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Abstract  

According to the Swedish curriculum every child has the right to feel safe in school. Also 

according to CRC (committee on the rights of the child) the child has the right to be respected 

and provided for his or hers basic needs. 

The teachers must also develop equality for the children and they should also counteract 

insults. But even though we have these laws and rules some children feel unsafe at school. 

Every day 60 000 children are being bullied at schools in Sweden. This is a huge problem that 

needs to be addressed. 

The aim of this thesis is to investigate teachers in different schools and their strategies to 

handle bullying. The method is qualitative interviews of teachers.  

The result indicates that the teachers do see things differently from each other, and that can 

lead to complications later on. The complications do not only regard the student in that way 

that they are being treated differently in different schools. It can also affect the teachers in that 

way that they does not see the harm in what some kids do that other would call bullying. 
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1. Inledning 

 

Som vuxna är vi självklart ansvariga för våra handlingar men vi är också en produkt av 

vår historia. (Gunnar Höistad 1994 s. 12).  

 

Mobbning är ett vanligt problem i den svenska skolan, vilket rektorer och pedagoger är 

medvetna om. Föreläsaren och utbildaren inom ämnet mobbning,  Gunnar Höistad (1994) 

skriver att vi är en produkt av vår uppväxt och mobbning får en mycket negativ effekt på 

människors utveckling. Glåpord, kränkningar och våld pågår på skolgårdar över hela landet 

och det är pedagogernas plikt att förhindra mobbning. Höistad (1994) menar att lärare har en 

plikt att hjälpa och stödja dessa elever. Därför är det intressant att studera hur pedagogerna 

hanterar mobbning i dagens skola. Eftersom pedagoger måste tolka elevers handlingar utifrån 

sitt eget kunnande finns det skillnader mellan hur pedagoger agerar. Detta kan innebära att de 

incidenter vissa pedagoger definierar som mobbning kallar andra för bråk. I barnkonventionen 

står det att barnets bästa alltid ska komma i första hand, i alla situationer där handlingarna på 

något sett påverkar barnen. Detta gäller till exempel barnets hälsa, välfärd och utbildning, 

skriver den svenska diplomaten, politikern och f.d.  läraren Thomas Hammarberg (2006). 

 

Barn ska ha rätt att få utrycka sina åsikter i alla frågor som berör barnet själv. Enligt 

barnkonventionen ska alla barn ha rätt att skyddas mot våld både psykiskt och fysiskt, 

utnyttjande och bristande omsorg när de är i föräldrarnas och andra vårdnadshavares vård. Det 

ska finnas sociala program i samhället för att ge barn och vårdnadshavare stöd (Hammarberg 

2006). Alla barn har lika rättigheter och lika värde, inget barn ska diskrimineras. Oavsett var 

de kommer ifrån, funktionsnedsättning eller religion. Barn får inte heller diskrimineras i 

förhållande till andra barn eller vuxna.  

 

Mobbning är ett brett område och alla delar är lika viktiga att framföra och synliggöra. Vi har 

valt att fokusera på hur pedagoger på skolor tolkar mobbning och vår huvudfråga är, hur 

pedagoger definierar gränsen för mobbning.  

Eftersom vi endast hade en kort kurs inom mobbning i vår pågående lärarutbildning anser vi 

inte att vi har tillräckligt med kunskap för att möta och hantera detta i skolor. Därför tror vi att 

kunskap inom ämnet mobbning även är begränsad hos andra pedagoger. Det är viktigt att 

bidra med mer kunskap om fenomenet, där av valde vi att fokusera på pedagogers syn på 
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mobbning. Hur pedagoger definierar  gränsen mellan normal social interaktion och mobbning 

i skolan. Vilka kännetecken använde pedagoger för att särskilja det ena från det andra? 

 

1.1 Syfte/Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om mobbning, hur pedagoger 

uppfattar situationer, samt hur de särskiljer mobbning från ”normal” social interaktion mellan 

elever och vilka specifika handlingar som pedagogerna definierar som mobbning. Frågorna vi 

kommer fokusera på är:  

 Hur definierar pedagoger mobbning? 

 Vilka bedömningsgrunder uppger pedagoger att de använder sig av för att särskilja 

mobbning från ”normal” social interaktion i skolan? 

 

1.2 Disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel. I nästa del av arbetet kommer vi att presentera 

mobbningsforskning, samt i förhållande till mobbningsproblematiken i skolan relevanta lagar 

och förordningar. 

Därefter kommer kapitel tre där metod  tas upp, vilket innebär att metod, urval, beskrivning 

av intervjupersoner, validitet och reliabilitet, genomförande, intervjufrågor samt etiska 

reflektioner beskrivs. Efter detta kommer vår analys där insamlat empiri skrivs ut och 

reflekteras samt sammanfattning av analys. Uppsatsen avslutas sedan med avslutande 

diskussion, förslag till vidare forskning och egna reflektioner.  

 

2 Tidigare forskning 

Enligt litteraturvetaren Inga Andersson (2003) upplever elevernas föräldrar att skolan inte har 

bemött dem med respekt, utan känner istället att de betraktas som besvärliga. Hon antyder att 

skolan inte har haft någon som helst samverkan med elevernas föräldrar angående mobbning, 

föräldrarna känner sig nonchalerade och upplever en tydlig kamp mellan dem och skolan. En 

kamp som handlar om vem som ska bestämma, vem som har rätt och vem som vet bäst. 

(Andersson 2003 s. 68). 
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2.1 Olika typer om mobbning  

Psykologen Zelma Fors (1993) menar att relationen mellan lärare och elever har väldigt stor 

betydelse för existensen av mobbning. Fors (1993) skriver dessutom att bristen av bra 

relationer mellan elever och lärare och för lite samverkan mellan pedagoger kan leda till 

mobbning mellan elever. En förklaring till att varför skolan inte gör nog för att hjälpa utstötta 

elever, är bland annat att pedagogerna har liten vetskap i hur man förhindrar mobbning och 

inte begriper vad som fortgår (Höistad, 1994). Vidare menar han att skolans passivitet är att 

personalen inte tycker att de är så farligt och att de inte begriper signalerna som är tecken till 

mobbning.  

Höistad (1994) menar att mobbning går att upptäcka, oftast genom att bara hålla ögonen 

öppna. Han beskriver mobbning på olika sätt och delar upp dem i tre olika typer; fysisk, 

verbal och psykisk mobbning. Den psykiska mobbningen är den vanligaste mobbningstypen. 

Han menar att den är svårast att upptäcka eftersom den oftast sker i det hemliga, även också 

öppet med viskningar, suckar och grimaser. Den verbala typen av mobbning kan vara enklare 

än den psykiska att upptäcka, dock inte i alla händelser. Den verbala mobbningen går också ut 

på att säga obehagliga och elaka saker, man påpekar på allt som den utsatte säger eller gör. 

