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Abstract 
 
Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att få insikt i vad skolpersonalen anser ligga till orsak för 
mobbning, vad skolpersonalen tror att konsekvenserna kan bli samt hur skolpersonalen kan förebygga den. 
Utifrån syftet har jag formulerat tre frågeställningar: Vad är orsaken/orsakerna till mobbning enligt skolpersonal? 
Vilka konsekvenser tror skolpersonal att mobbning kan få? Vad anser skolpersonal att de kan göra för att 
förebygga mobbning? Jag har valt att använda en kvalitativ metod bestående av intervjuer. I min undersökning 
har jag valt att göra intervjuer med skolpersonal på en mångkulturell grundskola i en större svensk kommun. Jag 
har intervjuat sammanlagt fyra personer som har olika uppgifter på skolan. Arbetet analyseras med hjälp av 
metoden meningskoncentrering. Målet är att på ett lämpligt sätt koncentrera intervjupersonernas svar till en 
innebörd som är i relation till studiens syfte och frågeställningar. Enligt resultatet har personalen flera 
uppfattningar om vad mobbning kan orsakas av. De menade att det till största delen handlar om makt, rädsla och 
grupptryck. Enligt informanterna kan de negativa konsekvenserna manifestera sig genom att de som är utsatta får 
dåligt självförtroende, blir deprimerade, känner sig ensamma och har svårt att ta sig ur sin situation. 
Informanterna anser att arbetet för att skapa goda relationer på skolan är en framgångsfaktor som förebygger 
mobbning. Bra kontakt med vårdnadshavarna, enligt informanterna, är också gynnsamt för att förebygga 
mobbning. Mobbning på skolan är ett problem som berör många och inte enbart de som direkt är involverade 
som mobbare eller mobbade. Med hjälp av intervjuerna har jag kommit fram till att det finns ett flertal olika 
orsaker till mobbning . För att förhindra och förebygga mobbning krävs engagemang och medvetenhet hos 
lärare, rektor, annan skolpersonal samt föräldrar om hur skolsituationen är. 
 
Nyckelord:  
Kränkande behandling, mobbning, diskriminering, definition,  orsaker, konsekvenser, förebyggande arbete, 
värdegrund. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Förord 

 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla mina fyra informanter som under relativt kort 
tid hade möjlighet att ta sig tid så att jag kunde genomföra mina intervjuer. Deras synpunkter 
och erfarenhet har varit mycket värdefulla. 
 
Att skriva mitt arbete  var en intressant och lärorik process men samtidigt väldigt 
tidskrävande. Med stark vilja och motivation lyckades jag att klara detta. 
 
Jag vill även utrycka min tacksamhet till min handledare Maria Berge. Hennes engagemang 
har hjälpt mig att slutföra mitt arbete. 
 
Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till min familj som var ett stort stöd. 
 
 
 
 
Mars, 2015 
 
Nedzad Hodzic 
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1. Inledning 
  
"Varför ska jag gå till skolan? Det är ju ändå ingen som bryr sig - jag är som luft"! 
      (Pojke 11år) 
            
Den unga människan har varit utsatt för mobbning under en längre tid i skolan, utan att någon 
har märkt det eller brytt sig om det. Enligt Höistad (2005,s.72) kallas det mobbning, det 
handlar om förakt, förnedring, kränkning, förföljelse och hån. 
 
Jag ser mobbning som ett stort problem där konsekvenserna är många. En individ som har 
blivit mobbad får en dålig självkänsla och känner sig otrygg i sin omgivning. Konsekvenserna 
av detta kan bli att de individerna inte kan få lika förutsättningar att klara sig varken i skolan 
eller i sitt framtida liv. Mobbningens konsekvenser kan skapa en ond cirkel som har påverkan 
på hela livet. 
 
För att man ska förstå varför mobbning sker tycker jag att det är viktigt att ta reda på vad som 
ligger till grund för mobbning, det vill säga vad som orsakar uppkomsten av mobbning. 
I min fallstudie har jag valt att undersöka vad som kan ligga bakom mobbningen och om man 
med den vetskapen kan förebygga den på ett effektivare sätt. 
 
Enligt Skolverket (2014) är skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden. Skolans 
värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och skolans personal ska förmedla och 
gestalta denna värdegrund. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Alla 
ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. Avgörande för 
det är att inga elever ska bli diskriminerade, trakasserade eller kränkta. 
 
Målet med skolans arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all 
skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och att utvecklas. Syftet är att 
personal och elever både i ord och i handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (Skolverket, 2014). 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att: 
 
  "Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
 ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 
 kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 
 en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in 
 i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
 möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där"(s.7). 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) poängteras det att 
man ska bekämpa mobbning i skolor: 
 
 ”Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
 enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas 
 för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
 intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser ”(s.7). 
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Enligt styrdokument innehåller skolans värdegrund fem grundläggande värden: 
 

! solidaritet med svaga och utsatta 
! jämställdhet mellan män och kvinnor 
! alla människors lika värde 
! människolivets okränkbarhet  
! individens frihet och integritet 

 
De olika värdena får ofta olika dignitet beroende på vad de relateras till (Assarson,2009). 
 
Enligt Skolverket (2009) bedriver svenska skolor ett omfattande arbete mot mobbning och 
kränkande behandling. Lärare, elever och föräldrar upplever att detta arbete ökar. Skolverkets 
undersökningar visar att en överväldigande majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i 
skolan men det finns en grupp elever som är mobbade eller utsatta för annan kränkande 
behandling.  
 
Det finns en del oroliga och otrygga barn, vilket skapar konflikter och oro i klasserna. 
Samtidigt är det viktigt att eleverna får stöd för att både klara kunskapskraven och utvecklas 
så långt som möjligt (Skolverket,2009). 
 
När vi inte har en gemensam värdegrund kan vi se konsekvenserna i form av utanförskap, 
dåligt beteende, kränkningar, våld. Det har visat sig att utan en värdegrund på gruppnivå 
kommer individualisering inte att fungera. Fasta regler och rutiner skapar lugn och stabilitet, 
vilket ger en trygghet för våra elever. Jag tycker att man kan uppleva en skola utan sådana 
ingredienser som ostrukturerad och samtidigt skapas en osäkerhet bland eleverna. 
 
 
1.1 Syfte  
 

! Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att få insikt i vad skolpersonalen 
anser ligga till orsak för mobbning, vad skolpersonalen tror att konsekvenserna kan bli 
samt hur skolpersonalen kan förebygga den. 
 
 
 

1.2 Frågeställningar 
 

! Vad är orsaken/orsakerna till mobbning enligt skolpersonal? 
! Vilka konsekvenser tror skolpersonal att mobbning kan få?  
! Vad anser skolpersonal att de kan göra för att förebygga mobbning? 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Läroplanen 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 står det bland 
annat att: 
  
 ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
 jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
 skolan ska gestalta och förmedla "(s.7). 
 
Här beskrivs även lärarens ansvar   
  
 ”läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 
 för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling ”(s.13). 
 
Rektors ansvar består av att  
  
 ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och 
 motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland 
 elever och anställda”(s.12). 
 
Flera punkter i läroplanen syftar till att förebygga mobbning. Därför finns det anledning att 
diskutera detta ytterligare. 
 
2.2 Definition av mobbning 
 
Enligt Olweus (1991), mobbningen är en interaktion mellan mobboffer och mobbare. Relation 
är en pågående process under en viss tidsperiod och mobbaren har avsikt att tillfoga skada 
eller obehag.  
 
Olweus definierar mobbning på följande sätt: 
 
 "En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 
 negativa handlingar från en eller flera personer"(Olweus,1991,s.4). 
 
Denna karakteristika av upprepning och maktobalans i mobbningssituationen kan innebära att 
mobbning måste uppfattas som en mycket allvarlig form av aggressivt beteende som medför 
mycket svåra konsekvenser för offret. Följder som depression, låg självkänsla och oro är 
vanliga reaktioner, speciellt efter en längre tids angrepp. De som både mobbar och som är 
offer är de som löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa (Frånberg,2003). 
 
 
Höistad (2005) hävdar att mobbning kan riktas mot flera personer. 
 
 "När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 
 individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning" (Höistad,2005,s.73). 
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2.3 Typer av mobbning  
 
Det finns olika typer av mobbning, i det ingår tyst mobbning, verbal mobbning, fysisk 
mobbning.  
 
Tyst mobbning (Kroppsspråket) 
 
Den tysta mobbningen är en typisk flickmobbning, enligt Höistad (2005). Han tycker att 
flickor ägnar sig mer åt ett sätt som inte är så tydligt och är oftast mer personligt än pojkarnas 
sätt (Höistad, 2005). 
 
Tyst mobbning kan yttra sig genom till exempel att himla med ögonen, sucka eller att visa att 
man inte vill ha personen i sin närhet. Barn som blir utsatta för tyst mobbning är oftast de som 
brukar vara ensamma på rasterna. Tyst mobbning är den vanligaste typen av mobbning och 
den svåraste att upptäcka för att det sker oftast i det fördolda (Höistad, 2005) . 
 
Verbal mobbning (Ord mobbning)  
 
Enligt Höistad (2005) innebär verbal mobbning att sprida rykten, härma, hota, hånskratta eller 
att man skickar SMS-meddelanden, ringer anonyma telefonsamtal m.m. Till skillnad från den 
tysta mobbningen sker den verbala mobbningen med ord. Verbalmobbning är lättare att 
upptäcka än tystmobbning men det är inte säkert att man gör det alla gånger. Man kan säga 
elaka saker bakom ryggen på läraren eller viska om någon (Höistad, 2005). 
 
