest olika folkgrupper, Förortsskolan, är det  
30 % av antalet svarande som tror att det är mellan de etniska grupperna det 
förekommer mobbning, men på Storstadsskolan är det 57 % av antalet 
svarande som tror att mobbningen förekommer där. 

Det intressanta här är att den skolan med få etniska grupper tror att det 
förekommer mer mobbning än vad de gör på den skolan som har många 
etniska grupper. En orsak kan vara en ovana vid andra etniciteter. Det kan 
också vara en främlingsfientlighet som ger sig till känna genom mobbning. 

Att lärarna skulle vara bättre på att inte mobba varandra handlar nog mer 
om att eleverna inte ser det. 

Trots att det har hänt en hel del på Förortsskolan är det bara en knapp 
tredjedel som tror att mobbning förekommer mellan elever och lärare. 65

Det var ett fåtal av eleverna som prickade i alla fyra alternativen, det var med 
andra ord inte många som tänkte på att mobbning kan förekomma inom alla 
typer av grupperingar 

  

                                       
63 I dessa två och de två sista tabellerna har eleverna kunnat pricka i flera alternativ. 
64 Elever – elever är främst avsedd att vara inom de enskilda etniska grupperna. 
65 På Förortsskolan har det skett en ganska omfattande mobbning av lärare från elevernas sida. 

Tror du att det förekommer mobbning mellan: 

Mellan olika  
etniska  

folkgrupper;  
35 

Lärare och  
lärare; 10 

Elever och  
lärare; 28 

Elever och  
elever; 91 

Tror du att det förekommer mobbning mellan: 

Elever och  
lärare; 45 

Lärare och  
lärare; 37 

Elever och  
elever; 99 

Mellan olika  
etniska  

folkgrupper;  
58 
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66

Förortsskolan   Storstadsskolan 

 

 

I det här diagrammet var det en del elever som hade fyllt i alla alternativen. 
Under min genomgång av svaren har jag bara noterat att det var ett större antal 
på Storstadsskolan som tyckte att alla hade ett ansvar för att upptäcka 
mobbning än på Förortsskolan. 67

Ser man på Förortsskolan så verkar det som att eleverna tycker att lärarna 
skall ta ett större ansvar med tanke på att det i stor utsträckning har varit 
kamrater som har ingripit vid mobbning.  

 

                                       
66 Förklaring till uppdelningen. På Förortsskolan där det är många kulturer och många elever 
med mycket stark tro så ser de skillnad mellan olika vuxna och annan person. Vuxna är 
föräldrar och vanliga personer i deras närhet. Annan person är myndighetspersoner som 
poliser, socialen m.fl. men också gud och kyrkan.  
67 21 på Storstadsskolan och 14 på Förortsskolan hade prickat i alla alternativen. 

Vem tycker du bär ansvaret för att  
upptäcka mobbning?  

vuxen; 61 

lärare; 73 

kompis; 42 

annan  
person; 22 

Vem tycker du bär ansvaret för att  
upptäcka mobbning?  

vuxen; 73 

lärare; 90 

kompis;  
51 

annan  
person;  

25 
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4.2 Resultat och analys av öppna frågor 
Härunder kommer jag att ta upp några svar på de två första frågorna som är 

”representativa” från var skola, övriga ligger i bilaga 1. Jag har gallrat ner 
antalet genom att ha tagit bort de svaren som är likvärdiga. 

Under varje fråga gör jag en kortare analys över eventuella skillnader. 
 

Förortsskolan 
Berätta vad mobbning är för dig. 
 

• Om man är taskig hela tiden. 
• När någon slår  
• Mobbning är när en eller flera 

personer är på någon och till exempel 
retar personen gång på gång. 

• Bråk, aggressivitet. 
• Det är när en eller flera retar en 

person varje dag. 
• Mobbning är när någon säger dumma 

kommentarer. 
• Det är kränkning, en grupp som 

trycker ner en/flera på något sätt. 
• När man känner sig utanför av andra 

människor. Att man inte trivs av folket 
i samhället. 

• Att någon blir retad, diskriminerad, 
för sitt utseende, klädsel, skolarbete 
rasism m.m. 

• För det påverkas både i och utanför 
skolan. 

• Mobbning är när man får någon att 
känna sig ledsen utan större 
anledning  

• Bli hotad på vägen hem. 
• När man t.ex. har glasögon eller har 

fula kläder. 
• Någon är utanför, blir slagen. 
• Det är jobbigt och man orkar inte vara 

i skolan. 

Storstadsskolan 
Berätta vad mobbning är för dig. 
 
• Jag tycker att mobbning är illa 

behandling och förtryck av en eller flera 
personer 

• Att bli kränkt på olika sätt som får en 
att känna sig deprimerad och utanför 

• Mobbning för mig är när någon/några 
hackar på en pga. sitt utseende eller 
religion/ursprung 

• Att man upprepande säger negativa 
saker 

• Mobbning någonting som gör att en 
annan person mår dåligt. Ex slå, 
förnedra, taskiga kommentarer om hur 
ser ut m.m. 

• Upprepad retning, utfrysning eller 
utsättning. 

• Kränkning, våld och utanförskap. 
repeterande förödmjukning. 

• Folk som sätter sig över andra. 
• Man är taskig och gör livet surt för en. 
• Det är när man sårar en person flera 

gånger. 
• Mobbning är om man trycker ner 

någon. Man är taskig. 
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När jag läste igenom alla svar första gången tyckte jag att svaren var ganska 
lika, men när jag hade gått igenom dem flera gånger fann jag en nyansskillnad.  