Fysisk mobbning är den sista typen av mobbning och är den som är lättast att upptäcka. Den 

typen tillämpas mest av pojkar och är vanligast i de yngre åldrarna. Blåmärken och 

sönderrivna kläder är typiska tecken på fysisk mobbning, även att sparka, knuffa, hålla fast 

och sätta krokben är tecken på fysisk mobbning som måste tas på allvar (Höistad 1994).  

Psykologen och lärarutbildaren Arne Forsman (2003 s. 96) menar att tre kriterier måste vara 

uppfyllda för att beteenden ska kunna kallas för mobbning. För det första ska mobbning 

innehålla någon form av våld. Våldet kan vara av fysisk eller psykisk karaktär. Till exempel 

utfrysning eller att göra en person till icke existerande. För det andra ska våldet vara 

systematiskt och utsträcka sig över en tid och för det tredje ska våldet utövas mot en eller flera 

personer av en eller fler personer. 

 

I vissa skolor betraktas mobbning som mindre viktigt än kränkande behandling (Forsman 

2003 s. 255). Höistad (1994) menar att all skolpersonal i samarbete, bör formulera en 

handlingsplan för hur man motarbetar och stoppar mobbning. Han menar att barn inte är 

födda till slagskämpar, mobbare eller hopplösa ungar; lika lite som barn är födda till 

mobbningsoffer. 
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2.2  Forskning om skolans uppdrag 

Strävan mot mobbning och olika slags typer av kränkande behandling är en av 

skolpersonalens och skolhuvudmännens viktigaste uppgifter, i och med övergången till 

resultat och målorienterad styrning menar forskaren Anna Gustafsson (2013 s. 36). Detta 

ansvar fastställdes av staten men var inte klar i 1985 års skollag. Ansvaret innebar att främja 

respekt för människans egenvärde, vilket alla aktiva människor inom skolan skulle sträva 

efter.  Ansvaret gick dessutom ut på att skolpersonalen på ett kraftfullt sätt skulle motverka 

alla typer av mobbning (Gustafsson 2013 s. 37).  

 

1985 års skollag inkluderade krav på att alla som var aktiva inom skolan skulle främja trivsel 

och arbetsglädje. Gustafsson (2013 s. 36) menar att när det gäller trivselförskrifterna var det 

tydliga bättre utskrivna i läroplanen än skollagen; att all personal i skolan skulle sträva efter 

goda relationer ansågs som en självklarhet. 

 

Den 1 juli 1994 trädde en lagändring i kraft, vilket innefattade första tydligt utskrivna krav i 

lagsstiftningen på åtgärder mot kränkningar i skolan. Sedan infördes ett krav på att alla som 

var aktiva inom skolan skulle försöka sträva efter att hindra elever från att utsätta andra elever 

för kränkande behandling (Gustafsson 2013 s. 37). Det påpekades också att det borde ske ett 

samarbete med andra myndigheter, exempelvis socialtjänst och polis inom just detta arbete. 

Efter fyra år omformulerades tillägget och lagen fick sin nuvarande formulering. Enligt 

Gustafsson (2013) innebar den lagstiftningen att all skolpersonal skulle understödja jämlikhet 

mellan könen och aktivt motarbeta alla former av kränkande behandling (exempelvis 

rasistiska beteenden och könsdiskriminering ).  

 

Orsaken till skärpningen av lagen var att 1994 års lag inte hade fått önskad verkan. Antalet 

mobbningsfall verkade inte ha minskat och antalet elever som kände sig mobbade hade inte 

avtagit menar Gustafsson (2013 s. 37). Enligt Gustafsson (2013) finns i grundskolans läroplan 

kompletterande föreskrifter som inkluderade krav, på att rektorn skulle se till att en 

handlingsplan mot mobbning skulle upprättas. Dessutom angavs det i läroplanen att skolan 

skulle sträva efter att vara en social gemenskap, som ger eleverna vilja och lust att lära samt 

trygghet. Existensen av kränkande behandlingar och diskriminering var ännu en målsättning 

för skolan 

Den främsta specialregleringen beträffande kränkningar i association med skollagsreglerade 

arbeten, kom till när barn- och elevskyddslagen infördes den 1 april år 2006. Lagen infördes 
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delvis för att anpassa svensk rätt till anvisning mot diskriminering skriver Gustafsson (2013 s. 

39). Förebyggande åtgärder att motverka diskriminering och främja lika rättigheter är några 

andra krav som finns med i lagen. Gustafsson (2013 s. 51) skriver att i skollagens mening är 

kränkande behandlingar uppföranden som är kränkande mot en persons värdighet. Enligt 

Lgr11 (s. 10) ska ”Varje elev ha rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”. 

 

Enligt skollagen ska både offer och förövare uppfatta handlingen som kränkande om den ska 

definieras som en kränkning. Om det inte är klart för eleven att handlingen är kränkande 

måste det förklaras av pedagogen. Detta kan dock uppfattas som ett problem eftersom 

personer upplever kränkningar olika. Det en person anser vara kränkande behöver inte 

nödvändighet upplevas som kränkande av andra. Om en elev har talat om för motparten att 

hans eller hennes handling upplevdes som kränkande måste detta kunna stå klart för honom 

eller henne (Gustafsson 2013 s. 52). 

 

Under början av 1970-talet började människor i Skandinavien samla in mer organiserad 

kunskap om mobbning. Detta trots att mobbning har varit känd sedan länge tillbaka, menar 

Gunilla Björk, verksam som kliniker och pedagog vid nordiska hälsovårdshögskolan i 

Göteborg. (1999 s. 14).  

Björk (1999 s. 50) menar att mobbarna oftast spelar ett aggressivt spel, de ökar osäkerheten 

och drar nytta av den till egen fördel. Professor i idéhistoria Anna Larsson (2010) skriver att 

idag anser många att mobbning i både skolor och på arbetsplatser inte bara är ett bekymmer 

för de drabbade eller inblandade individerna. Utan det är ett problem med omfattande 

relevans som har med det strukturerade eller bedömningsmässiga faktorer att göra. Larsson 

(2010) menar att mängden av metoder och åtgärdsprogram mot mobbning expanderar. Enligt 

henne är det utmärkande för ett socialt problem att det är samhällets skyldighet att åtgärda det.  

 

Larsson (2010) anser att genom att det finns lagar som innefattar mobbningshändelser har 

skolor skyldighet att upprätta handlingsplaner; det vill säga skyldigheten att förhindra 

mobbning ligger på samhället och skolan och inte endast på offer eller enskilda förövare. Hon 

menar att problemställningen innebar att företeelsen mobbning upptäcktes. Larsson menar 

dessutom att benämningen mobbning medförde att man kunde upptäcka och tala om 

fenomenet.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att mobbning idag presenteras som ett viktigt och allvarligt 

problem inom både skola och arbetsliv. Många människor kan berätta om såväl sina egna som 

andras erfarenheter om att bli utsatta för mobbning. 