Fysisk mobbning (Kroppsmobbning) 
 
Fysisk mobbning är att göra något mot någon annans kropp som att knuffa, slå, sparka, dra i 
håret eller hålla fast. Det kan också vara att man gömmer saker för en kamrat, tar hans/hennes 
väska eller något annat ifrån den och kasta den emellan sig. Därför är den lättast att upptäcka 
jämfört med verbal och tyst mobbning (Höistad, 2005). 
 
Höistad(2005) anser att pojkarnas sätt att mobba är både fysisk och verbal. Pojkar är mer 
högljudda och utåtriktade. Pojkarna kan uttrycka sig genom att kommentera på ett negativt 
sätt om mobbaren och de slår oftast sina offer (Höistad, 2005). 
 
Nätmobbning 
 
Enligt Thornberg (2013) har den snabba utvecklingen av elektronisk och datorbaserad 
informations- och kommunikationsteknologi under de senaste decennierna påtagligt förändrat 
barns och ungdomars sociala interaktionsmönster, vilket bland annat har inneburit att 
nätmobbning har växt fram som en förlängning av och tillägg till den mobbning som äger rum 
i skolan. Till skillnad från den traditionella mobbning räcker det med bara en handling, t.ex. 
en kränkande text, bild eller film för att en person ska kunna känna sig mobbad. 
 
Nätmobbning har visat sig vara mer frekvent bland högstadieelever än mellanstadieelever. 
Även internationell forskning visar att nätmobbning är mer förekommande bland ungdomar 
än bland barn. Vidare har forskning visat att de som har blivit mobbade i skolan också i högre 
grad är de som blir utsatta för nätmobbning (Thornberg,2013). 
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2.4 Beteendeproblem bidrar till utsatthet för mobbning  
 
Ogden (2003) definierar beteendeproblem på följande sätt: 
 
 "Beteendeproblem i skolan är ett elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och 
 förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också 
 elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra" 
 (Ogden 2003, s.14). 
 
Ogden (2003) beskriver problembeteende hos elever som  anpassningssvårigheter, 
beteendestörningar, sociala och emotionella störningar. Han anser att begreppen ändrar sig 
över tid och att många av dem används samtidigt utan att deras meningsinnehåll preciseras.  
 
Beteendeproblem kan också definieras som upprepade brott mot sociala normer för vad som 
betraktas som ett acceptabelt beteende. Det innebär att individen bryter mot de regler och 
normer som gäller i hans/hennes miljö. Det kan vara genom mindre allvarliga regelbrott som 
skolproblem och skolk, eller allvarliga regelbrott som missbruk, våld och kriminalitet. Det 
kan även vara beteenden som hyperaktivitet (Kyhle Westermark,2009). 
 
Antisocialt beteende, utåtagerande beteende, avvikande beteende, problembeteende och 
normbrytande beteende är några exempel på olika begrepp som används synonymt inom 
forskningslitteraturen, många gånger utan någon närmare definition (Kyhle 
Westermark,2009). 
 
Man kunde se hur olika faktorer hos individen och i miljön ökar sannolikheten för att t.ex. 
antisociala beteenden skall utvecklas. Sådana faktorer brukar kallas riskfaktorer. En av de 
främsta individuella riskfaktorerna för utveckling av antisocialt beteende är hyperaktivitet. 
Det handlar om ungdomar som ständigt måste vara i rörelse, har svårt att komma till ro. Detta 
är ofta kombinerat med uppmärksamhetsproblem, vilket innebär att man är lättstörd och har 
svårt att koncentrera sig, något som kan få konsekvenser även för inlärningen (Erling & 
Hwang,2001). 
 
Kognitiva svårigheter är ytterligare en riskfaktor. Sämre verbal förmåga och oförmåga att 
kunna planera är de kognitiva svårigheter som har visat sig ha störst betydelse. Ett 
temperament som kännetecknas av impulsivitet, sökande efter spänning, aggressivitet och 
brist på kontroll bidrar till en ökad risk. Ungdomar  med motsvarande temperament utsätter 
sig för olika risker för att få spänning i tillvaron, har svårt att behärska starka känslor och 
hamnar därför lätt i slagsmål (Erling & Hwang,2001). 
 
Svårigheter med att tolka socialt samspel är en annan riskfaktor. Man övertolkar andras 
negativa avsikter och undervärderar deras positiva. En neutral gest uppfattas som att den 
andre vill börja bråka. Ett kontaktförsök från en jämnårig uppfattas kanske överhuvudtaget 
inte  (Erling & Hwang,2001). 
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2.5 Mobbningsförekomst 
 
Enligt Socialstyrelsen (2012) är flickor mer utsatta för mobbning än pojkar i årskurs 6 medan 
förhållandet är omvänt bland elever i årskurs 9. Dessutom har andelen elever med utländsk 
bakgrund på skolan samband med en något förhöjd mobbningsförekomst, men också med en 
lite bättre sinnesstämning bland sjätteklassare.  
 
Skolor med en hög andel elever med högutbildade föräldrar har lägre förekomst av mobbning, 
både bland sjätte- och niondeklassare. Om skolan ligger i en storstad, en mellanstor stad eller i 
en mindre ort har inte någon avgörande betydelse för de samband som undersöks med 
undantaget att utsatthet för mobbning i årskurs 9 verkar vara lite vanligare i skolor på mindre 
orter än i storstäder (Socialstyrelsen, 2012). 
 
Jämfört med andra västländer ligger Sverige på en mycket låg nivå när det gäller 
mobbningsförekomst. I en studie av mobbningens inverkan på psykiska och fysiska besvär 
bland högstadielever i 28 länder fann man, förutom ett systematiskt samband mellan utsatthet 
för mobbning och ohälsa, att Sverige hade den lägsta förekomsten av mobbning. Även i en 
senare genomförd studie baserad på samma material, men där antalet länder utökats till 40, 
hade Sverige  fortfarande det lägsta förekomsten av mobbning. Andelen elever i Sverige som 
uppger sig vara mobbade ligger på runt 3–4 procent. Enligt Socialstyrelsen, mobbning är 
betydligt mer vanligt förekommande bland barn med beteendeproblem och ADHD-symptom, 
både när det gäller att vara utsatt för och att själv utöva mobbning (Socialstyrelsen, 2012). 
 
2.6 Skolans inverkan  
 
Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:79)  kan det finnas tendenser i skolorna att 
betona konkurrens och göra jämförelser av elevernas förmågor, vilket kan påverka elevernas 
självuppfattning negativt. Elever som upplever ett positivt skolklimat uppger färre 
emotionella problem vid ett senare tillfälle. I synnerhet kan de som tenderar att vara mycket 
kritiska mot sig själva bli skyddade från att uppleva höga nivåer av problem om de får 
uppleva ett positivt klimat.  
 
Flickor var mer tillfredsställda och upplevde mer samhörighet med kamrater medan pojkar 
upplevde mer tävling och mer konflikter. Pojkar uppgav lägre nivåer av kontrollförmåga och 
mer beteendeproblem, medan det inte fanns några skillnader när det gäller nivåerna av 
depressiva symptom. Problem med skolklimat var korrelerade med mer beteendeproblem och 
depressiva symptom för både pojkar och flickor, medan låg samhörighet var relaterad endast 
till depressiva symptom. Både pojkar och flickor med koncentrationssvårigheter uppgav högre 
nivåer av beteendeproblem och depressiva symptom (SOU 2010:79). 
 
Skyddande faktorer mot beteendeproblem var: självförtroende , skolresultat och 
problemlösningsförmåga. Skyddande faktorer mot depression för ungdomar som var utsatta 
för kumulativa risker var endast självförtroende. Ett högt självförtroende kunde dock inte 
skydda helt mot depression, och dess effekt som buffert var starkare för pojkar än för 
flickor. Självförtroende var en skyddande faktor mot beteendeproblem för pojkar; 
självförtroende och skolresultat var skyddande faktorer mot depression  
(SOU 2010:79). 
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3. Litteraturöversikt 
 
3.1 Orsaker till mobbning 
 
Enligt Höistad (2005) kan mobbning associeras till några begrepp: makt, rädsla, grupptryck 
och avundsjuka. 
 
Han  menar att makt och aggressivitet är ett kombinerat behov som finns hos mobbaren. 
Mobbaren får kontroll över sin aggression genom sin makt. Aggressionen behöver inte vara 
riktat mot den mobbade, utan det kan vara riktat mot föräldrar och lärare (Höistad, 2005). 
 
Orsaken till att mobbaren känner dessa behov kan bero på att de som små inte har fått chansen 
att utveckla sin identitet. Detta medför att barnet i sitt identitetssökande kan bli en 
maktmänniska. För att mobbaren ska kunna hantera sin egen maktlöshet, tar han eller hon 
makt över andra. Det är mobbarens sätt att gå tillväga för att forma en identitet (Höistad, 
2005). 
 
Även om vissa barn inte vill mobba någon annan, gör de det i alla fall och de kallas för 
medlöpare. Orsaken till det är att de är rädda för att bli utstötta ur gemenskapen och för att 
själva bli utsatta för mobbning. För att själva slippa bli mobbade hänger de med på vad 
mobbaren gör, eftersom denne bestämmer vem som får vara med eller inte. Medlöparna mår 
oftast dåligt för att de har skuldkänslor för mobboffret och för att de är rädda för mobbaren 
(Höistad, 2005). 
 
En mobbare har oftast någon eller några som uppmuntrar dess beteende aktivt eller passivt. 
En del kan genom sin tystlåtenhet ge stöd åt den som mobbar, det vill säga ingen protesterar 
eller säger emot för det som offret blir utsatt för. Detta utmärker en passiv uppmuntran. Man 
är rädd för att vara ensam om att tycka att det som pågår är fel och för att bli utstött, därför 
väljer man oftast att inte säga något (Höistad, 2005). 
 