I ,Skolan—en arena för mobbning, står det under vad som är mobbning att 
”Negativa fysiska handlingar omfattar slag, knuffar, sparkar inklusive 
handlingar som utförs mot den utsattes vilja, t. ex. att denne hålls fast eller blir 
nypt”.68

Och på nästa punkt om vad som är mobbning står det att ”Negativa 
handlingar i form av gester omfattar grimaser, fula gester eller andra 
markeringar som görs i syfte att såra eller irritera någon, t.ex. att demonstrativt 
vända ryggen till, vilket kan uppfattas som ett försök att isolera eller ”frysa ut” 
någon.

  Så är det beskrivet på Förortsskolan, där menar många att det finns 
våld och aggressivitet med när det gäller mobbning: man slåss och bråkar. 

69

Eleverna på de olika skolornas svar beskriver två olika typer av mobbning. 

 Och på Storstadsskolan svarar de mer att man blir psykiskt mobbad 
med utfrysningar och verbalt retande. 

Ofta delar man in mobbningen i ”psykiska och fysiska handlingar. Till den 
första gruppen hör handlingar som att hota, håna och retas, göra miner 
ignorera eller utesluta någon från gemenskapen. 

 Till den andra gruppen hör handlingar som slag, sparkar och knuffar. En 
del forskare vill även lyfta fram en sexuell dimension i vissa 
mobbningssituationer.”70

På en skola där det finns olika etniska grupperingar som religioner, språk 
och härkomst kan det även finnas andra infallsvinklar i mobbningen. Här kan 
det handla om hur man använder språket mot varandra eller utnyttjar de 
kränkande orden i varandras språk. Det kan var integritetskränkande som ”   
integritetskränkande uttalanden, såsom kommentarer om deras hår, hudfärg 
samt fysisk beröring som inte är socialt accepterad när det gäller övriga 
personer.”

 De här är de vanligaste sätten att se på mobbning. 

71

                                       
68 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 42 

 

69 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 42 
70 På tal om mobbning – och det som görs, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren 
och Marie Wrethander, Skolverket, 2009 sid 18 
71 Att färgas av Sverige, Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa och Adiam Tedros. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, sid 22 
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Förortsskolan 
Varför tror du att mobbning 
uppstår? 
• Att mobbaren känner igen sig själv i den 

som blir mobbad. 
• Av en idiot. 
• En person som har dåligt 

självförtroende som går ut över andra. 
• För att få uppmärksamhet. 
• Om man har problem hemma. 
• För att ta sin hämnd, retas, bråka eller 

käfta 
• För att man vill passa in i en speciell 

grupp. 
• Man har inget att göra. 
• För någon är annorlunda. 
• För att någon inte tycker om den 

personen eller tycker att han ska 
mobbas för han är ful eller smart. 

• På grund av grupptrycket. 
• För att man är fattig. 
• För att man vill visa att man är stark, 

populär och rolig. 
• På grund av avundsjuka, svaghet, 

rädsla.  
• För hudfärgen, religionen, kultur, kärlek 

och bråk. 
• Kanske de tycker det är roligt. 

Storstadsskolan 
Varför tror du att mobbning 
uppstår? 
• Om man har det jobbigt själv så kanske 

man utsätter andra för att kompensera 
ut det. 

• För att mobbaren kanske känner sig 
underlägsen och känner sig bättre när 
den trycker ner andra. Mobbaren 
kanske har varit mobbad själv. 

• Man kanske behöver dölja sin egen 
osäkerhet. 

• Jag tror man mobbar för att inte själv 
bli mobbad. 

• Till exempel för att den som blir mobbad 
ser annorlunda ut och klär sig på ett 
annat sätt. Det kan också vara 
avundsjuka. 

• Att någon i gruppen känner sig hotad av 
en eller flera personer. Då måste man 
kränka för att bli av med personen. 

• För att man inte vet hur man ska 
behandla folk på rätt sätt.  

• Utseende m.m. 
• För folk vill vara coola. 
• För att folk tycker det är kul att 

mobbas. 
• För dom som mobbar inte har något 

bättre för sig. 
• Grupptryck kanske, eller att det är 

någon man stör sig på och som är 
annorlunda. 

• För att man ska få gemenskap i en 
grupp. För att någon försöker klättra 
över en i statusstegen. 

• Jag tror att många mobbare har det 
svårt hemma.  

• För att elever vill ha någon att gå igång 
på eller snacka om bara. 

 
På Förortsskolan handlar en del svar även på denna fråga om våld och att 

man ska få uppmärksamhet, en status inför andra. 

På Storstadsskolan handlar svaren mer det psykologiska tänkandet runt 
individerna. Dels runt den mobbade men också hurdan mobbaren är. 
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Hur tror du att man kan upptäcka mobbning?  
På båda skolorna är det mycket som är gemensamt. Beskrivningen av de 

mobbade och hur man kan se och höra mobbningen. Det beskrivs som mycket 
uppenbart vad och hur man kan upptäcka det. 

Gemensamt är att eleverna tycker att de ser hur de mobbade mår 
psykosocialt, de ändrar sitt uppförande och sitt kroppsspråk. De talar också 
om att det hörs och att lärarna skall vara observanta över elevernas språk. Det 
kan vara slang eller uttryck på andra språk. 