 

3. Bakgrund: Gällande styrdokument 

3.1 Skolans uppdrag enligt Lgr11 

I Lgr11 står det att skolan ska förtydliga för föräldrar och elever vilka mål och krav som 

utbildningen och skolan har, vilka rättigheter och skyldigheter skolbarnen och deras föräldrar 

har. Detta ska utveckla elevernas förmåga att vilja ta ett personligt ansvar, därför måste också 

arbetet ske i samverkan med familjen. I Lgr11 står det även att lärare ska hålla sig 

välunderrättade om den specifika elevens personliga situation och visa respekt för elevens 

integritet.  

 

Lgr11 (s. 10) är tydlig med att;  ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 

men även skolan har en viktig roll”. Samarbetet är viktigt och behövs både när det fungerar 

bra, men mest av allt när svårigheter uppkommer i samband med barnens skolgång. 

Andersson (2003 s. 68) anser att det dröjer länge innan barnen berättar för föräldrarna att de är 

utsatta för mobbning, eftersom de upplever skamkänslor. Detta gör det svårt för föräldrar att 

handskas med de kränkande händelserna. 

 

I Lgr11 (s. 16) står det att ”Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna 

om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling”. Andersson (2003) betonar att 

utvecklingssamtal och veckobrev är bra i vanliga fall, men har inte fungerat bra när det gäller 

mobbning. Andersson (2003 s. 68) menar att föräldrarna tycker och upplever att 

utvecklingssamtalen är ytliga och istället för att ha en dialog med föräldrarna, har lärarna en 

monolog. Hon menar att föräldrarna känner att de saknar information om klassens sociala 

klimat, barnens sociala förmåga, hur deras barn fungerar i klassen och hur de mår.  

 

I Lgr11 står det att skolan ska förtydliga för föräldrar och elever vilka mål och krav som 

utbildningen och skolan har, vilka rättigheter och skyldigheter skolbarnen och deras föräldrar 

har. Detta ska utveckla elevernas förmåga att vilja ta ett personligt ansvar, därför måste också 

arbetet ske i samverkan med familjen. I Lgr11 står det även att lärare ska visa respekt för 

elevens integritet men även hålla sig informerad om den specifika elevens personliga 

situation.  
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3.2 Barnkonventionen  

Barnkonventionen är inriktad på det enskilda barnet, på individen. Konventionen täcker rätten 

att få skydd mot diskriminering och utnyttjande, rätten att få sina basbehov tillgodosedda samt 

rätten till medinflytande. De länder som har skrivit under barnkonventionen måste skapa en 

ordning i skolan, utan att kränka elevers värdighet. Konventionsstaterna skall skapa en 

atmosfär för barnet som ger det bästa potentiella möjligheter till utveckling och överlevnad. 

Varför vi väljer att inkludera barnkonventionen i vårt arbete är för att barn i Sverige har sina 

rättigheter. Detta gör att om vi inte följer Lgr11 bryter vi inte bara mot skolverkets regler utan 

även mot lagen.  

 

4 Metod 

Studien baseras på litteratur, avhandlingar och framförallt empiriskt material som intervjuer. 

Litteraturen och avhandlingarna behövs för att få reda på vad tidigare forskning visar och det 

kan vi jämföra med vårt insamlade empiriska material. I detta kapitel kommer vår 

vetenskapliga metod presenteras samt urval och intervjupersonerna. Därefter kommer 

validitet och reliabilitet, genomförande, intervjuguide och etiska reflektioner att tas upp. 

 

4.1 Vetenskaplig metod  

En halvstrukturerad intervju skapar möjlighet till att få svar på frågor samtidigt utrymme att 

diskutera fritt inom ämnet. Med en intervju ser man också på respondentens kroppsspråk om 

man frågar något som inte känns okej för respondenten att svara på. Att prata om mobbning 

kan vara ett känsligt ämne och obehagligt att svara på, då pedagoger har tystnadsplikt och är 

rädda för att säga fel saker. På så sätt kan vi anpassa oss genom detta och ställa frågan på ett 

nytt sätt eller ställa en ny fråga, som kan leda till det svar vi söker. Sociologiprofessorn Jan 

Trost (2005) menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå respondentens tankar, 

beteende, känslor och handlingar. Att få veta hur respondenten uppfattar frågor som ställs 

under intervjun och hur den tycker och tänker, är målet med en kvalitativ intervju menar han.  

Vi kände att vi ville se respondenten, vi ville veta vad han tyckte och tänkte om våra frågor 

och om ämnet, därför valde vi en kvalitativ metod och inte en kvantitativ metod.  

 

I en intervju är det viktigt att använda klara och enkla frågor som ska ställas skriver Trost 

(2005), eftersom det då får sammansatta, innehållsrika och uttrycksfulla svar. Forskarna Idar 

Magne Holme & Bernt Krohn Solvang m.fl. (1997) menar att intervjuaren bör försöka få en 
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personlig kontakt med respondenten och insyn i hur respondenten upplever ämnet ur sitt eget 

perspektiv. 

 

Ett annat syfte med intervjuer som professorerna Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2014) 

tar upp är att respondenterna kan diskutera utefter sitt eget perspektiv. Detta var något som vi 

strävade efter i vår intervju, vi ville veta vad var och en av pedagogerna ansåg om mobbning 

och vi ville att pedagogerna skulle tala utifrån sitt eget perspektiv. Intervjun är en metod som 

fångar meningen och erfarenheterna ur respondenternas vardagsvärld. De anser att 

intervjuerna skapar dialog och genom dialogen uttrycker respondenten en uppfattning om sin 

egen livsvärld. Om svaret från respondenten var oklart fanns det då möjlighet att fråga igen, 

respondenten hade då möjligheten att förklara på ett annat sätt.  

 

Trost (2005) anser att det finns både nackdelar och fördelar med att använda bandspelare. En 

fördel som han tar upp är att intervjuaren kan lyssna om och om igen på respondenternas svar 

och därtill även deras tonläge. Nackdelen som han tar upp är att det kan vara många 

människor som inte vill bli inspelade på band, vissa kan känna sig osäkra och besvärade trots 

att de har godkänt att de får bli inspelade. Trost (2005) skriver även att man inte ska informera 

respondenterna om frågorna innan intervjun, Eftersom det kan påverka frågornas svar och 

därmed resultatet. Kvale & Brinkmann (2014) håller inte med. De menar att det är viktigt att 

informera respondenterna om de ungefärliga frågor som kommer att ställas innan intervjun, 

för att situationen inte ska uppfattas som obehaglig. Vi valde att inte skicka ut frågorna 

tidigare till respondenterna, utan tog istället upp vad det var för frågor som skulle ställas och i 

vilket syfte. Detta gjordes på plats alldeles innan intervjun. Vi fick ingen uppfattning kring att 

respondenterna uppfattade situationen obehaglig eller tyckte det var jobbigt att svara på 

frågorna. Detta berodde antagligen på att vi hade förklarat för dem att de fick avbryta 

intervjun om de kände sig obehagliga med frågorna eller situationen.  