En del kan bli avundsjuka på andras framgång exempelvis genom att den andra kan få ett 
bättre betyg eller resultat i skolan. Å andra sidan kan man också bli avundsjuk på den som har 
något eller gör något som man själv inte har eller kan (Höistad, 2005). Istället för att kunna 
glädjas för dennes skull väljer man då en angreppspunkt för att återfå sin säkerhet och sin 
kontroll. Genom att sprida rykten och snacka skit om offret vill mobbaren förminska och göra 
sitt offer osäker (Höistad, 2005). 
 
Enligt Ungdomsstyrelsens rapport (2007) har forskningen identifierat viktiga faktorer som 
ökar risken för en ogynnsam social utveckling. Till de inre riskfaktorerna räknas biologisk 
disposition, personlighetsdrag och egenskaper som till exempel temperament, för mycket eller 
för lite energi, svag begåvning, dålig stresstolerans, spänningssökande, tillbakadragenhet, 
hyperaktivitet, impulsivitet, koncentrations-, uppmärksamhets- och empatistörningar, brist på 
makt över sitt eget liv  och dålig självkänsla. Enligt rapporten, hör brister i nära relationer och 
samspel i familjen som otrygg anknytning, våld, missbruk, psykisk sjukdom i familjen och 
negativa uppfostringsmetoder till de mest betydelsefulla yttre riskfaktorerna. 
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En annan stark riskfaktor är skolmisslyckande. Socioekonomiska faktorer, som uppväxt i ett 
missgynnat bostadsområde och dålig ekonomi, samt brister i omgivningen, som dålig 
organisation i skola eller närsamhälle, påverkar i sin tur flera av de andra faktorerna på ett 
grundläggande sätt. Umgänge med kamrater som bryter mot samhällets normer är en av de 
tydligaste riskfaktorerna för en ogynnsam social utveckling (Ungdomsstyrelsen,2007). 
 
En annan riskfaktor för ogynnsam social utveckling är att göra sig ”osynlig” och dra sig 
undan på grund av personliga svårigheter. Utanförskapet kan ha sin grund i brist på sociala 
färdigheter (till exempel på grund av psykiska funktionshinder), svag självkänsla, negativa  
erfarenheter, uppgivenhet, apati och personlighetsfaktorer. Forskningen visar att barn och 
ungdomar som drar sig undan, föredrar att vara ensamma, inte uppskattar social samvaro och 
inte är angelägna om andras gillande också blir avvisade och får sämre relationer till kamrater. 
Det är en riskfaktor för allvarlig aggressivitet (Ungdomsstyrelsen,2007). 
 
En person med bristande social kompetens är sårbar och riskerar att stötas bort och isoleras 
från välfungerande kamrater. En uppväxt i en miljö med många socioekonomiska problem 
och få tillfällen till organiserade aktiviteter och vuxna förebilder begränsar möjligheten till 
positiva sociala aktiviteter samt ökar möjligheterna till asocialt umgänge och asociala 
aktiviteter. Att växa upp i ett bostadsområde med mycket våld och kriminalitet ökar risken för 
att utveckla aggressivt normbrytande beteende (Ungdomsstyrelsen,2007). 
 
Thornberg (2013) menar att en social situation som har stor betydelse för hur den sociala 
kompetensen formas och utvecklas är konflikt med jämnåriga. Konflikter ger barn tillfällen att 
utveckla sina relationer med varandra. Genom dessa sociala situationer uppnår de en bättre 
förståelse för vad de kan förvänta sig av varandra i egenskap av vänner.  
 
Enligt Thornberg (2013) hänger en god förmåga att lösa konflikter samman med en god 
förmåga att bilda och upprätthålla vänskap, inträda i kamratgrupper och en god förmåga att 
förstå andras perspektiv. Förmågan hos ett barn att kunna uppträda försonande, att bjuda till 
och offra något av sig själv strax efter en konfliktsituation förknippas med socialkompetens 
och minskar risken för att konflikten ska spåra ur och att mer våldsam aggressivitet ska 
uppstå.  
 
Aggression och konflikt är två olika saker, enligt Thonberg (2013). Aggression är ett beteende 
som syftar till att skada en annan människa medan konflikt är ett tillstånd av motsättning 
mellan individer. Thornberg (2013) menar också att det är ovanligt att barn använder fysisk 
våld när de hamnar i konflikt med varandra. Det vanligaste är att barn hanterar konflikter 
verbalt. Å andra sidan är  barn betydligt mer benägna att använda fysiskt våld i en konflikt där 
det andra barnet använder sig av fysiskt våld, dvs. att "våld föder våld" när våldet väl fått sin 
fot in i konflikten.  
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3.2 Konsekvenser av mobbning 
 
Enligt Skolverket (2002) leder mobbning till depressioner, ångest och dålig självkänsla. 
Konsekvenserna av mobbning kan bestå över mycket lång tid ända upp i vuxen ålder. 
 
Konsekvenser av utsatthet för mobbning och kränkande behandling kan sammanfattas på 
följande sätt: 
 

! Effekter på offrets möjligheter att kommunicera. Detta kan innebära svårigheter för 
offret att tala med andra om sina problem. 

! Effekter på offrets möjligheter att upprätthålla sociala kontakter. Detta innebär att man 
kan förlora sitt sociala stöd och utestängas från sociala kontakter. 

! Effekter på offrets möjlighet att bevara sitt anseende. Mobbningsattacker är ofta 
inriktade på att smutskasta offret inför omgivningens ögon. Detta leder oftast till att 
offret förlorar sitt anseende, känner sig hånad och förlöjligad. 

! Effekter på offrets livssituation. Individen får svårt att fungera i skola. Det är vanligt 
att man tar med sig problemen hem vilket påverkar hela livssituationen. 

! Effekter på offrets fysiska hälsa. Det är vanligt att mobbning leder till psykosomatiska 
besvär, t.ex. huvudvärk eller magont (Skolverket,2002) 

 
Man kan även konstatera att 
 

! Mobbning medför negativ självupplevelse (självkänsla och självuppfattning), ångest, 
att man blir självkritisk och ökar risken för depressioner och självmord. 

! Mobbning tycks också medföra psykosomatiska symptom och att offren blir 
känsligare för infektioner och andra sjukdomar  

! Det är vanligt att pojkar inte berättar att de blir utsatta för mobbning (Skolverket, 
2002) 

 
3.3 Likheter mellan mobbare och offer 
 
Det finns en del egenskaper som mobbare och offer har gemensamt (Höistad, 2005). 
 
Enligt Höistad (2005) mår både mobbaren och den mobbade dåligt av det som händer. Han 
menar också att de båda har en del likheter, båda är offer. Höistad (2005) menar att både 
mobbaren och den mobbade har dåligt självförtroende, känner sig otrygga och osäkra bakom 
sitt aggressiva, dominanta och självsäkra beteende. Höistad (2005) anser att både mobbare 
och offer är deprimerade och har sociala svårigheter. De upplevs ofta av omvärlden som 
socialt oförmögna och de kan ha svårt att ha positiva kontakter med andra människor. 
De kan också vara både mobbare och offer samtidigt. Höistad (2005) menar det är plågsamt 
att vara både den som utsätter och den som är utsatt. Dessa barn mår dåligt och måste ha 
mycket stöd och hjälp. 
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3.4 Förebyggande arbete mot mobbning 
 
Enligt Thonberg (2013) finns det två skäl till att personal i skolan ska arbeta för att lära elever 
att hantera konflikter. Det första är att göra skolan till en trygg och säker plats där elever kan 
umgås med och relatera till varandra på konstruktiva sätt och därmed få mer tid till att lära sig 
saker i skolan. Det andra är att socialisera barn och ungdomar in i kompetenser och attityder 
som de behöver för att konstruktivt hantera konflikter under resten av sina liv, i karriär, 
familj, jobb och i andra sociala sammanhang. 
 
Thornberg (2013) menar att insatser mot mobbning har olika effekt på mobbning av flickor 
och pojkar. En förklaring är att mobbning av flickor oftare är social och mobbning av pojkar 
oftare är fysisk. En annan är att samhällets normer om kvinnligt och manligt också finns i 
skolan, och kommer till uttryck till exempel i lärarnas förväntningar på eleverna. Elever 
utvecklar ofta sin identitet i förhållande till vad de uppfattar som ideal för sitt kön. 
 
3.4.1  Olweus principer 
 
Olweus (1991) talar om fyra nyckelprinciper för att förebygga mobbning. Dessa grundar sig 
på hur man skapar en trygg skolmiljö. Han menar att de vuxna ska ha engagemang, värme och 
positivt intresse för barnen. Han menar vidare att skolpersonalen ska ha tydliga gränser när 
det gäller oacceptabelt beteende. Enligt Olweus ska skolpersonalen rikta in sig på att fostra 
eleverna vid överträdelser istället för att bestraffa dem. 
 
Enligt Olweus (1991,s.49) kan arbetet mot mobbning ske på skol-, klass- och individnivå. 
 