På Storstadsskolan uttrycker eleverna att lärare måste ”öppna ögonen och 
höra”72. En beskrivning av detta går att läsa i Skolan—en arena för mobbning 
som ”Vuxna är ofta omedvetna om mobbningsepisoder och har därför svårare 
att upptäckta detta på skolgården jämfört med klassrummet. Verbal aggression 
är närapå dubbelt så vanligt förekommande som fysisk aggression både på 
skolgården och i klassrummet (Craig, Pepler & Atlas 2000)”.73

Det finns också ett antal förslag på hur skolorna på ett enkelt sätt ska få 
bättre kontroll över situationen. 

  

På förortsskolan däremot förutsätter man mer att lärare ska märka samma 
saker som eleverna gör.74

 

 

 

Vad tror du gör att en person kan bli mobbad? 
På denna fråga finns en markant skillnad i hur man tänker om vad som 

skapar mobbning mot en person. 

Förortsskolan går in på hur personen agerar, men också på den sociala 
bakgrunden och statusen i skolan som är beroende på deras ställning i 
samhället, det handlar om språket och dess uttrycksformer.75

I Skolan – en arena för mobbning beskrivs mobboffret på olika sätt som 
”Olweus skiljer mellan provocerande och passiva mobboffer. Kategorin 
provocerande mobboffer är mindre förekommande. Som framgår av 
beteckningen provocerar de fram negativa reaktioner hos andra, huvudsakligen 
genom sitt häftiga humör och sin hyperaktivitet och allmänna oro”.

.  

76

Men på Storstadsskolan däremot har mer tankar runt personligheten av den 
drabbade, vilket status personen har och hur de agerar. Där kommer det också 
mer fram vilken ekonomisk samhällsklass man kommer ifrån. Det kan 

 

                                       
72 Se vidare egna reflektioner 
73 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 65 
74 Se vidare egna reflektioner 
75 Se vidare egna reflektioner 
76 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 43 
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beskrivas som ”Till skillnad mot mobbare har passiva mobboffer också en mer 
negativ inställning till användningen av våldshandlingar och lägre självkänsla. 
De är inte själva retsamma eller aggressiva, tvärtom utmärks de av tystlåtenhet 
och av ett passivt reaktionsmönster. De känner sig vidare misslyckade, 
ensamma och övergivna i skolan”.77

 

 

 
Vem tror du blir en mobbare? 

I den här frågan är det några saker som eleverna på båda skolorna har 
gemensamt. Båda beskriver mobbaren som en person som har det svårt 
hemma och som inte mår bra. ”Mot bakgrund av ogynnsamma uppväxtvillkor 
fortsätter den typiske mobbaren att vara aggressiv mot andra, såväl mot vuxna 
som barn”. 78

Förortsskolan beskriver mobbaren som den som inte har empati och som vill 
vara den tuffa som slåss inför kamraterna. 

 Men samtidigt kommer också fram att de anser att alla kan bli 
mobbare. 

Storstadsskolan beskriver också mobbaren som en som har mindre empati 
men utan självkänsla, en som har det trist och tråkigt.  

Detta beskrivs på ett enkelt vis i Skolan – en arena för mobbning där man tar 
upp Olweus definitioner. 

 

                                       
77 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 44 
78 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 42 
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Var i skolan tror du att det kan förekomma mest mobbning? 
”Mobbningen förekommer oftast på skolgården, i klassrum, i korridorer samt 

på väg till och från skolan. Pojkar mobbas också på skolans toaletter”. 79

Eleverna beskriver dessa ställen och alla andra områden på sina skolor som 
potentiella ställen där de kan bli mobbade. ”Mobbning förekommer 
företrädesvis inom skolan och på platser utanför vuxnas kontroll”.

 

80

Den största skillnaden är att Storstadsskolans elever poängterar att lärarna 
inte ser eller inte bryr sig. Mobbningen kan förekomma på platser där det inte 
borde kunna förekomma. Samtidigt beskriver eleverna att det är flest lärare 
som upptäcker mobbning. Se diagram om vem som ingrep vi mobbning. 

De skriver 
att frånvaron eller närvaron av vuxna påverkar förekomsten av mobbning 

 

 

Tror du att det går att förebygga mobbning och i så fall hur? 
Här är den stora skillnaden att Storstadsskolan poängterar att det är ett 

vuxenansvar. De vill att de vuxna ska agera mer och förebygga mobbningen 
genom sin närvaro hos eleverna. På Förortsskolan är det mer bestraffning mot 
mobbarna, hårdare tag och revanschlystnad. Svaren handlar mer om vad 
lärare, elever och föräldrar ska göra när mobbningen redan är på gång 

Hur lärare ska agera mot eleverna beskrivs av Rigby (2001) som att "Lärare 
är på flera sätt viktiga i att reducera mobbningen i skolan. 

Lärare måste tydligt visa att de är emot mobbning när de får höra om 
händelser eller ser mobbning, inte bara i klassrummet, utan även på andra 
platser i skolan. 

Lärare skall initiera eleverna att starta diskussioner för att reducera 
mobbningen. De flesta elever är mot mobbning och måste därför uppmuntras 
att aktivt ta avstånd från mobbning.”81

                                       
79 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 64 

 

80 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 65 
81 Björn Eriksson, Odd Lindberg m.fl. Skolan — en arena för mobbning, en forskningsöversikt 
och diskussion kring mobbning i skolan Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002, sid 91f 



 39 

5. Diskussion  
 
82

Orsaksskillnaden till varför man blir mobbad är också markant. 
Förortsskolans svar handlar om den etnisk-sociala bakgrunden, där gäller det 
att få uppmärksamhet och status inför sina kamrater.  