 

4.2 Urval och analysförfarande 

Intervjupersonerna har vi sökt på olika skolor i olika delar av en större svensk kommun.  

Vilket innebär att de sex olika samhällsgrupperna inte kommer att vara influerade av 

varandra. Chansen är också stor att de har olika slags utbildning då de utbildade sig under 

olika tider.  
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Utifrån syftet att undersöka pedagogers definition och arbete med mobbning valde vi att 

intervjua pedagoger. Att skicka ut enkäter via post eller mail till pedagogerna kände vi var 

opersonligt och chansen att pedagogerna skulle svara inom vår tidsram var mindre. Vi fick 

tydligare svar på våra frågor genom att sitta och intervjua pedagogerna. Detta bidrog även till 

att vi kunde ställa följdfrågor om det var något som vi kände var oklart med svaren.  

 

Professorerna i pedagogik Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015) skriver att utmaningen i 

en kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Genom att vi intervjuar 

dessa pedagoger kan vi avgöra vilka svar vi har mest användning av och vilka svar som känns 

irrelevanta för vårt arbete. Syftet med intervjuerna är att jämföra pedagogernas åsikter om 

mobbning genom att transkribera och ställa deras svar gentemot varandra. Dessutom vill vi få 

reda på hur pedagogerna hanterar mobbning i sina respektive klasser. Syftet med intervjuerna 

var även att få fram svar på hur en pedagog ska hantera och agera för att motverka mobbning.  

 

Professorn i specialpedagogik Monica Dalen (2008) skriver att det är en tidskrävande process 

att intervjua många personer. Hon menar att det är viktigare att fokusera på analysens och 

empirins kvalitet istället. Eftersom syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur 

pedagogerna upplever mobbning i skolorna, valde vi att avgränsa antalet intervjupersoner till 

sex grundskollärare. Detta för att kunna jämföra skolorna och sättet lärarna hanterar det på 

mot varandra. Vi valde grundskollärare inom F-3 då vi själva utbildar oss till det. 

När vi skulle välja ut sex personer att intervjua var det viktigt för oss att ha sex pedagoger 

som stod eleverna nära och som alltid var på plats. Därför valde vi sex   pedagoger som 

jobbade på heltid som klassföreståndare. Rektorer och vikarierande lärare kändes i vårt fall 

irrelevanta för vår forskning.  Genom att ha sex olika lärare som stod eleverna nära kunde vi 

jämföra deras sätt att hantera och lösa mobbning mot varandra. Vi var väldigt nyfikna på om 

några av dessa sex pedagoger skulle ge oss samma eller olika svar. Att vi valde sex personer 

att intervjua var för att det kändes som lagom antal respondenter för att få fram tillräckligt 

med empir, för vår studie. Sex pedagoger att intervjua var lagom för studiens syfte. 

 

4.3 Genomförande 

Det allra första vi gjorde var att börja höra av oss till skolor i området om de hade eventuella 

pedagoger som ville bli intervjuade. För att få en större chans på svar och intresserade 

pedagoger och för att inte missa någon viktig information så valde vi att ringa. Under 

samtalen berättade vi om vårt uppdrag och hur det kommer att genomföras, vi berättade att vi 



 13 

ville spela in intervjuerna för att sedan transkribera men att allting skulle vara anonymt och att 

inspelningarna skulle raderas efter att arbetet var klart. Vi förklarade dessutom för 

pedagogerna hur lång tid det skulle ta. Detta berättade vi för att det inte skulle bli några 

negativa överraskningar när vi väl intervjuade pedagogerna.  

 

Vi bad om att få intervjua pedagoger i årskurs 3 då vi ansåg att det kan vara vanligare med 

mobbning i den åldern gentemot årskurs 1 och 2. Detta eftersom elever i årskurs 3 förstår sina 

handlingar mer och vet vad som är okej och inte. Därefter började vi utforma våra frågor. 

Frågorna var utformade efter vårt intresse och dessutom som ett komplement när vi kände att 

varken litteraturen eller artiklarna besvarade våra frågor tillräckligt mycket. Vi fick kontakt 

med sex stycken pedagoger på olika skolor. Detta gick fort och redan veckan efter allt detta 

kunde vi gå på vår första intervju. När vi kom till skolan började vi med att presentera oss och 

frågade därefter om vi kunde sätta oss någonstans där det var tyst så ingen kunde störa. Detta 

på grund av att vi skulle spela in samtalet. Det gick bra för dem och vi fick alltid sitta i 

pedagogernas klassrum där det var tyst.  

 

Vi alla tolkar handlingar olika, vi bemöter också de handlingarna på olika sätt. Detta kan 

orsaka problem då energi som kanske borde läggas på en händelse inte gör det eller tvärt om. 

Vi är väldigt nyfikna över hur pedagoger tolkar situationer och hur de hanterar dem. Därför 

har vi intervjuat sex pedagoger på olika skolor i hopp om att få en klarare syn om hur och när 

vi ska reagera som framtida pedagoger. Med intervjuerna har vi försökt finna olika 

beskrivningar utifrån lärarnas synvinklar på mobbning.  

 

När vi hörde av oss till pedagogerna berättade vi att intervjun skulle ta ca 40 minuter. Vi hade 

räknat på 25 minuter men ville ha gott om tid på oss så vi inte missade viktig information. Vi 

ville dessutom inte att pedagogerna skulle vara stressade, de skulle känna att de hade gott om 

tid på sig att svara. Efter första intervjun insåg vi att det var för mycket tid. Intervjun tog 

endast 15 minuter att genomföra. Vi bestämde oss att informera de andra pedagogerna på de 

andra skolorna. Detta för att de inte skulle känna sig stressade över att intervjun tog för 

mycket av deras tid och för att göra det möjligt för pedagogen att planera sin tid annorlunda. 

Anledningen till varför vi inte utnyttjade resten av tiden var för att pedagogerna hade gett oss 

de svar vi behövde för vår forskning. Transkriberingen tog dockmycket längre tid än vad vi 

hade räknat med, vilket resulterade i att vi inte kunde vänta med att transkribera efter att alla 
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intervjuer var klara utan vi gjorde dem vid sidan av samtidigt som vi sökte fakta om ämnet 

mobbning. 

 

4.4 Beskrivning av intervjupersoner 

Respondent ett är runt 37 år och har arbetat som pedagog i snart tre år. Skolan ligger i ett 

tätbebyggt område och har många klasser inom varje årskull. Skolan har klasserna 

förskoleklass upp till 6an. Respondenten har arbetat på två olika skolor under sina år som 

pedagog och arbetar nu i en årskurs 3. 

 

Respondent två är cirka 26 år och har arbetat som pedagog i snart tre år. Skolan ligger i ett 

fint område och skolan har endast årskullarna f-3. Respondenten har endast arbetat på den här 

skolan under sina år och arbetar nu i en årskurs 2. 