Åtgärder på skolnivå 
 

! Undersökning med frågeformulär 
! Studiedag om mobbning 
! Bättre rastvaktsystem och ökat ingripande 
! Attraktivare utemiljö 
! Allmänt föräldramöte 
! Upprättande av kontakttelefon 

 
Åtgärder på klassnivå 
 

! Klassregler mot mobbning - klargörande, beröm och sanktioner 
! Klassmöten, klassråd (lärare och elever) 
! Rollspel, litteratur 
! Inlärning genom samarbete 
! Gemensamma positiva aktiviteter 
! Klassföräldramöte och enskilda samtal 

 
Åtgärder på individnivå 
 

! Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer 
! Samtal med föräldrarna till inblandade elever  
! Hjälp från andra elever i klassen 
! Hjälp och stöd till föräldrar 
! Byte av klass eller skola 
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Olweus (1991) menar att det är viktigt att lärare inte tar hastiga beslut kring vad och hur man 
ska stoppa mobbning utan att noga förbereda hur man ska gå tillväga. För att ibland kan det 
gå snett även om tanken är att förebygga mobbningen. Man ska i första hand rikta 
uppmärksamheten mot det som betecknas som direkt mobbning, dvs. öppet negativt eller 
aggressivt beteende mot en annan elev. Men det är också viktigt att minska och förebygga 
indirekt mobbning i form av social isolering och utfrysning (Olweus,1991,s.50). 
 
3.4.2  Höistad 
 
Höistad (2005) har formulerat sju punkter som är nödvändiga för att kunna förebygga 
mobbning. Den första punkten handlar om att läraren ska utvärdera sina relationer gentemot 
sig själv, kollegor, elever och föräldrar. Den andra går ut på att undersöka stämningen inom 
personalgruppen, medan punkt tre fokuserar på skolans fysiska och psykiska miljö.  
Med fysisk miljö menar Höistad (2005), den miljö där man utför sitt arbete och som man har 
gemensamt med eleverna. Hur ser det ut i korridorerna? Kan man öppna upp utrymmena mer 
för att skapa en ökad tillsyn över vad som händer på raster t.ex.? Psykisk miljö definierar han 
som den emotionella stämning som råder på skolan. Hur trivs elever och lärare på skolan? 
Nästa punkt handlar om att lärarna ska föra en gemensam och kontinuerlig diskussion om 
vad som ska betraktas som mobbning eller inte. De tre sista punkterna går ut på att 
skolan formulerar en policy kring mobbning, att policyn profileras och att den slutligen 
genomförs rent praktiskt. Enligt Höistad (2005) är en förutsättning för en fungerande 
policy att personalen strävar åt samma håll och samarbetar mot mobbning. En god 
stämning på skolan med gemensamma riktlinjer kan utgöra en god grund för att motverka 
mobbning. 
 
Höistad (2005) menar att vuxna som inte ingriper uppfattas av barn och ungdomar som 
likgiltiga och fega. Det viktigaste för en mobbad elev är att de t händer något, att någon gör 
något för at stoppa mobbningen. 
 
Enligt Höistad (2005) finns det vissa saker som man ska tänka på för att inte förvärra 
mobbningen: 
 

! Man ska aldrig diskutera den pågående mobbningen i klassen. 
! Man ska aldrig utpeka mobbare och offer inför hela klassen. 
! Man ska aldrig ställa mobbaren till svars till det han/hon gjort inför hela klassen. 
! Man ska inte konfrontera mobbare och offer i en pågående mobbningssituation. 
! Man ska aldrig tvinga en grupp elever att umgås med den som ingen vill vara med. 
! En vuxen får aldrig sanktionera mobbning genom att direkt eller indirekt visa att man 

ogillar den elev som är utsatt. 
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4. Metod 
 
4.1 Metodval  
 
För att söka svar på mina frågor valde jag att göra en kvalitativ undersökning bestående av 
intervjuer. En kvalitativ intervju är en undersökning där man väljer att intervjua ett begränsat 
antal personer. Intervju som metod att samla in data handlar om att skapa ett samtal mellan 
forskare och den intervjuade. Jag sammanställde mina intervjufrågor utifrån mina 
frågeställningar för att på bästa sätt få svar på mina frågor. Forskaren leder och kontrollerar 
samtalet där olika frågor ställs och besvaras samt olika åsikter förmedlas. Forskare har för 
uppgift att förbereda samtalsämnen och att kritiskt ta del av vad den intervjuade svarar. Syftet 
kan vara att ta del av andra människors upplevelse, inställning och kunskaper (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Jag har läst olika typer av litteratur och jag har valt texterna som är både relevanta och 
användbara för mitt arbete. Dessutom har jag använt andra källor som jag tycker är relevanta 
för att besvara mina frågor. 
 
4.2 Urval  
 
Jag har intervjuat sammanlagt fyra personer som har olika uppgifter på skolan och de sitter i  
elevvårdsteamet. Jag intervjuade en skolsköterska, kurator, speciallärare och skolans rektor. 
Två av de är även medlemmar i trygghetsgruppen. 
 
Trygghetsgruppens syfte är att på ett systematiskt sätt utreda händelser av kränkande 
behandling på skolan. Trygghetsgruppen ska också verka för att skapa trygghet och trivsel på 
skolan. Trygghetsgruppen ska kunna komplettera den övriga personalens insatser vid ärenden 
där elever upplever sig utsatta för kränkande behandling.  

Trygghetsgruppens arbetsuppgifter är att: 

! Utreda anmälda ärenden  
! Utföra uppföljnings- och utvärderingssamtal i anmälda ärenden av kränkande 

behandling 
! Dokumentera, sammanställa och arkivera sitt arbete  
! Kartlägga elevernas trygghet och trivsel  
! Tillsammans med rektor se över och revidera skolans rutin  
! Bedriva ett främjande- och förebyggande trygghets- och trivselarbete på skolan 

 
När det gäller urval av informanter har jag tagit hänsyn till att informanterna genomgått en 
lärarutbildning, alternativt att de har viss erfarenhet av att arbeta på skolan. 
Arbetslivserfarenhet inom läraryrket eller en adekvat utbildning var viktiga urvalskriterier.  
 
Det primära vid intervjuerna var att få svar på hur informanterna tänkte och därefter tolka 
deras svar. Genom att intervjua  skolpersonal hoppas jag att jag får svar på mina frågor och 
hittar ett bra underlag för att förbättra elevers relation till varandra. Resultaten kompletteras 
med utdrag ur litteraturstudier och relevanta artiklar.  
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4.3 Etiska aspekter 
 
Av forskningsetiska skäl kommer varken personal, skolan eller kommunen att anges med 
namn i uppsatsen. 
 
Forskning skall följa Vetenskapsrådets etiska principer (2002). Dessa utgörs av fyra krav på 
varje undersökning: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Det är viktigt att de 
som deltog i mina intervjuer kände sig trygga och inte utsatta av mina frågor. Därför utgick 
jag från de fyra koderna inom Vetenskapsrådet. 
 
Information: Det är viktigt att jag talar om för de deltagande att det är frivilligt och att de har 
rätt att avbryta sin medverkan. Jag frågade alla mina deltagare om de kan tänka sig att delta i 
mina intervjuer och informerade dem om att deltagandet är frivilligt.  
 
Samtycke: Det är upp till den deltagande att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill 
delta. De kan avbryta medverkan när de vill utan att känna sig påtvingade. 
 
Konfidentialitet: Den intervjuades personuppgifter ska vara anonyma, det ska inte vara 
möjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Innan jag började med intervjuerna talade 
jag om för alla deltagarna att de är anonyma, inga personliga uppgifter kommer att lämnas ut 
och inte heller om vilken skola jag har varit på. Jag talade även om för de att jag kommer att 
använda mig av ljudinspelning under intervjuerna och jag frågade inför varje intervju tillfälle 
om jag fick lov att göra det. 
 
Nyttjande: Alla uppgifter som samlats in är för forskningsändamål och får inte användas till 
något annat än i forskningssyfte. Jag gjorde klart för alla att det material som jag får från 
intervjuerna endast ska användas till mitt examensarbete.  
 
4.4 Genomförande 
 
Jag valde att genomföra min undersökning på en mångkulturell grundskola i en större svensk 
kommun. Anledningen till valet av förlagd skola var för att elever på skolan har olika 
bakgrund. Eftersom jag redan kände till skolan kunde jag, på förhand, bestämma tid och plats 
för genomförandet av intervjuerna. Jag antog att det skulle vara lättare för skolpersonalen att 
prata öppet om de intervjuades av någon som de känner. Jag fick en mycket positiv respons 
från alla som jag kontaktade och alla ställde upp att låta sig intervjuas. 
 
Intervjutillfällena tog mellan 45 och 60 minuter. Den effektiva intervjutiden varierade mellan 
35 och 45 minuter. Den övriga tiden användes till presentation och information. Jag valde att 
använda ljudinspelare under mina intervjuer. Anledningen till att jag valde ljudinspelare som 
metod var för att jag tycke det skulle underlätta för mig. Hade jag valt att anteckna istället, 
tror jag att de medverkande skulle bli distraherade av mitt skrivande. Jag tycker att det skulle 
vara svårt för mig att både anteckna och lyssna på dem som talade. Enligt de etiska aspekterna 
behandlades insamlad data konfidentiellt, ingen utanför studien hade möjlighet att komma åt 
materialet och på så sätt togs hänsyn till sekretess. 
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Skolpersonalen träffade jag vid olika tidpunkter. Första personen som jag intervjuade var 
kuratorn. Jag förklarade för hen vad syftet är med intervjun och presenterade mitt arbetes 
innehåll. Jag kan säga att jag fick ett mycket positivt bemötande från hen. Innan jag började 
ställa mina frågor sa jag till hen att personliga uppgifter skulle vara anonyma. Efteråt fick jag 
möjlighet att ställa mina frågor och hen besvarade alla. 
 
Specialläraren träffade jag samma vecka och intervjun med hen ägde rum på hens kontor.  
Även här presenterade jag mig och mitt arbetes innehåll och syfte. Efter att jag fick hens 
tillåtelse att använda ljudinspelning började jag ställa mina intervjufrågor. 
 