Skillnaden i förekomsten av mobbning på de två skolorna är markant. På 
skolan med många etniciteter är det betydligt fler som har varit mobbade och 
fler som är mobbade i dagsläget.  

Däremot har Storstadsskolan ett mer psykologiskt tänkande runt de utsatta.  

Statistiskt verkar det som att Storstadsskolan uppfattar att det förekommer 
mer mobbning mellan etniska grupper än vad Förortsskolan gör. Det kan vara 
ett utslag av att det är mer konkret gruppskillnad i Storstadsskolan medan 
Förortsskolan är van vid många etniciteter. 

   Storstadsskolans svar tyder på att det handlar mer om omständigheterna 
runt den enskilda individen som inte passar in i den sociala skolstatusen, och 
hur den yttre kosmetiken är. 

När det gäller förövaren finns det färre skillnader . Båda skolorna ser 
mobbaren som en person som har svårt hemma och/eller inte mår bra.  

    Förortsskolan uppfattar mobbaren som en person utan empati, en som vill 
vara tuff inför andra. 

Storstadsskolans förklaring är att det är en person med mindre empati, dålig 
självkänsla och som har det trist och tråkigt. 

83

Vem som har upptäckt mobbningen skiljer sig på det viset att 
Storstadsskolan svarar att det oftast är läraren som gör upptäckten medan 
Förortsskolan svarar att det mestadels är en kompis. 

Det är en markant skillnad hur de olika skolorna beskriver upptäckten av 
mobbning. 

    Båda skolorna anser att det är lätt och uppenbart hur man kan skall 
upptäcka mobbning. Förortsskolan förutsätter att lärarna ska se samma saker 
som eleverna gör. Men Storstadsskolan tycker att lärarna ska vara mer 
observanta. 

Skillnaden när det gäller hur man ska åtgärda mobbning är stor mellan de 
två skolorna. Förortsskolan beskriver fler åtgärder när mobbningen redan 
förekommer och Storstadsskolan vill förebygga mobbningen som en åtgärd.  

Det har varit få ställen där eleverna har beskrivit en särbehandling.  

Fastän Förortsskolan är van vid olika etniciteter beskriver den 
motsägelsefullt orsaken till att bli mobbad som en etnisk skillnad som hudfärg, 
                                       
82 Första forskningsfrågan 
83 Andra forskningsfrågan 
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religion eller dåliga språkkunskaper i svenska, men även de olika kulturernas 
status gentemot varandra. 

  Storstadsskolan pekar mer på socialgruppstillhörighet, utseende, kläder m.m. 

 

 
I Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever 2006:67, förbjuds all typ av kränkande behandling av barn och 
elever, och den har en särskild paragraf som behandlar ett absolut förbud.  

Lärare och andra vuxna i skolan inte får kränka elever. 

Detta får mig att fundera på om det är så att skolan själv höjer ribban för vad 
som är kränkande. Om man använder sig av lagen skulle många fler händelser 
kunna bedömas som kränkningar. Vad är det som blir fel när det är elevens 
upplevelse som bör vara utgångspunkten? 

Skolan måste arbeta med värdegrund, relationer, uppförande och inte bara 
agera vid konkreta, allvarliga händelser.  

Lagen är tydlig med att det är den som blivit utsatt som avgör om det 
handlar om kränkande behandling eller inte. 

Både lärare och elever skulle behöva lära sig mer om vad kränkningarna 
innebär. 

Pedagogerna skulle behöva nya och bättre verktyg för att kunna skapa en 
tryggare och lugnare arbetsmiljö 

Lagen är en bra grundsten men om den inte efterföljs av skolorna blir den 
ganska betydelselös. När jag läser svaren från eleverna kommer frågan upp hur 
informationen om denna lag har nått ut i samhället och då först och främst i 
skolorna. 

Oavsett vilken av de två skolorna som beskriver hur man blir mobbad och 
vad som görs för att det ska upptäckas beskrivs nästan allt som lagen tar upp 
men jag får känslan av att ingen kopplar samman lagen med händelser. 
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6. Egna reflektioner 
 

Att inte har någon kamrat i klassen kanske innebär att eleven redan kan 
vara utfryst.  

Även om eleven har varit lite utsatt redan tidigare, vill hon/han kanske inte 
byta till någon annan skola inom närområdet för att på de andra skolorna finns 
det också stora sociala problem. Och vill eleven komma till de lugnare 
områdena finns det inte någon hjälp med reseersättning och för många av de 
elever som är utsatta är de ekonomiska faktorerna ett hinder. 

Denna grupp med ensamma elever skulle säkert kunna minimeras om alla i 
skolan hjälptes åt. Det kan vara så enkelt att läraren eller kamratstödjaren 
bara går fram och pratar lite under rasten och på så vis skapar ett bra 
förtroende med eleven utan att de andra eleverna behöver se det.  

På många ställen bland svaren beskriver eleverna lärarna som dem som 
nonchalerar situationer. Eleverna säger att lärarna skall sluta att vara döva och 
blinda och i stället öppna ögonen och höra och inte undvika de besvärliga 
situationerna. Underförstått att lärarna inte bryr sig. 

En sak som var gemensam bland svaren var att orsaken till mobbning inte är 
den utsattes fel, och det är också vad som står i lagen att det är hur offrets 
egen uppfattning om hur hon/han känner sig behandlad som är det gällande. 