Respondent tre är ca 30 år och har jobbat som pedagog i fyra år. Skolan är en väldigt liten 

friskola som ligger i utkanten av staden nära två andra skolor. De har årskullarna 

förskoleklass upp till 6an. Pedagogen har endast arbetat på den här skolan och arbetar nu med 

en årskurs 3. 

Respondent fyra är ca 24 år och har jobbat som pedagog i snart två år på samma skola, dock 

inte utbildad utan har börjat studera vid sidan om under det senaste halvåret. Denna skola är 

också en friskola och ligger vid utkanten vilket gör att de inte har lika mycket elever som de 

resterande skolor vi besökte. 

Respondent fem är i 40 års ålder och har arbetat som pedagog i 19 år. Skolan är väldigt stor 

med flera klasser av varje årskull där pedagogen har en årskurs 2. Respondenten har tidigare 

arbetat i flera olika skolor men har varit på den här skolan flera år.  

Respondent sex är i 60 års ålder och har arbetat som pedagog i 35 år. Skolan är stor och har 

flera klasser av varje årskull från förskoleklass upp till 6an. Pedagogen har nu hand om en 

årskurs 4 och har arbetat på flera andra skolor under sitt arbetsliv. 

 

4.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden som vi arbetat fram är halvt strukturerad med öppenhet för följdfrågor. 

Frågorna som ställs är för att få fram pedagogernas personliga erfarenheter och åsikter, vad de 

anser är mobbning och hur varje pedagog hanterar situationen. Intervjuerna har transkriberats 

och kommer att presenteras i löpande text samt citat. Intervjuare markeras som ”I” och 

respondenten som ”R”. 
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(se bilaga) 

Frågorna har delats in i fem olika teman. Första temat handlar om vilka skyldigheter 

pedagogerna har, detta kopplas sedan till elevernas rättigheter. Andra temat handlar om vilken 

utbildning pedagogerna har och hur de i sin tur informerar sina elever om ämnet mobbning. 

Det tredje temat berör reaktionerna angående mobbning, kommer de ifrån arbetslagets 

bestämmelser eller från varje enskild individ. Nästa är tema fyra där vi tar upp vilka 

handlingar pedagogerna anser vara mobbning. Därefter kommer tema fem där pedagogerna 

får svara på om de anser att klassens storlek har någon betydelse. Sist kommer tema sex där vi 

får exempel på hur pedagogerna ska arbeta vidare med ämnet mobbning. 

Dessa teman kommer att presenteras i analysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

4.6 Analysmetod 

Vi börjar intervjun med att förklara för lärarna återigen att allt kommer vara anonymt och att 

inga namn kommer att nämnas. Vi förklarar även att det går bra för pedagogerna att avbryta 

intervjun om de känner att de inte vill fortsätta vara med eller känner sig obekväm. Vi 

förklarade dessutom vårt uppdrag igen och var tydliga med att det var deras egna åsikter vi 

var intresserade av att höra. När pedagogen godkände detta började vi med att ställa våra 

frågor utifrån vår intervjuguide vi skapat.  

Under genomförandet av intervjuerna gick vi alltid båda två tillsammans och vi båda spelade 

in intervjun för att försäkra oss om att inget skulle gå fel.  

När transkriberingarna var klara började vi att gå igenom pedagogernas svar och jämförde 

dem gentemot varandra. Därefter skrev vi vår analys som vi sedan kopplade till litteraturen.  

 

4.7 Etiska reflektioner 

När vi kontaktade pedagogerna som vi skulle intervjua såg vi till att informera dem om vad 

vårt forskningssyfte är. Vi såg även till att de visst att det var frivilligt att medverka i 

intervjuerna och att de fick avbryta närsomhelst om de kände att de inte ville medverka mer. 

Vi informerade även om att allt kommer att vara anonymt, samt att varken namn eller skola 

kommer namnges.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att deltagarna avslöjar ibland saker som de inte vill att 

andra ska få reda på. De skriver vidare att vi som intervjuar måste skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig säker och fri att kunna prata om privata händelser som sedan 

kommer att registreras för offentligt bruk. Det är därför viktigt för oss som forskare att se till 



 16 

att de intervjuade personerna är medvetna om att inga namn kommer att anges och att allt 

kommer att vara anonymt. Anonymitet är viktigt och i en sådan situation kan forskarna 

naturligtvis utlova det menar Vetenskapsrådet (2011). Pedagogerna var även medvetna om att 

hela intervjun skulle spelas in, detta för att kunna transkribera intervjun senare, samt för att 

man ska få med allt som sades och att man slapp avbryta mitt i samtalet. Vi informerade även 

om att allt som spelades in och sades var i forskningssyfte och inget annat; pedagogerna visste 

också om att allt inspelade material skulle raderas bort efter transkriberingen.  

 

Man måste säkra intervjupersonens konfidentialitet menar Kvale & Brinkmann (2014), vilket 

vi såg till att de var medvetna om att vi gjorde. Vi valde att numrera istället för att namnge 

våra pedagoger. Detta för att behålla deras anonymitet och för att kunna skilja dem åt.  

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Professorerna inom pedagogik, Ulf Lundgren & Roger Säljö (2012) skriver att tillförlitlighet 

och giltighet är de två grundläggande begrepp när det gäller bedömning. De menar att dessa 

begrepp är oundvikliga för att bedömningar ska vara pedagogiskt användbara och etiska 

försvarbara, dessa två grundläggandebegrepp kallas för reliabilitet och validitet.  

Reliabilitet beskrivs som en mätning av den datainsamlingsmetod som har använts, och därtill 

även noggrannheten och precisionen av den valda undersökningsmetoden menar pedagogen 

och handledaren Staffan Stukát (2005). Vi har i vår undersökning spelat in intervjuerna för att 

sedan transkribera dem. Detta gör att noggrannheten och precisionen i svaren säkerställs. 

Eftersom våra intervjuer består av ett fåtal personer bör inte resultatet ses som generaliserbart.  

Stukát (2005) skriver att validitet handlar om att man ska undersöka det som ämnats i 

undersökningen. I vår undersökning hade vi en direktkontakt med de lärarna som vi 

intervjuade, vi hade en halvt strukturerad intervju vilket gjorde att vi ställde de frågor vi ville 

undersöka och som var avsedda för vår undersökning. Med en halvt strukturerad och 

direktkontakt intervju hade vi utrymme att diskutera fritt om ämnet. Vi hade möjligheten att 

ställa fler frågor som berörde vår undersökning om vi kände att intervjuaren inte gav oss 

tillräckligt med svar. 
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5. Resultat och analys 

I analysdelen kommer materialet vi fått från intervjuerna att behandlas. Analysen kommer att 

presenteras i olika kategorier som redogör olika teman från våra intervjufrågor. Sex olika 

teman kommer att presenteras, skyldigheter, utbildning och att utbilda, handlingar utifrån 

arbetslag eller individperspektiv, bråk eller mobbning, pedagogens enskilda åsikt kring 

påverkan av klassens storlek och fortsatt arbete. Sedan kommer en sammanfattning av 

analysen.  