Skolsköterskan och rektorn träffade jag under samma vecka men vid olika tidpunkter. 
Intervjun med skolsköterskan ägde rum på hens kontor. Jag började med att presentera mig 
själv och mitt arbetes innehåll och syfte. Innan jag började med intervjun frågade jag om jag 
fick hens tillstånd att använda ljudinspelare. Därefter ställde jag mina frågor och hen 
besvarade alla. 
 
Efter intervjun med skolsköterskan, träffade jag rektorn och vi fick sitta i hens rum under 
intervjun. Även här presenterade jag mig och mitt arbetes innehåll och syfte. Efter att jag fick 
hennes tillåtelse att använda ljudinspelning började jag att ställa mina intervjufrågor. När jag 
fick svar på mina frågor avslutade jag intervjun med att fråga hen om det var något mer som 
hon ville tillägga. 
 
4.5 Bearbetning av data 
 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka intervjupersonens 
livsvärld. Intervjuanalys används för att organisera intervjutexter så att det blir möjligt att 
presentera de på ett tydligt och konstruktivt sätt. 
 
Kvale & Brinkmann (2009) tar upp fem stycken viktiga intervjuanalysmetoder: 
meningskategorisering, meningskoncentrering, narrativ strukturering, meningstolkning och ad 
hoc - metoder för skapande av mening. Analysmetoden kan ses som ett verktyg, men den 
centrala analysuppgiften ligger hos forskaren då denne ställer sina tematiska frågor och sedan 
följer upp dessa genom planering, intervjuer och utskrift (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Jag har använd Kvales andra metod. Meningskoncentrering innebär att man formulerar de 
meningar som intervjupersonen uttryckt mer kortfattat. Långa intervjutexter omformuleras på 
det sättet till kortare och koncisare meningar, bättre sagt den väsentliga innebörden uttrycks i 
några få ord. En fördel med analysmetoden kan vara att innehållet blir mer lättläst och 
begripligt för läsaren samt kan ge läsaren en bild av undersökningens resultat utan att gå för 
djupt in i varje enskilt del. En nackdel kan vara att analysen av intervjupersonernas svar blir 
påverkad av vad forskaren anser vara väsentligt och oväsentligt i studien  
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Själva analysen gjorde jag genom att lyssna på de olika intervjuerna och samtidigt 
antecknade jag svaren på intervjufrågorna. Genom att alla medverkande fick besvara samma 
fråga kunde jag jämföra och lättare se likheter och olikheter i personalens åsikter. Först 
fokuserade jag på varje enskild persons svar, för att därefter göra en jämförelse mellan 
samtliga intervjusvar i den efterföljande redovisningen. Jag kan konstatera att bearbetningen 
var en lång process. Det tog flera timmar att lyssna på en och samma intervju och samtidigt 
anteckna svaret.  
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5. Resultatredovisning 
 
Det som framkom i det insamlade materialet från intervjuerna och som besvarar mina 
frågeställningar presenteras i resultatdelen. I resultatredovisningen kommer jag att presentera 
resultatet av mina intervjuer utifrån mina frågeställningar. 
 
5.1 Intervjuredovisning 
 
Här nedan kommer jag att redovisa mina intervjuer med kurator, skolsköterska, rektor och 
speciallärare utifrån mina frågeställningar. 
 
Vad är orsaken/orsakerna till mobbning enligt skolpersonal? 
 
Kuratorn tycker att det kan vara alltifrån uppfostran, familjen, miljö, språkbruket i familjen 
som kan ha en direkt inverkan på ungdomars beteende. En individ kan aldrig agera enbart 
utifrån sig själv. En individ måste ha fått tankar och idéer från någonstans. Enligt kuratorn 
vågar barn och ungdomar som har överbeskyddande föräldrar inte testa saker längre, dessa 
barn utvecklas på det sättet att de inte litar på sig själva och sin egen förmåga. Här lyfter hen 
forskningen som säger att man måste hitta en balans, att man måste låta sina barn, till en viss 
mån, testa sina vingar och våga testa, våga misslyckas och av sina misstag lära sig hur man 
ska agera och hantera olika situationer. Hen konstaterar att forskningen visar att om det är ett 
fint, tryggt och trevligt hemförhållande, där det finns konsensus, personer som har samma syn 
på barns uppfostran, så kommer det här barnet utvecklas positivt. Det här barnet har då 
mindre tendens att mobba eller utsätta någon för kränkningar. Men familjer där det finns 
många konflikter, både psykiska och fysiska, skapar en otrygghet i barnets sätt att agera, 
barnet kommer då inte må bra. Antingen går det till skolan och agerar ut på andra, eftersom 
det har något inombords eller tvärtom, barnet känner sig mindre värt, och vid minsta 
tillsägelse sträcker sig bakåt och känner sig träffad, mobbad, kränkt.  
 
Skolsköterskan tror att flera personer ligger bakom mobbning och antingen handlar det om att 
man ger ett tyst godkännande eller att man själv är delaktig. Man kan vara delaktig i 
mobbingen om man inte säger ifrån att det här är inte okej. När det gäller det sociala livet 
utanför skolan, så är det viktigt vad man har för socialt samspel hemma, vad man har för 
språkbruk, hur man beter sig mot varandra, hur vuxna beter sig mot sina barn, hur vuxna beter 
sig mot andra vuxna. Det är klart att de värderingar man har med sig hemifrån kommer betyda 
mycket för hur man beter sig i skolan.  
 
Enligt skolsköterskan är det klart att skolan har betydelse för hur man beter sig under skoltid, 
och hur man beter sig mot människor men likväl i hemmet. Det är klart att det finns olika 
klimat i olika bostadsområden. Hen konstaterar att det finns olika miljöer att växa upp i och 
att det har påverkan på barnens beteende. Sociala medier är något som hen tror att vi vuxna 
måste hitta någon slags lösning på hur man ska hantera. Det har blivit lättare att mobba någon 
och mer svårkontrollerat. Enligt hen kan det vara en stor bidragande faktor men det är klart att 
de unga eleverna i skolan lär sig av de större eleverna.  
 
Rektorn tror att de som blir mobbade och utsatta redan har  svårt i olika sammanhang. Enligt 
hen, rädsla och maktlöshet är några orsaker till mobbning. De barn som mobbar är oftast 
rädda för att själva bli utsatta, och att de utsätter andra om de själva har blivit utsatta någon 
gång.  
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Rektorn menar att någon som är stark och har ett bra självförtroende också blir utsatt, men 
den personen har ett socialt nätverk eller en annan familjesituation som gör att man kan få 
hjälp. Enligt rektorn är familjen den viktigaste faktorn för hur man mår och beter sig. 
Självkänslan hos en människa bygger man upp från det att man är liten. Har man föräldrar och 
syskon som tror på en så utvecklar man sådana färdigheter. Om man är i en omgivning som är 
väldigt negativ och destruktiv då utvecklar man de negativa sidorna. Föräldrars syn på skolan 
har en direkt påverkan på ungdomars relation med deras skolkamrater och skolpersonal. Hen 
tycker att det är viktigt att föräldrarna stöttar skolan och tror på läraren, då blir det mycket 
lättare att jobba tillsammans. De elever man har störst problem att arbeta med är de fall där 
man inte är överens med föräldrarna. Oförståelsen, okunskapen om den andra har direkt 
påverkan på ungdomars beteende.  
 
Specialläraren tror att kompisar spelar stor roll och påverkar ens beteende. Man vill synas, få 
uppmärksamhet. För att få bekräftelse av sina kamrater brukar de göra saker utan att tänka på 
konsekvenserna av sitt beteende. Man ställer upp och gör de här sakerna, även fast man 
egentligen vet att det är fel. Specialläraren tycker att medier har stor påverkan och man kan se 
detta i hur unga barn utrycker sig och agerar mot varandra och i vilket språk de använder. 
Sociala medier ligger bakom en mängd konflikter, enligt hen. Det handlar om att kunna säga, 
skriva saker, chatta, ha kontakt via nätet, mejla, allt det, utom att kunna se någon i ansiktet, 
man kan säga vad som helst i stort sett och man behöver inte ta något ansvar för det. Hen 
tänker på segregering, hur bostadsområdena är uppbyggda, områdets status. Skolan spelar 
viktig roll.  
 
Vilka konsekvenser tror skolpersonal att mobbning kan få? 
 
Enligt kuratorn kommer elever som inte får rätt hjälp, t.ex. samtal med vuxna på skolan, 
samtal med kurator eller andra aktörer självklart utveckla en hälsorisk. Den eleven kan helt 
enkelt utveckla ett mående som inte är bra för personens utveckling. Och socialt kan en elev 
vara väldigt positiv och glad men när en elev blir mobbad så kan elevens sociala interaktion 
med andra blir påverkad på ett negativt sätt. De tappar förtroendet för vuxna i deras 
omgivning. Man kan inte bilda relationer på ett enkelt sätt för att man inte litar på människor. 
Det blir väldigt negativt, konsekvenserna påverkar en både psykiskt och socialt. Som ett 
resultat av mobbningen, enligt hen, använder en del mobbare alkohol och tobak och visar ett 
antisocialt beteende. 
 
Skolsköterskan tror att man kan bli deprimerad. Man kanske inte vill gå till skolan och den 
sociala hälsan bli försämrad. Det manifesterar sig genom att man inte fungerar i grupper och 
man kanske senare har svårt att lita på människor. Man har svårt att släppa in andra individer i 
sitt liv. Enligt hen kan mobbade elever också få fysiska skador som till exempel blåmärken 
och sår. De kan även få kläderna sönderrivna och få tillhörigheter förstörda. 
  