Det läggs mycket tid på dem som bråkar utan att reflektera över om det är 
mobbning och att hjälpa mobbningsoffret. Där kommer jag åter till detta att 
skolans värld har sakta men säkert höjt ribban utan att reflektera. 

Mycket av problemen på en skola med många etniska grupper är språket, 
språken och uttrycken. Eleverna har svårt med det svenska språket och 
missförstår varandra. Eleverna använder varandras språk och säger fula saker 
till varandra utan att lärare kan förstå och ingripa. Eleverna använder uttryck 
och fraser som är översatta svordomar eller hopsättningar av ord som används 
på ett felaktigt sätt. 

 

 



 42 

7. Referenser 
7.1 Källförteckning 

Arvastsson, Gösta, Kulturnavigering i skolan, Billy Ehn Gleerup, 2007,  

ISBN 978-91-40-66108-1 

Böhm, Tomas, Inte som vi – psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och 
rasism, Natur och kultur, 1996, ISBN 91-27-06419-0 

Collste, Göran, Inledning till etiken, Studentlitteratur, 2002,  
ISBN 978-91-44-02211-6 

Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning, Studentlitteratur 2005, ISBN 914404352-X. 

Höistad, Gunnar. Mobbning och människovärde, Förlagshuset Gothia 2001 
ISBN 978-91-72-05317-5 

Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur 2004,  

ISBN 91-44-03090-8 

Olsson, Christer. Mobbning och våld i verkligheten, Warne Förlag 1999 

ISBN 91-86-42457-2 

Rudberg, Birgitta. Statestik, Studentlitteratur 1993, ISBN 914437701-0 

Thors, Christina (red), Utstött : en bok om mobbing, Lärarförbundets, 2007. 
ISBN 978-91-97-65984-0 

Thurén, Torsten. Källkritik, Liber 2005, ISBN 914705293-7. 

 

7.2 Offentliga tryck 
Barn- och elev- skyddslagen i praktiken,  
Beställningsnummer: 09:1098, Skolverket, 2009 

Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, Statens offentliga 
utredningar, SOU 2005:56, ISBN 91-38-22376-7. 

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattning 
om diskriminering och trakasserier. Skolverket, 2009. Beställningsnummer: 
09:1097 

Eriksson, Björn, Lindberg, Odd m.fl. Skolan—en arena för mobbning, 
enforskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan 
Beställningsnummer 02:739 Skolverket 2002 

Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, 2009. 
ISBN 978-91-85545-64-3 

Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Kenneth Nordgren och Marie Wrethander, På 
tal om mobbning – och det som görs, Skolverket, 2009, Beställningsnummer: 
09:1111  



 43 

Kalonaityté,Viktorija, Kawesa, Victoria och Tedros, Adiam, Att färgas av Sverige, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 

Skolan gör skillnad – etnicitet och institutionell praktik, Sabine Gruber, 
Linköpings universitet 2007, Avhandling 

Thullberg, Per (Generaldirektör), Birgitta Andrén (Undervisningsråd), Barn- och 
elev - skyddslagen i praktiken, Skolverket, 2009, Beställningsnummer: 
09:1098,  
ISSN 1103-2421 

 
7.3 Lagar & Styrdokument 
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever. 

Lpo 94, 2009, ISBN 978-91-85545-13-1 

 

7.4 Webbsida 
http://www.scb.se/Pages/List____147493.aspx (Tabell 7.13) 

7.5 Bibliografi 
Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlittteratur2006 

Nilsson, Johanna, Hon går genom tavlan, ut ur bilden, Wahlström & Widstrand, 
2008, ISBN 914617604-7 

 

8. Bilaga 
Svar på öppna frågor ................................. Bilaga 1 

Frågeenkäten ............................................ Bilaga 2 

Tabell 7.13 ................................................ Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/List____147493.aspx�


 44 

 

Bilaga 1 
 

  
Förortsskolan 
Hur tror du att man kan upptäcka 
mobbning?  
• Man upptäcker när någon är ledsen. 
• Genom att man ser det. 
• När man ser att någon retar. 
• Någon känner sig dålig. 
• Man kan upptäcka när någon håller på 

hela tiden och säger dumma saker. 
• När någon retar en person och använder 

fula ord. 
• Att dom säger dumma saker varje dag 

och så. 
• Genom att personerna är mer tysta. 
• Genom att se hur kamraterna uppför sig 

mot andra. 
• Om man ser att någon är utanför eller 

inte känner sig omtyckt. 
• Omringad av flera personer som säger 

fula ord. 
• Man ser nog på den mobbades 

beteende, den kanske blir mer 
tillbakadragen och rädd för vissa o.s.v. 

• Jag känner bara en närvaro av det. 
• Retad slagen. 
• Att man hör från andra eller så är man 

med. 

Storstadsskolan 
Hur tror du att man kan upptäcka 
mobbning?  
• Man ser nog om en person ser ut att må 

dåligt, sen kan man kolla om någon 
håller på med den. 

• Den mobbning jag sett har varit ganska 
uppenbar 

• Vara uppmärksam som lärare, eller 
kanske prata med eleverna oftare. 

• När någon sitter ensam ofta och så. 
• On det finns någon som inte har någon 

att vara med och att elever på skolan 
retar eller slår den. 

• Man märker oftast ifall någon är taskig 
mot någon annan. 

• Man måste ha ögonen öppna. Många 
blundar ju för det som sker. det märks 
ganska tydligt om det är ”öppen 
mobbning”,  

• Man ser om någon blir mobbad, man 
ser om någon är ledsen. 