 

5.1 Skyldigheter 

Vilka skyldigheter skolan har  för elevens välmående var viktig för oss  för att säkerhetsställa 

att pedagogerna var medvetna om sitt uppdrag och om de använder det för att motarbeta 

mobbning. Pedagogernas svar var väldigt lika på den här fronten. De flesta av pedagogerna 

ansåg att deras skyldigheter var att eleverna skulle känna sig trygga överallt på skolan:  

 

Oj, de stora skyldigheterna är ju att vi kan göra skillnad så är det ju. Och välmående i 

skolan är ju A och O för lärande känner jag, att eleverna ska vara trygga både i 

klassrummet och på rasten, i idrottshallen och omklädningsrummet, ja överallt. 

Trygghet går väl hand i hand med välmående i skolan (R3). 

 

Två av pedagogernas svar stod dock ut från mängden. De påpekade att utan en säker miljö för 

eleverna kommer inte heller kunskapen att fästa. Känner sig inte eleverna sig trygga på skolan 

hamnar fokusen på det otrygga istället för lärandet: 

 

Vilka? Alla skyldigheter tänkte jag säga. Ne men det är ju vårat, ett utav våra 

huvuduppdrag tycker jag. Känner att det är bland det viktigaste. Mår inte barnen bra och 

att de inte känner sig trygga så har vi ingenting här att göra i stort sätt. Det är viktigt att 

de mår bra och är trygga för då kan man lämna det och då kan de ta emot all kunskap 

(R5). 

 

I läroplanen står det tydligt hur viktigt det är att eleverna känner sig trygga och att alla ska 

behandlas lika oavsett bakgrund, religion eller kön. I samband med vår fråga förväntade vi oss 

konkreta svar utifrån läroplan och barnkonventionen eftersom våra skyldigheter baseras på 

dem.  Läroplanen var något som endast en av pedagogerna tog upp. Andra tog upp att det var 

skolans skyldighet men de nämnde inte läroplan eller barnkonventionen:  
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Jag det ingår ju i läroplanen att vi ska motarbeta mobbning då och se till att alla elever 

känner sig trygga på skolan så att det är våran uppgift att se till att det inte förekommer 

mobbning det är våran skyldighet (R1). 

 

Utifrån pedagogernas svar ser vi tydligt att de är medvetna om att de är skyldiga att motverka 

mobbning och ge eleverna en trygg miljö. Beror detta på att de vet vissa grunder men inte vad 

grunderna är baserade på eller är det redan en självklarhet?Har de fått lära sig detta eller är det 

något som följer med oss naturligt för oss demokratiska medborgare?  

 

5.2 Utbildning och att utbilda 

Utbildning inom mobbning kan vara en viktig faktor i förståelsen för ämnet. Därför är nästa 

fråga: Har du fått någon utbildning om mobbning? Eftersom mobbning är något som finns i 

pedagogers vardag anser vi att alla pedagoger borde fått en utbildning inom detta.  

Utav de sex pedagoger vi intervjuade så svarade hälften att de fått sin utbildning via 

lärarprogrammet på universitetet:  

 

Ja, det har jag ju fått på, när jag gick på universitetet inom lärarprogrammet så att säga 

(R3). 

 

Den andra hälften fick sin utbildning via sina arbeten inom skolor. Detta kunde till exempel 

vara i form av föreläsningar, arbetslag och trygghetsteam: 

 

Ja i omgångar, inte så mycket när jag gick utbildningen först men sen har jag varit med i 

såna här mobbingteam förut, ett trygghetsteam och så är jag med och utarbetas såna här 

planer då (R6). 

 

Trots att hälften av pedagogerna hade fått sin utbildning via universitetets lärarprogram ansåg 

de att den information de fått från skolan vägde mer i deras pedagogiska uppdrag:  

 

Både på universitetet och när jag började på min första arbetsplats, på min andra skola 

så pratade vi mycket om det här, så vad man räknar till utbildning det är ju svårt att säga 

men på Universitetet pratade vi om det här, det måste ju ni också ha gjort, eller hur? Jag 

tror inte det var en kurs, nej det var ingen specifik utbildning om bara mobbning, det 

var det inte. När vi gick igenom läroplanen kanske vi gick igenom det (R1). 
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Pedagogerna ansåg att undervisningen på lärarprogrammet inte hade lika mycket effekt på 

deras handlingar i dagsläget inom mobbning. Utbildningar inom ämnet mobbning var få. De 

flesta av pedagogerna minns att de hade någon kurs när de studerade på universitetet men 

hade inte något riktigt minne av vad som gjordes eller sades. Föreläsningar och seminarier 

hade vissa fått under åren som lärare men oftast om de hade arbetat inom någon 

trygghetsgrupp. Trygghetsguppen är en grupp där vissa av skolans pedagoger samtalar om 

olika alternativ, som till exempel om hur de ska göra och hur de ska gå tillväga för att kunna 

lösa en sådan situation där mobbning förekommer. Trygghetsgruppen finns alltid eller 

konstant på skolan för att vara beredda när sådana händelser sker.  

Att förklara mobbning för sina elever gör dem mer medvetna om problemet, men att få 

pedagogerna att berätta om hur de informerar sina elever gör det klarare för oss vad mobbning 

är för dem. Därför löd nästa fråga: Hur förklarar du mobbning för dina elever? Några av de 

intervjuade pedagogerna berättade att när det förklarade för sina elever vad mobbning var, 

handlade mobbning inte bara om fysiskt våld utan att det även kunde vara verbalt. Med verbal 

mobbning menade de att det kunde vara kränkande ord som upprepas vid ett flertal tillfällen: 

 

Ja, att mobbning kan förekomma på olika sätt, att det kan vara kränkande ord det kan 

vara att man visar med kroppsspråk att man inte tycker om någon. Det kan vara, det 

behöver ju inte bara vara att man mobbar rent fysiskt det kan vara verbalt också.  Finns 

ju typ spektra och sånt (R1). 

 

Vissa av pedagogerna förklarade att de tog upp ämnet mobbning inom klassråd, 

trygghetsvandringar och temaveckor. Temaveckan som en av pedagogerna nämnde kallades 

för må bra veckan. Den går ut på att eleverna ska göra övningar tillsammans, skapa band och 

lära sig att ta hand om varandra och sig själva. En pedagog tog upp att den hittat filmer om 

mobbning på internet. Dessa filmer visar exempel på följder och konsekvenser som kan ske i 

samband med mobbning, till exempel självmord.En pedagog tog även upp att de hade en 

lektion i veckan som de kallade SET vilket stod för Social Emotionell Träning. SET gick ut 

på att gå igenom med klassen om hur man är en bra kompis, hur man stöttar varandra och hur 

man är mot varandra i skolan: 

 

Ja vi försöker reda ut begreppet, var det är egentligen. För att elever har många gånger, 

tycker jag, svårt att dra gränsen. Vad är det när någon är elak mot mig, vad är 
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mobbning? Om det händer en gång då är det inte mobbning utan då är det ju att det är 

något allmänt, att någon är elak. Och det kan vara svårare för är det mycket sånt så 

fungerar ju gruppen dåligt om det är ett sån klimat där man kan säga en massa 

kränkningar och sånt till varandra utan att någon reagerar. Då har det ju gått för långt. 