Enligt rektorn kan de negativa konsekvenserna manifestera sig genom att de som är utsatta får 
dåligt självförtroende, man ser sig själv som en liten människa som inte klarar av saker. Man 
blir deprimerad, känner sig ensam och har svårt att ta sig ur. Man utvecklar hat mot sin 
omgivning och sedan även mot sig själv. 
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Specialläraren tycker att konsekvenserna kan bli otroligt stora.  Kommentarer kring att man 
äter för mycket, eller att man hör kommentarer kring sitt utseende, kan orsaka anorexia, och 
de har elever på skolan som har fått det och det är väldigt tufft att ta sig tillbaka, barn blir 
hemmasittare, ängsliga, vågar inte gå till skolan, man kan bli utfryst av kompisar och då blir 
det som att man utvecklar en social fobi.  
 
Vad anser skolpersonal att de kan göra för att förebygga mobbning? 
 
Kuratorn menar att man behöver satsa på förebyggande arbete. Elever borde tillsammans med 
lärare arbeta med det här. Kuratorn, som sitter i trygghetsgruppen, menar att de personer som 
sitter i den här gruppen ska vara villiga att ta itu med de problem som uppstår och att de är 
direkta och tydliga i sin kontakt med eleverna. Hen konstaterar vidare att skolan följer de 
allmänna råden från skolverket för hur elevhälsan ska se ut och de är baserade på forskning 
och evidens. De använder sig av beprövad erfarenhet och forskning, men inte helt och hållet. 
De arbetar med ett likbehandlingsplan som upprättades inför det här skolåret. Enligt kuratorn 
ska eleverna känna till varför arbetet mot mobbning är viktigt, personalen på skolan ska få en 
adekvat utbildning eller fortlöpande fortbildning och det ska finnas en delaktighet hos 
föräldrarna. För att det ska bli en helhet så tänker hen att det är eleverna, lärarna och 
föräldrarna som ska vara involverade. Varför det är viktigt? Hen tror att det är ryggraden i 
hela skolan. Om skolpersonalen kan jobba med mobbning så kan vi även få en trygg skola där 
man kan satsa på utbildningen och då kommer läraren kunna sköta sitt arbete bättre.  
 
Enligt skolsköterskan är det viktigt att vara uppmärksam på vad mobbning är och hur det kan 
yttra sig för att det är inte okej att utsätta någon för fysiskt eller psykiskt våld. Det är viktigt 
att få en gruppdynamik som är hälsosam. De här eleverna som är utåtagerande har en svår 
situation och hon tycker att skolpersonal måste hjälpa de så gott de kan. Skolsköterskan tycker 
att det finns många vuxna personer ute i skolmiljön hela tiden. Det känns som att många 
känner eleverna väldigt väl och man försöker snabbt gå in och bryta där man ser att nu börjar 
det se ut att det börjar spåra ur i någon situation. De som visar utåtagerande beteende blir 
omhändertagna av de vuxna som brukar röra sig i korridorerna eller i matsalen. Enligt 
skolsköterskan är det viktigt att diskutera hur mobbning kan påverka ungdomars hälsa. Det 
kan vara både psykisk och fysisk påverkan och det är viktigt att man tar upp det tidigt. 
 
Rektorn tycker att skolans arbete mot mobbning bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 
På skolan jobbar man med kill- och tjejgrupper, där det finns olika strukturer på hur man kan 
jobba med det här och det är det kuratorn försöker få fler och fler att göra. Man visar olika 
typer av filmer, använder olika typer av verktyg. Rektorn tycker att det är viktigt att upptäcka 
de personer som är utsatta i god tid. Det är viktigt att uppmärksamma detta, det är ingen som 
frivilligt vill vara utanför. Man måste agera när man ser att vissa elever inte är med för att 
ingen vill vara ensam.  
 
Specialläraren tycker att det krävs att de som arbetar kring elever, som både mobbar och som 
blir utsatta för mobbning, har kunskap i ämnet. Det kan vara så att personal på skolan inte 
känner till den problematik som eleven har och reagerar för hårt. Hen tycker att det är väldigt 
viktigt att vara flexibel, att vara insatt i vilken problematik vissa elever har och vad det är som 
utlöser ett eventuellt utåtagerande beteende. Hen tycker också att man behöver fortbildning i 
det för att personal ska kunna möta dagens skolungdomar. Hen tänker att man behöver vara 
rak och att man behöver visa vart gränserna går men ändå vara rättvis, så att eleven vet ”hit 
men inget längre”, för utan tydliga gränser så blir det svårt för en elev som triggas igång av 
olika saker att veta hur långt han/hon får gå. 



18 
 

 
Enligt specialläraren, man  anmäler ett mobbningsfall till trygghetsgruppen som träffas och 
diskuterar, låter båda parter komma till tals, försöker reda ut det och man tar kontakt med 
föräldrar så att de är medvetna om vad som händer och sen kan det behövas uppföljande 
samtal. Specialläraren tycker också att det är viktigt att alltid samtala med elever, ha 
föräldrakontakt, samarbete mellan föräldrar och skola är jätteviktigt om man ska ta itu med 
problem och man ska alltid försöka se till att man löser en uppkommen situation så att eleven 
får känna en frid i att situationen är löst. Man ska bygga ett klimat för att möta de här 
eleverna, ett klimat som är tillåtande men med tydliga gränser så att man vet vad det är som 
gäller och att det faktiskt kan bli konsekvenser av ett agerande. Alla vuxna, enligt hen, måste 
markera när de ser någonting så att alla ungdomar känner att de vuxna ser dem och att de kan 
känna sig trygga i skolan.  
 
 
 
 
 
.  
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6. Diskussion 
 
Under resultatdiskussion kommer jag att göra en sammanfattning av min undersökning utifrån 
mina frågeställningar. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Vad är orsaken/orsakerna till mobbning enligt skolpersonal? 
 
Informanterna menar att kompisar spelar stor roll och påverkar ens beteende. Man vill synas, 
få uppmärksamhet. För att få bekräftelse av sina kamrater brukar man göra saker utan att 
tänka på konsekvenserna av sitt beteende. Stöd för detta hittar man i litteratur (Höistad, 2005). 
Enligt Höistad (2005) har en mobbare oftast någon eller några som uppmuntrar dess beteende 
aktivt eller passivt. Man är rädd för att vara ensam och för att bli utstött. 
 
Enligt informanterna ökar brister i det sociala klimatet risken för kränkande handlingar 
Genom att ge barn och ungdomar en bättre uppväxtmiljö, bättre kvalitet på skola samt indirekt 
stöd till föräldrarna kan de sociala skillnaderna minskas. Enligt informanterna är en god 
relation mellan hem och skola en absolut förutsättning  för att skapa trygghet, struktur och 
meningsfullhet åt alla. 
 
När det gäller barns och ungdomars omgivning kan man dra slutsatsen att både forskning och 
skolpersonal har kommit fram till att hemförhållandena spelar stor roll när det gäller utsatthet 
för mobbning. Kuratorn tycker att en av orsaker till mobbning är att barn och ungdomar som 
har överbeskyddande föräldrar, inte vågar testa saker och inte vågar göra saker på egen hand.  
Det skapar otrygghet och barnet blir mer ängsligt för omvärlden. Det kan  man koppla direkt 
till litteraturen (Thornberg, 2013). Enligt Thornberg (2013), har studier visat att för pojkars 
del är det främst att ha en mamma som är överbeskyddande, en känslomässigt intensiv och 
intrasslad relation med mamma, och en negativ relation till en svag identifikation med pappan 
som ökar risken för mobbning i skolan. För flickor däremot är riskfaktorerna att ha en 
mamma som utövar tvång, fientlighet och känslomässig kontroll samt brister i att vara 
inkännande och sensitiv, och där båda föräldrarna uppvisar känslokyla och är avvisande. 
 
Informanterna pekar ut sociala medier som en av anledningarna till barnens utsatthet. 
Eleverna i skolan kommunicerar idag ofta mer digitalt än ”fysiskt” via sms och sociala 
medier. Man kan konstatera att det är tjejer som använder sig mest av nätmobbning och det är 
tjejer som utgör flertalet av offren. Enligt mina informanter använder sig även killar av 
nätmobbningen. Med den nya tekniken har de hittat en metod som till och med gör dem 
anonyma. Stöd för detta finner man i litteratur (Höistad, 2005). Enligt Höistad (2005) vill 
mobbaren förminska och göra sitt offer osäker genom att sprida rykten och snacka skit om 
offret.  
 
Vilka konsekvenser tror skolpersonal att mobbning kan få? 
 
Informanterna anser att mobbade elever kan se sig som utstötta och misslyckade och 
mobbning kan leda till ångest och depression. Informanterna anser att problematiken är  
vanligare hos pojkar än hos flickor liksom i miljöer med större social belastning. Enligt 
informanterna kan koncentrationsstörningar vara en konsekvens av mobbning, eleven kan 
känna att denna hela tiden måste kontrollera omgivningen för att vara beredd på nästa angrepp 
och då blir det svårt att koncentrera sig på skolarbetet.  
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Stöd för detta finner man i litteraturen (Berglund,2000). Enligt Berglund (2000) är 
koncentrationssvårigheter det dominerande problemet i skolan och som förorsakar psykisk 
ohälsa och svårigheter hos eleverna. Koncentrationssvårigheter manifesteras i form av 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter att finna lämplig aktivitetsnivå samt 
svårigheter med att fatta och följa instruktioner och regler.  
 
Med tanke på att mobbningen mest förekommer i skolan kan den mobbade känna sig rädd för 
att gå dit och mobbningen kan framkalla psykosomatiska besvär, som till exempel magont, 
som gör att eleven vill stanna hemma. Detta leder till att de lätt hamnar efter i skolarbetet. 
Enligt mina studier kan mobbade elever också få fysiska skador som till exempel blåmärken 
och sår, få kläderna sönderrivna och få tillhörigheter förstörda. 
  