• Det är för det mesta barn som 
upptäcker när någon annan blir 
mobbad. Vuxna liksom är inte där när 
det händer och det tycker jag är dåligt. 
Barn borde få vara med i skolans 
mobbningsgrupp. 

• Öppna ögonen och hör. 
• Om man har många lärare på rasten. 
• Genom att en person är deppig och 

kanske inte alltid kommer till skolan, 
utan stannar hemma. 

• Om man ser något som ser ut som en 
otrevlig situation mellan två eller flera 
personer. 

• Av en slump. 
• På skolan kan man ha kameror. 
• Att lärarna och barnen har bra kontakt 

med varandra. 
• Jag tror det är lätt att se men svårt att 

ta tag i. 
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Förortsskolan 
Vad tror du gör att en person kan 
bli mobbad? 

• Om man är avundsjuk på den 
personen 

• Deras utseende, längd, vikt o.s.v. 
• Mobbaren anser att personen är tönt 

och feg. 
• Bli kallad för horunge och bli retad 

av mobbaren och de snackar skit om 
dens släkt. 

• Kanske har en stil ingen tycker om. 
• Om den har t.ex. svårt att prata 

svenska eller om den har en annan 
hudfärg. 

• Svårt att snacka språket där man 
bor. 

• För att om man visar sig svag och 
tyst när någon håller på med dig. 

• De har andra tankar, åsikter och 
andra egenskaper än de andra och 
kan därför bli mobbade. 

• Om en person ser bögig ut eller inte 
gör som de tuffa vill. 

• Identitet, klädsel och sätt att leva. 
• Det kan vara för ett namn. 
• Av religion, hudfärg  
• Ingenting. 
• Att den är smart.  

Storstadsskolan 
Vad tror du gör att en person kan 
bli mobbad? 

• Om den personen har en låg status 
så händer det nog att den blir 
angripen. 

• Fel kläder, utseendet nationalitet 
• Jag tror inte att det har med 

personen att göra. 
• Om man står ut, starka åsikter eller 

inte passar in. 
• Den personen har lite 

självförtroende. 
• Den kanske inte har så många 

vänner.  
• För att den personen kanske har 

varit dum mot någon och själv blivit 
mobbad tillbaka. 

• Om man har glasögon. Klär sig olika 
än vad de andra gör. 

• Har dåligt självförtroende. 
• Pluggar mycket typ. 
• Om han/hon är dålig i skolan eller 

gör saker andra tycker är töntigt. 
• Att personen är annorlunda som 

t.ex. lång, kort, spinkig, tjock, udda 
kläder eller stil, annan religion, röst, 
attityd m.m. 

• Personen är unik, inte accepterad av 
någon. 

• Blyg, utseendet. 
• När någon ifrågasätter gränserna. 
• Att mobbaren kanske stör sig på en 

person eller gillar att göra illa folk. 
• Det behöver typ inte vara någon 

speciell person. Personen kan bara 
ha otur.  
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Förortsskolan 
Vem tror du blir en mobbare? 

• Den som inte trivs i skolan. 
• Han som blir mobbad själv. 
• Någon som har det svårt hemma. 

Kanske skilda föräldrar  
• Den som irriteras på andras 

utseende. 
• En som har det dåligt på något sätt. 
• Den som inte är en bra kompis. 
• En person som har ”makt” bland de 

som mobbar för att den har mycket 
vänner. Eller en som faller för 
grupptryck  

• Den som tycker att han är rikast och 
retar för att de inte råd  

• De som är osäkra på sig själva. 
• Den som gillar att retas och slåss. 
• Den som tror sig tuff och cool. 
• Den som är feg och avundsjuk. 
• En kompis. 
• Den som inte har en hjärna. 
• En person som inte vet nåt, som inte 

har respekt mot andra. 

 

Storstadsskolan 
Vem tror du blir en mobbare? 

• En som har det tungt själv och 
behöver trycka ner andra för att 
själv må bättre. 

• Dom som har dålig självkänsla och 
som kanske inte själva har någon att 
prata med. 

• För att mobbaren kanske känner sig 
underlägsen och känner sig bättre 
när den trycker ner andra. 
Mobbaren kanske har varit mobbad 
själv. 

• Någon som har mycket aggressioner 
inom sig och behöver 
uppmärksamhet och ”respekt”. 

• Alla kan bli mobbare.  
• Den som tar på sig rollen som tuff. 
• Vem som helst. Det kan vara en 

bestämd person eller en osäker 
person. 

• En som har det dåligt hemma och 
inte mår bra helt enkelt. 

• Någon som själv är utsatt/mår dåligt 
• En som vill utmärka sig för sina 

kompisar. 
• Folk utan kompisar. 
• Någon som är avundsjuk. 
• Den som är populär och inte bryr 

sig. 
• Hade bara tråkigt och så började jag 

hacka på folk. 
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Förortsskolan 
Var i skolan tror du att det kan 
förekomma mest mobbning? 

• Skolgården eller i fritidsgården. 
• Överallt. 
• Ute, i korridoren. 
• Platser lärare inte är på. 
• På skolan 
• På toaletten och latrin 
• Inne, på fotbollsplanen och utanför 

skolgården. 
• Utanför skolgården och på rasterna 

när någon inte ser på. 
• I kapprummet, i skogen, bakom 

gympasalen. 
• Där högstadiet är. 
• Omklädningsrummen. 

Storstadsskolan 
Var i skolan tror du att det kan 
förekomma mest mobbning? 