Då är det inte mobbning utan då är det gruppen som inte funkar (R6). 

 

En av pedagogerna skiljde sig från mängden. Denna pedagog ville inte använda ordet 

mobbning utan använde sig utav frasen kränkande behandling. Pedagogen ansåg att ordet 

mobbning var för starkt:  

 

Vi pratar inte mobbning, vi pratar mer kränkande behandling att det inte är okej och vi 

pratar mer utan att hur känns det om du skulle bli utsatt för det här? Skulle du vilja att 

någon gjorde så mot dig? Det pratar vi jämt och ständigt om i olika situationer. I början 

när jag hade den här klassen så fick man prata mer om det. Nu behöver jag inte ens säga 

någonting för nu vet dom vad som gäller. När vi byter platser så är det ingen som går 

omkring och säger, yes jag kom med den, aldrig. För det kan betyda att den som inte får 

den reaktionen känner sig ledsen så det pratar vi om. Vi pratar liksom inte mobbning 

utan vad man känner och inte känner, hur man själv vill bli behandlad (R5). 

 

Pedagogerna ser ganska lika på hur man berättar om mobbning för barn förutom en som 

skilde sig från mängden. Den  pedagogen ansåg att mobbning är ett för starkt ord och använde 

sig av frasen kränkande behandling. Pedagogen anser att mobbning och kränkande behandling 

är två olika saker, men att det är kränkande behandling som pågår på skolan, inte mobbning. 

En annan pedagog ansåg att det var viktigt att förmedla starka ord och förklaringar. Den  

pedagogen såg däremot vikten i att berätta om mobbning för att få eleverna att förstå 

skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling. Att mobbning är något som 

återkommer och en kränkande behandling kan ske oplanerat 

Genom att förklara vad mobbning och kränkande behandling är för våra elever så utbildar vi 

dem dessutom inom ämnet. Detta är viktigt eftersom de lär sig detta och kan föra 

informationen vidare.  

 

5.3 Handlingar - Utifrån arbetslag eller individperspektiv 

Vilka bestämmer vilka handlingar som ska uppmärksammas på skolorna? Går lärare efter 

samma mall eller är det utifrån eget tänkande. Vår fråga var då, har ni i arbetslaget eller 
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skolan diskuterat om när ni ska reagera runt mobbning? Vilka händelser? Eget tänkande 

resulterar i att gränsen till vad som är okej och inte blir olika i olika klasser:  

 

Nä vi diskuterar ju enskilda händelser gör vi ju tillsammans, men exakta gränser är ju 

svårt det är ju upp till var och en och vara med och se om det händer någonting. Så vi 

har väl inte diskuterat exakt när ska man gå in och när ska man inte göra det utan man 

måste reagera på en gång om man ser någonting. Märker man att det är någon som är 

utanför eller blir utsatt för kränkande ord så måste man reagera direkt (R1). 

 

Pedagogerna som vi intervjuade svarade väldigt lika inom denna fråga. De hade inga speciella 

händelseförlopp som de skulle reagera på. Det är alltså varje individ som själv får avgöra om 

det är något att stoppa eller inte.. Ordet bestämmer, tolkades olika mellan pedagogerna. Då vi 

menade om de har något specifikt de har pratat om tolkar många av pedagogerna utifrån sig 

själva, medan vissa berättar om protokoll som de har i skolan så som trygghetsplaner. Detta 

gjorde att vi inte fick ut den informationen vi sökte. För att följa upp och få en klarare bild om 

vilka gränser pedagogerna hade valde vi att ställa nästa fråga, som löd: Var går gränsen till 

mobbning, när rycker du in? Denna fråga kan då även ge oss en tydligare bild om de har 

arbetat individuellt eller i grupp:  

 

När jag rycker in… Jag rycker in på en gång. Så fort någon säger något elakt till någon 

så rycker jag in på en gång (R1). 

Så fort jag ser en händelse som jag inte tycker känns okej (R2). 

 

På denna fråga svarade nästan alla pedagoger att de rycker in så fort de ser en händelse som 

inte är okej, oavsett om det är verbala eller fysiska händelser, till exempel elaka ord eller 

sparkar . Respondent 2 visar oss att det är en individuell uppgift att bestämma om en händelse 

är okej eller inte:  

 

Allt, nej men som jag sa förut så rycker man in tidigt, innan allt det där händer. [...] 

Blickar, suckar det trycker vi ner fort som ögat och så pratar vi om det med barnen att. 

Hur skulle du känna om någon skrattade åt dig när du sa någonting. Så det försöker vi 

liksom stoppa innan det ens blir någonting. Min gräns går ju att jag stoppar det innan 

det ens finns närhet av det så försöker man ju stoppa det innan det finns tendenser att 

det blir någonting (R5). 
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Endast en av våra respondenter svarade att något så litet som blickar eller suckar kan innebära 

mobbning. Kanske är det något som många pedagoger inte tänker på eftersom det är svårt att 

uppmärksamma.  

  

5.4 Bråk eller mobbning 

Bråk och olika dispyter är något som förekommer ständigt i skolan. Barn gillar att skojbråka, 

men är det så lätt att se skillnad mellan bråk och mobbning? Därför lyder vår nästa fråga: Hur 

skiljer du ut mobbning från vanligt bråk? Pedagogernas svar var relativt lika på denna fråga. 

Flera berättade att om en händelse upprepas ett flertal gånger kan man utesluta bråk och förstå 

att det kan vara början på mobbning:  

 

Bra fråga, skilja ut det. Det är väl om man märker att det är några som hackar på någon, 

liksom att det inte bara är enstaka händelser då några bråkar, det märker man ju ganska 

tydligt om det är, det beror ju på hur, är det fler som hänger på eller är det någon som 

alltid är på och hackar på en enskild person eller så. Jag tror man känner det, skillnaden. 

Sen är ju elever ibland elaka mot varandra generellt, säger dumma saker men mobbning 

är ju ett ganska starkt ord, då måste man ju märka att det förekommer hela tiden, 

regelbundet. Nej det är så jag ser på det (R1). 