Informanterna menar att  långvariga konsekvenser av utsatthet för mobbning manifesteras 
genom att eleverna ofta missar mycket i skolan och i slutändan försämras deras studieresultat 
och de kan kanske inte uppnå de mål de vill. De drabbas oftare än andra som inte blivit 
mobbade, av depressioner och ångest när de blir vuxna. Det kan  man koppla direkt till 
litteraturen (SOU 2010:79). Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:79) riskerar barn 
med psykiska problem att få sämre resultat i skolan och att inte fullfölja sina studier. 
Skolsvårigheter påverkar självuppfattningen och kan påverka den psykiska hälsan med delvis 
olika typer av reaktioner och symptom för pojkar och flickor. Pojkar visar som grupp mer 
externaliserande symptom, bl.a. trots, aggressivitet och impulsivitet, än flickor redan från 
tidig ålder. Flickor visar med början från de tidiga tonåren generellt mer internaliserande 
symptom, bl.a. ångest och depression, än pojkar.  
 
Enligt rektorn kan de negativa konsekvenserna manifestera sig genom att de som är utsatta får 
dåligt självförtroende, blir deprimerade, känner sig ensamma och har svårt att ta sig ur.  
Stör för denna resonemang hittar man i litteratur (Skolverket,2002). Enligt Skolverket (2002), 
leder mobbning till depressioner, ångest och dålig självkänsla. Individen får svårt att fungera i 
skolan och har svårt att tala med andra om sina problem. 
 
Enligt mina studier kan man konstatera att mobbare har mentala hälsoproblem, bl.a. 
depression och uppförandesvårigheter, som t.ex. hyperaktivitet. De visar tendens att i högre 
grad, än andra elever, använda alkohol och tobak. Att vara mobbare ökar risken för antisocialt 
beteende i vuxen ålder, som till exempel missbruk. Stöd för detta hittar man i litteraturen.  
Enligt Erling & Hwang (2001), är en av de främsta individuella riskfaktorerna för utveckling 
av antisocialt beteende, hyperaktivitet. De hyperaktiva ungdomar måste ständigt vara i 
rörelse, har svårt att komma till ro. Detta är ofta kombinerat med uppmärksamhetsproblem, 
vilket innebär att man är lättstörd och har svårt att koncentrera sig (Erling & Hwang,2001). 
 
Vad anser skolpersonal att de kan göra för att förebygga mobbning? 
 
Informanterna anser att arbete för att skapa goda relationer på skolan är en framgångsfaktor 
som förebygger mobbning. Bra kontakt med vårdnadshavarna är också gynnsamt för att 
förebygga mobbning. Skolan behöver ha en hög beredskap för att identifiera och agera mot 
kränkande behandling. Enligt informanterna, har alla elever behov av att bli sedda, lyssnade 
till och respekterade för den de är. Stöd för detta finner man i forskningslitteratur.  
Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:80) skyddar goda relationer med lärare mot 
negativa utfall, till exempel mot depressiva symptom som kan uppstå som en konsekvens av 
skolsvårigheter och skolstress: i början av skolan verkar för flickor en relation karakteriserad 
av närhet särskilt gynnsam och för pojkar en relation utan konflikter. 
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Informanterna tycker att jobba förebyggande är väldigt viktigt. Om man ser en viss tendens, 
behöver man identifiera detta och då måsta man jobba med det här, man ska jobba på 
gruppnivå men också enskilt. Skolan måste vara flexibel, man ska se på hela sammanhanget, 
inte bara enstaka personer som på något sett har hamnat i konflikt. Alla måste på något sätt 
vara en del av arbetet och lösningen. 
 
För att nå goda och bestående resultat med hälsofrämjande satsningar för unga med 
normbrytande beteenden eller andra sociala problem, är det enligt forskningen viktigt med 
bred samverkan och samordnade insatser i ungas hela livssammanhang. Skolans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete är betydelsefullt för alla elever 
(Ungdomsstyrelsen,2007). 
 
Enligt informanterna måste skolan ha en värdegrund som angår alla grupper dvs. barn/ elever/ 
föräldrar/ personal. Fasta regler och rutiner skapar lugn och stabilitet, vilket ger trygghet för 
våra elever. De anser att man kan uppleva en skola utan sådana ingredienser som 
ostrukturerad och samtidigt skapas en osäkerhet bland eleverna. 
 
Assarson(2009) menar att värdegrundsfrågan hänger samman med frågor om tolerans och 
mångfald men också med de maktförhållanden som ligger bakom kulturella yttringar. Det är 
viktigt att pedagogerna formulerar och förmedlar värdegrunden så att eleverna från olika 
miljöer kan se det relevanta i den, liksom att själva vara så medvetna om de motstridiga 
innebörderna så att de kan hantera frågor som uppkommer då den diskuteras.  
 
Enligt Assarson (2009) är det viktigt att skolan blir en miljö som gynnar barns och ungdomars 
utveckling. Skollagen anger att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att få sina 
grundläggande behov tillfredsställda. På en skola kan det innebära att påverka och förändra 
eleverna så att de får egenskaper och insikter för att mer effektivt kunna hantera sin omvärld.  
 
Fd skolministern Britt Mogård (m)uttalar sig på följande sätt: 
 ”Samhället måste bygga på någon form av gemensam värdegrund. Men det måste finnas en stor 
 medvetenhet bland lärare om det uppstår problem. Och skolan måste hela tiden förklara och 
 utveckla sitt praktiska arbete med värdegrunden, bearbeta de uppfattningar elever, lärare och 
 föräldrar har” (Skolverket,1999,s.37). 
 
Informanterna  framhåller betydelsen av att upprätta gemensamma regler och att vara tydlig 
som personal i syfte att skapa ett positivt klimat på skolan. En positiv effekt av att upprätta 
gemensamma regler är att eleverna inte ges något utrymme för att utöva mobbning, under 
förutsättning att de är medvetna om att beteendet inte accepteras från personalens sida.  
Enligt informanterna är ett sätt att vara tydlig som personal att omedelbart markera när eleven 
överskridit en gräns. 
 
Informanterna tycker att om skolan skall kunna fullgöra sitt demokratiska uppdrag måste den 
också se till att den praktiska tillämpningen efterlevs  i den informella skolmiljön så att det 
som är förbjudet i klassrummet plötsligt inte blir tillåtet bara för att det råkar bli rast eller dags 
för skollunch. De anser att det är viktigt att det finns vuxna som befinner sig bland elever 
både ute i skolmiljö och även inne på skolan. Alla vuxna, enligt informanterna, måste markera 
när de ser någonting så att alla ungdomar känner att de vuxna ser dem och att de kan känna 
sig trygga i skolan. Olika former av organiserade rastaktiviteter och att skolpersonal äter 
tillsammans med eleverna är exempel på sådan vuxennärvaro som är betydelsefull. 
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Stöd för detta finner man i forskningslitteratur. Enligt Olweus (1991), rastvaktssystemet är en 
av de viktigaste åtgärderna för att förebygga mobbning på skolan. Han menar att det inte 
räcker med många vuxna på rasterna om de inte är bereda på att rycka in. Det är viktigt, enligt 
honom, att agera och inte godta en förklaring som att det var bara på skoj. Det är bättre att 
hellre ingripa för ofta än för sällan (Olweus, 1991).  
 
6.2 Metoddiskussion 
 
I början av den här  processen visste jag inte riktigt hur jag skulle avgränsa mitt arbete. 
Men efter att jag granskade mina egna kunskaper om mobbning, visste jag att jag ville veta 
mer, vad som orsakar det och hur man jobbar i skolan för att motverka sådana problem.  
 
Jag tycker att en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer var ett lämpligt val för denna 
studie. Intervjuerna gav tydliga svar på mina frågeställningar. Genom denna metod fick jag 
svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag anser att mitt syfte med studien har blivit 
besvarat. Det var lite svårt att komma på relevanta frågor som skulle kunna ge svar på mitt 
syfte och mina frågeställningar men med den goda handledningen lyckades jag i slutet. Att 
göra en studie av detta slag var väldigt intressant. En nackdel med detta tillvägagångssätt är 
att det är tidskrävande för att bearbetning och analysering av intervjusvar tar längre tid än att 
bearbeta svar på enkäter. 
 
Mitt arbete har gått ut på att svara på mina frågeställningar utifrån vad fyra personer tror. 
Valet av endast fyra personer för undersökningen kan tyckas fåtaligt. Därför tycker jag att  
det skulle vara lärorikt att göra intervjuer med personal från olika skolor och på så sätt få ett 
bredare perspektiv på hur man gör för att förebygga mobbning. 
 
Under arbetets gång har jag även insett att en del av det som har sagts i intervjuerna kan ses 
som hypoteser kring hur saker faktiskt fungerar och vad konsekvenserna kan bli. Man fick 
mer spontana och direkta svar vilket kändes mer naturligt. Jag har inte gjort några 
undersökningar där jag har kunnat fastställa hypoteserna som tillförlitligheter.  
 
Det bästa och samtidigt mest realistiska alternativet till detta vore dock enligt mig att intervjua 
elever eller ungdomar som någon gång har utsatts för kränkande behandling. Fördelen med 
detta är att dessa personer med trovärdighet och med personlig erfarenhet kan beskriva 
mobbning, dels hur det uppstår, hur det kan se ut, vilka konsekvenser det kan få och hur man 
kan förebygga det. Elevernas erfarenheter skulle sättas i fokus och deras berättelser skulle 
ligga till grund för att arbeta förebyggande mot mobbning. 
 
När det väl kommer till att intervjua ungdomar som har varit utsätta för kränkande behandling 
kan det även vara intressant att undersöka skillnader mellan t.ex. kön, samhällsklasser och 
olika etniska bakgrunder. Detta kan ge mig och omgivningen en djupare syn i huruvida 
orsaker, konsekvenser och förebyggande arbete skiljer sig mellan de olika grupperna och om 
så är fallet på vilket sätt. 
 