• Under rasterna sker det mycket som 
lärarna inte ser 

• På lektioner, efter skolan, framför 
lärare som inte bryr sig. 

• På rastgården och i 
omklädningsrummet. 

• Klassen och på skolgården 
• I skogen 
• Överallt 
• Ute på ställen där det inte finns 

lärare. 
• Idrotten 
• I tomma korridorer,  
• På ställen där det är lite folk/lärare. 
• På baksidan och utanför skolans 

område. 
• I matsalen men också klassrummen 

då lärarna inte ser. 
• Typ omklädningsrum, toalett och 

skolgård. 
• Ljushallen, där det inte finns lärare. 
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Förortsskolan 
Tror du att det går att förebygga 
mobbning och i så fall hur? 

• Prata med mobbarna och hjälp den 
som blir mobbad. 

• Ja, mobbgrupperna kan förebygga 
det. 

• Sätta gränser. 
• Hårda straff. 
• Jag tror det behövs mycket tid och 

vilja. 
• Ringa hem till personen. 
• Ja, om folk skyddar mer de som blir 

mobbade. 
• Som sagt med t.ex. föreläsningar 

olika övningar  
• Ja om den som håller på att bli 

mobbad säger emot och försvarar sig 
själv med allt. 

• Man behöver vara uppmärksam. 
• Ja att var och en tar ansvar  
• Att berätta hur de känns att bli 

mobbad. 
• Mobba dom själv. 
• Att berätta för elever om hur farligt 

det är. 
• Ja att lärare ingriper mer,  

Storstadsskolan 
Tror du att det går att förebygga 
mobbning och i så fall hur? 

• En mobbares agerande är inget 
värda om ingen hänger på den. 
Mobbaren blir helt ensam då. Folk 
som skrattar med förebygger 
mobbning. 

• Mer vuxna som ser till när barnen 
har rast. 

• Ha bättre kontakt med eleven och 
förklara mer för eleverna hur det 
kan kännas att bli mobbad. 

• Ja om man ser till att det finns bra 
sammanhållning och om man 
upptäcker det i tid så kan det gå. 

• Vakna upp alla föräldrar. 
• Att vara mer uppmärksam, våga 

säga till, skapa trygghet. 
• Att det finns någon den mobbade 

personen kan gå till och be om hjälp. 
• Ja, man ska prata mycket i gruppen 

och det ska finnas skolkurator och 
skolsköterska. 

• Ja genom mobbningsgrupper. 
• Inte helt, det kommer alltid att 

finnas där. 
• Hela vårat samhälle måste bli mer 

accepterande. 
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      Bilaga 2 
VAL 
Umeå universitet 
Mobbing och förebyggande av mobbing 
C-uppsats  
Roger Johansson 
 
 
Denna enkät är helt anonym och du skall inte lämna ditt namn, 

klass eller skola på den. 
Om du vill skriva mer än det finns plats för vid någon fråga så använd 

baksidan. Vissa frågor är följdfrågor som är beroende av om du svarar ja eller 

nej på om du varit mobbad, hoppa över de frågor som inte berör dig.  

 

Kryssa i det som stämmer in på dig.  

Flicka □ Pojke □ 

Åk 5-6 □ Åk 7-9 □ 

 

Trivs du i skolan?  

Ja, mycket bra □ Ja, ganska bra □ 

Nej, Inte så bra □ Nej, inte alls □ 

 

Trivs Du i Din klass? 

Ja, mycket bra □ Ja, ganska bra □ 

Nej, Inte så bra □ Nej, inte alls □ 

 

Har Du kompisar i klassen? 

Hur många? 

En eller två □ 3 eller fler □ Ingen □ 

 

Har du kompisar i skolan 

Hur många? 

En eller två □ 3 eller fler □ Ingen □ 
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Har du blivit mobbad någon gång? 

Ja  □ Nej  □ 

 

Om ja: 

a) när 
 ..............................................................................................................   

b) hur yttrade sig detta? 

 ..............................................................................................................   

c) hur slutade det? 
 ..............................................................................................................   

 

Är du mobbad även idag? 

Ja □ Nej □ 

 

När började mobbningen i skolan?  

Dagis/Förskola □ 

Åk 1-3/Lågstadiet □ 

Åk 4-6/Mellanstadiet  □ 

Åk 7-9/Högstadiet □ 
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Hur länge var du eller har du varit mobbad?  

1-3 år   □ 

4-6 år   □ 

7-9 år   □ 

Mindre än 1 år  □ 

Det pågår/pågick hela tiden □ 

 

Får du eller fick du hjälp av någon lärare? 

Ja □ Nej □ 

 

Har du eller hade du någon annan vuxen att prata med.  

Ja □ Nej □ 

 

Kan eller kunde du prata med någon hemma?  

Ja □  Nej □ 

 

Vet eller viste mamma/pappa/syskon/eller någon annan om mobbinge 

Ja □ Nej □ 

 

Om du är eller varit mobbad. Var det någon som ingrep? 

Ja □ Nej □ 

 

Om det var någon som ingrep. Var det en 

vuxen □ lärare □ 

kompis □ annan person □ 
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Mår du bra idag? 

 ········································································································································  

 ········································································································································  

Har du mobbat någon? 

Ja □ Nej □ 

 

Varför? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Om du ser att någon blir mobbad ingriper du då på något sätt? 

Ja □ Nej □ 

 

Känner du någon som är mobbad? 

Ja □ Nej □ 

 

Har du hjälpt denna person på något sätt 

Ja □ Nej □ 

 

Om ja, hur har du hjälpt denna person 

 ..............................................................................................................   

Berätta vad mobbing är för dig. 

 ..............................................................................................................   
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Varför tror du att mobbing uppstår? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

Hur tror du att man kan upptäcka mobbing?  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Vem tycker du bär ansvaret för att upptäcka mobbing?  

vuxen □ lärare □ 

kompis □ annan person □ 

 

Vad tror du gör att en person kan bli mobbad? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Vem tror du blir en mobbare? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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Tror du att det förekommer mobbing mellan: 

Elever och elever □ 

Elever och lärare □ 

Lärare och lärare □ 

Mellan olika etniska folkgrupper □ 

 

Var i skolan tror du att det kan förekomma mest mobbing? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Tror du att det går att förebygga mobbing och i så fall hur? 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................   

Tipsa mig gärna om frågor som inte finns med i enkäten, men som du 

tycker borde ha ställts. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  



 55 

Övigt 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

 

Om du är mobbad kan du gå till antimobbinggruppen eller till någon annan 
skolpersonal du har förtroende för, de har tystnadsplikt och kommer att 
behandla ditt fall så som du vill.  
Det kan faktiskt kännas skönt att få prata med någon som lyssnar och kanske 
kan hjälpa till med att reda ut det svåra. 
Du vet väl också att du kan anmäla mobbing anonymt om det är något du sett 
genom ett brev till skolsyster eller annan skolpersonal du har förtroende för.  
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Bilaga 
3 

Tabell 7.13. Om mobbning och lärare som behandlar elever illa/orättvist i skolan.    
Vilket av följande stämmer in på hur det är i din skola?         
Pojkar och flickor 10-18 år. Åren 2002-03. Procent         
Barn-ULF             
  det finns någon i min klass  det finns lärare som behandlar  
  som är mobbad   mig illa/orättvist   
  Pojke Flicka Samtliga Pojke Flicka Samtliga 
Samtliga 10-18 år 20,1 24,0 22,0 12,1 13,9 12,9 
              
Åldersgrupper             
10-12 år 19,8 22,8 21,2 8,4 8,6 8,5 
13-15 år 24,8 29,8 27,3 14,6 14,5 14,5 
16-18 år 15,1 19,0 17,0 13,4 19,3 16,3 
              
Samtliga elever 20,3 23,4 21,8 12,1 14,3 13,2 
Årskurs 4-6 22,1 22,3 22,2 10,1 9,7 9,9 
Årskurs 7-9 25,5 30,2 27,8 13,0 17,0 15,0 
Gymnasiet 10,5 15,5 13,0 13,7 17,2 15,4 
              
Familj             
Bor med båda föräldrar 18,9 22,9 20,8 10,7 12,0 11,4 
Bor med mamma 21,2 28,3 24,8 15,3 19,8 17,6 
Bor med pappa 27,4 17,8 23,1 13,7 8,8 11,5 
              
Ensamstående förälder 23,9 24,7 24,3 14,6 18,1 16,4 
Sammanboende föräldrar 19,1 23,8 21,3 11,4 12,6 12,0 
              
Inga syskon 17,8 19,7 18,8 16,2 14,3 15,3 
Ett syskon 20,5 23,8 22,1 10,3 13,9 12,0 
Två eller fler syskon 20,7 26,7 23,6 11,7 13,0 12,3 
              
Fadern är             
Född utomlands 17,1 30,7 23,8 16,1 13,9 15,0 
Infödd svensk 21,9 21,5 21,7 10,6 11,2 10,9 
Modern är             
Född utomlands 24,3 19,9 22,2 13,6 12,7 13,2 
Infödd svensk 18,3 25,7 21,8 12,5 16,4 14,4 
              
Fadern har             
Förgymnasial utbildning 22,6 14,2 18,5 12,6 8,3 10,5 
Gymnasial utbildning 22,8 21,0 21,9 10,4 11,0 10,7 
Eftergymnasial utbildning 18,8 28,3 23,2 12,0 13,6 12,7 
Modern har             
Förgymnasial utbildning 20,7 34,5 26,1 16,1 15,1 15,7 
Gymnasial utbildning 19,4 25,9 22,5 13,9 14,8 14,3 
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Eftergymnasial utbildning 18,7 23,1 20,9 10,4 16,7 13,5 
              
Barnet ingår i             
Arbetarhushåll 22,5 27,5 24,9 16,3 14,3 15,4 
Tjänstemannahushåll 19,1 23,4 21,2 10,1 14,2 12,1 
Företagarhushåll 20,5 20,0 20,3 12,1 11,4 11,8 
              
Hushållets disponibla inkomst             
Lägsta kvartil 19,3 27,4 23,2 13,5 13,8 13,7 
Lägre median kvartil 19,1 24,9 22,0 10,5 14,3 12,4 
Högre median kvartil 23,4 22,8 23,1 13,1 12,0 12,6 
Högsta kvartil 18,7 19,9 19,3 11,1 15,7 13,2 
              
Hushållets ekonomiska 
situation 

            

Svårt att klara löpande utgifter 19,8 25,4 22,7 15,2 14,7 14,9 
Klarar löpande utgifter 20,1 23,6 21,7 11,4 13,5 12,4 
              
Barnet bor i             
Storstadsområden 19,9 25,9 22,8 14,4 16,2 15,2 
Större städer 22,5 24,4 23,4 11,7 14,3 13,0 
Övriga kommuner 17,4 21,8 19,6 10,4 11,1 10,7 
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