Jag tycker att ett annat alternativ var att observera elever i skolan. Men i efterhand tror jag att 
det skulle vara svårt att observera mobbning. Att se eller upptäcka mobbning under 
observationen är inte så lätt med tanke på att mobbning ofta inte sker öppet. 
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Jag kan även konstatera att den svenska skolan behöver all hjälp den kan få. Om vi tittar lite 
mer generellt på arbetet mot mobbning, tror jag att en viktig del av arbetet är att försöka se 
vart arbetet brister. En stor brist enligt mig är arbetet mot mobbning utanför skolan och vi får 
inte glömma bort att med den nya elektroniska mobbningen så blir ungdomarna utsatta för 
kränkningar även på fritiden. Jag tror mitt arbete och likande undersökningar kan hjälpa oss 
att se om det är bristande kunskap hos lärarna som är problemet. Man kan utöka 
undersökningen genom att ställa liknande frågor till elever och föräldrar och på så sätt se vart 
kunskapen brister. 
 
Samtliga av de intervjuade pedagogerna skulle önska sig mer fortbildning inom området 
mobbning. Flertalet av de tillfrågade pedagogerna ingår i skolornas trygghetsgrupper men 
menar att de ändå inte får någon fortbildning inom dessa frågor. 
 
Ett alternativ är att ha temadagar där elever ska vara med och tillsammans med lärare forma 
metoder för att förebygga mobbning på skolan. Detta ska gälla alla elever och inte bara några 
få utvalda representanter. Kunskapen om vad skolpersonalen och elever tror och tycker om 
mobbning kan hjälpa oss i arbetet mot mobbning. Skolverksamheten kan ta till sig lärares och 
elevers förslag och planer och jämföra dessa mot de nuvarande behandlingsplanerna. Man kan 
dels se vart arbetet mot mobbning brister och samtidigt även försöka nyansera sättet vi 
adresserar problemet på. Om vi vet vart problemet ligger kan vi satsa vår tid och kraft där den 
behövs. Resursfördelningen kan på så sätt även effektiviseras.   
 
I slutet kan jag konstatera att jag hade både förväntningar och förhoppningar inför 
intervjuerna om att få information och kunskap som jag sedan kan använda mig av. Den 
kunskap som jag har fått med mig genom mitt arbete  kommer att bidra till att jag ser på 
mobbning med nya ögon. Jag kommer att se till olika faktorer som kan ligga bakom 
mobbning eller att mobbning inte endast behöver ske med fysiskt våld. Jag känner att jag har 
fått med mig verktyg  som jag kan använda mig av när jag själv som lärare hamnar i en 
situation där jag måste ingripa mot mobbning.  
 
Slutligen hoppas jag att jag med min undersökning har ändrat en tankeprocess hos de personer 
som intervjuades. Jag är hoppfull att mitt arbete kan bidra till att lärares medvetenhet om och 
förståelse för mobbning ökar och att dessa personer reagerar när de ställs inför en eventuell 
mobbningssituation.  
 
6.3 Framtida forskning 
 
I inledningen nämndes att skolan ska vara en trygg miljö som främjar elevernas lärande och 
utveckling. Enligt styrdokument har skolan ett stort ansvar när det gäller att förebygga 
mobbning. Det finns olika förklaringsmodeller till varför mobbning uppstår. Man fokuserar på 
de egenskaper och familjebakgrund som har med offer och mobbare att göra. Man har 
identifierat två typer av offer, det vanligare är det passiva eller undergivna offret. Å andra 
sidan finns det inte så mycket information om provokativa offer eller aggressiva offer, vars 
beteende kan framkalla negativa reaktioner från en stor del av klassen. 
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Det står klart att det finns samband mellan hur de unga mår och hur de presterar, men det 
saknas kunskap om hur man ska komma till rätta med problemen. Jag tycker att det skulle 
vara intressant att göra en mer omfattande studie om det arbete som görs  på skolorna i syfte 
att främja hälsa bland skolelever.  
 
Det skulle även vara intressant att studera hur det går att utveckla lärares kompetens 
beträffande hantering av situationer som har direkt påverkan på elevers välbefinnande. 

 
7. Slutsats 

 
Mobbning är ett stort problem på skolorna runt om i världen och även i Sverige. Det finns 
barn och ungdomar som blir mobbade för deras utseende eller deras personlighet. För elever 
är det en grundläggande rättighet att kunna känna sig trygga i skolan och inte bli utsatta för 
våld eller kränkande behandling. Om vi vill leva i ett samhälle där alla är lika värda behöver 
vi försvara varje persons rätt till en lugn och fridfull uppväxt.  
 
Att dra slutsatser kring vad personer tror kan medföra en del komplikationer. Hur kunniga är 
de här personerna inom ämnet, har de någonsin arbetet med det här eller något liknande och 
hur pass realistiska är deras syner på hur en viss sak, i mitt fall mobbning, kan uppstå, 
kontrolleras och förebyggas? Jag kan börja med att konstatera att skolpersonal i studien har 
blandade erfarenheter av mobbningen. Deras olika erfarenheter speglas i deras tankar kring 
hur de anser att mobbning bör förebyggas. Dock är alla överens om att flera större insatser 
kan och bör tas vid vad gäller det förebyggande arbetet mot mobbning.  
 
Skolpersonal tror att det är viktigt att skolan tar reda på vad grundorsakerna till mobbning är 
för att sedan kunna gå vidare med effektiva åtgärder. Enligt informanterna kan den sociala 
omgivningen kring offer och mobbare både förstärka och förhindra mobbningen. Skolan har 
en viktig uppgift att utveckla god socialkompetens hos alla elever. Samtal om känslor, 
uppförande och talet om emotionell intelligens syftar till att skapa människor som tänker på 
ett nytt moraliskt sätt.  
 
Man kan utifrån intervjuerna dra slutsatsen att vänskapsrelationer och skolresultat påverkas 
negativt av utsatthet för mobbning som leder till ungdomarnas depressiva symptom. Samtidigt 
konstaterar skolpersonalen att försämrade relationer och sämre skolprestationer förvärrar 
symptomen. Däremot kan styrkor inom de sociala relationerna kompensera de svårigheter 
upplevda med lärandet. Både utsatthet i form av kamratmobbning och depressiva symptom 
tycks ha ett starkt negativt samband med hälsoutveckling och skolframgång över tid. 
 
Merparten av svaren indikerar betydelsen av att läraren etablerar goda relationer både med 
föräldrar och elever genom att exempelvis föra kartläggningssamtal med dem. Det är också 
viktigt att det finns en fungerande dialog mellan lärarna på skolan, i synnerhet inom 
arbetslagen. Rektorn menar att skolans kultur och förhållningssättet som vuxna har gentemot 
elever är en grundförutsättning i arbetet med att förebygga mobbning. Läraren måste även se 
över sitt förhållningssätt i sina relationer till bland annat kollegor och föräldrar. Personalen 
nämner även att det ofta handlar om vad vuxna på skolan ser och vill se och hur deras 
samlade kunskap och kompetens utnyttjas för att tillsammans med elever och föräldrar 
hantera konflikter, förebygga mobbning och se samband mellan värderingar och beteende. 
Det är av stor betydelse att vuxna visar att de tar frågor om mobbning på allvar och är beredda 
att engagera sig för att få en förändring till stånd.  
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Att arbeta mot ett negativt beteende i skolan kan ibland kännas som ett misslyckande när man 
möter barn som mår dåligt. Vi måste försöka tänka på ett annat sätt. Hur många fler barn 
kommer må dåligt om vi inte engagerar oss. Barnen behöver stöd i sin vardag. Vi måste testa 
olika alternativ för att till slut hitta det som faktiskt fungerar. Skolpersonalen tycker och jag 
instämmer om att det är bättre att agera som vuxen än att gå förbi och hoppas på det bästa.  
Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att en resa på tusen mil alltid börjar med ett enda 
steg (Lao-Tse). Vår resa har definitivt börjat men vi har en bit kvar att gå och jag hoppas att 
alla vi har rätt utrustning för det. Enligt skolpersonalen krävs huvudsakligen kontinuitet och 
inte tidsbegränsade projekt för att de positiva effekterna ska bli bestående.  
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Bilaga 

 
Intervjuguide 
 
1. Vad tycker du att man borde ta upp kringmobbning i skolan? Varför är det viktigt? 
 
2.Vilka negativa konsekvenser tror du att mobbning har på psykisk och social hälsa? 
 
3.Tycker du att kopplingen mellan mobbning och psykisk hälsa enbart kan förklaras utifrån 
den enskilde individens agerande? Kan du utveckla det? 

 
4.Vilka sociala faktorer tror du kan påverka ungdomars beteende?  
 
5.På vilket sätt kan  institutionella faktorer(skola, bostadsområde, samhället, sociala medier) 
ligga bakom konflikter? Kan du utveckla det? 
 
6.På vilket sätt kan hemförhållanden vara anledning att det uppstår konflikter? 
Berätta mer efter det du har upplevt.  
 
7.Hur arbetar skolan med mobbningsrelaterade frågor? Använder skolan program utifrån 
forskning och/eller beprövad erfarenhet i sitt arbete mot trakasserier och kränkande 
behandling? 
 
8.Hur arbetar skolan med att bemöta de utåtagerande eleverna på bästa möjliga sätt?  
 
9.Har du någon gång upplevt att utåtagerande elever blivit behandlade på ett annat sätt än 
andra elever? Kan du förklara lite mer? 
 
10.Är det något mer du vill tillägga?  
 
 
 