 

Pedagog 3 och 5 tog även upp att mobbning sker systematiskt och är väldigt utstuderat vilket 

gör det lättare att se vad som är bråk och inte:  

 

Bland annat, beroende på liksom… hur jag skiljer ut mobbning från annat bråk… eeh, 

ja, jag pratar med barnen om det som har hänt beroende på hur dom tar åt sig det, sen 

fult språk tolereras ju inte och även om den andra. Det kan ju också vara så beroende på 

barns språk om dom har språkproblem så dom inte förstår en kränkning som är en 

ganska uppenbar kränkning för en annan så att… men… det är ju naturligtvis så att en 

kränkning är en kränkning sen om det är någon som håller på så hela tiden det är då som 

det börjar bli mobbning så att säga. Men det spelar ingen roll om man blir mobbad eller 

blir kränkt. Man ska inte bli kränkt över huvud taget. Sen… sker det fler gånger så är 

det ännu värre (R2). 

 

Pedagogerna är överens om en sak, att om en kommentar eller händelse upprepas ett flertal 

gånger så är det mobbning. Detta gör att pedagogerna måste se händelse mer än tre gånger för 

att förstå vad som händer. Tidigare har två pedagoger beskrivit att mobbning är svårt att 
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upptäcka när det sker i skymundan. Innebär inte detta att det egentligen har gått för långt när 

man gör något åt det på direkten, vilket många pedagoger säger att det gör.   

 

5.5 Gör klassens storlek skillnad 

Klassernas olika storlekar varierar från skola till skola. Vissa skolor kan ha 28 elever i klassen 

medan andra kan ha 16 elever. Men påverkar detta klassens miljö, har storleken på klassen 

någon betydelse för vilka konsekvenser som kan dyka upp? Därför valde vi att ställa frågan: 

Tror du det är någon skillnad mellan stora och små klasser? På detta svarade två av sex 

pedagoger att de inte trodde det gjorde någon skillnad. De menar att mobbning förekommer 

oavsett klasstorlek, om inte på lektion så förekommer det på rasten och i många fall över 

internet på fritiden:  

 

Inte när det gäller kränkande behandling och mobbning, det är samma. Tyvärr tror jag 

att det flesta såna fall sker på rasterna, när inte vi ser. Men dom är duktiga på den här 

skolan att säga till. Dom är väldigt duktiga att säga ”vet du vad han sa till mig” så får 

man ta den eleven sen och prata med den. Det är en bra skola på det sättet (R1). 

 

De pedagoger som anser att klasstorleken har en betydelse menar att det är svårare att 

uppmärksamma mobbning med större grupper. Men även i mindre grupper är det vanligt med 

mobbning och det kan vara svår att upptäcka: 

 

Ja lite skillnad tror jag att det är. När jag började här hade jag 14 stycken och man har 

mer tid för barnen även om det bara var tre stycken men tre stycken gör en väldig 

skillnad. Man märker att ju större grupp desto mindre tid och kanske desto mindre 

hinner man att se och märka. Har man en mindre grupp har man ju de där extra 

minuterna för varje barn och man har kanske en bättre överblick så man ser varje 

individ mer. Sen får man ju jobba på det så gott det går men ah det är svårt. De som tar 

lite extra tid och lite extra kraft de är ju ofta dom som får tid istället för de eleverna som 

sitter tysta och gömmer sig lite. Så det är ett pussel tycker jag (R4). 

 

Med stora grupper är det svårt att upptäcka mobbning, eftersom klasser är så stora och det blir 

då lättare för eleverna att dölja mobbning. I mindre grupper anser pedagogerna att det kan 

vara att vissa elever blir utanför eller utfrysta för att de inte hittar en kompis som passar dem 

så bra. Överlag har klassens storlek ingen betydelse anser pedagogerna. Mobbning kan 

förekomma vart som helst och när som helst oavsett om de är på lektion eller ute på rast.  
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5.6 Fortsatt arbete 

Något av de viktigaste inom ämnet mobbning i skolor är att pedagogerna vill göra en 

förändring. Därför är vi nyfikna på hur de tänker arbeta för en bättre framtid. Vår nästa fråga 

var, vad ska du som lärare göra för att bli bättre på att motarbeta mobbning? För att motarbeta 

mobbning så var de flesta pedagogerna eniga att de måste vara uppmärksamma och mer 

vakna om vad som sägs i klassrummet och utanför:  

 

Jag måste ju vara vaken på och se varje barn och se hur de mår. Och vara vaken på 

kommentarer och sånt, och kommentarer och andra handlingar som blickar och sånt 

som kan vara mobbning (R6). 

 

Pedagogerna anser även att det är viktigt att prata mycket i klassen, om vad som är 

acceptabelt och inte. Det är viktigt att fortsätta utbilda eleverna om ämnet mobbning genom 

att prata om det. Även att låta eleverna prata om detta och inte bara pedagogen:  

 

Ah, alltid vaksam, utvärdera mig själv och dom samtalen vi har i klassen. Hitta på nya 

vägar för att upptäcka det man märker att barnen tar upp på till exempel 

trygghetsvandringar eller klassråd och där det inte känns tryggt där dom märker att där 

händer det grejer, där ser inte ni vuxna. Så lyssna på barnen när dom säger att här känns 

det verkligen inte bra. [...] Jobba lite med rollspel ibland också det brukar dom förstå 

väldigt bra (R2). 

 

Medan vissa pedagoger såg vikten i att fortsätta vara uppmärksam i framtiden var det några 

som tog upp att det är viktigt att fortsätta utbilda sig inom ämnet mobbning för att förstå och 

lättare kunna hantera mobbning. Eftersom mobbning är lätt i dagens samhälle med alla sociala 

medier kan det vara bra att vara utbildad inom ämnet och vara medveten om vilka program 

man använder sig av i klassrummet. Med detta menar vi skrivprogram där elever kan skriva 

elaka saker eller om de har möjlighet att komma in på andra sociala medier som tillexempel 

facebook, instagram och ASKfm. 

 

5.7 Sammanfattning av analys 

Vår forskning har resulterat i att vi fått fram hur sex pedagoger definierar mobbning och har 

även fått fram ett flertal olika svar vilket vi inte trodde. Mobbning kunde vara fysisk, det vill 
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säga puttningar, slag och att blockera vägen för den utsatta. Det kunde också vara verbalt så 

som skällsord och negativa ljud, till exempel pustningar, fnysningar och suckar. En sådan 

enkel sak som blickar kunde tolkas som mobbning då det är väldigt lätt att ge en dömande 

blick, dessutom var kroppsspråk ett alternativ där någon kunde bli utsatt. Med kroppsspråket 

kan eleven som utsätter rygga emot den utsatta, vilket ger känslan av utanförskap.  

 

Eftersom  flera pedagoger kopplade samman mobbning med olika händelser kan detta menas 

med  att de ser olika på gränserna. Detta kan göra att reglerna i skolorna runt om i staden blir 

olika för eleverna. Det som vissa pedagoger ser och står upp emot får kanske inte en minuts 

fundering från en annan. 

Det pedagogerna gör nu i skolorna är att informera alla elever om vad mobbning är, vad som 

får och inte får förekomma i skolorna. Pedagogerna tar upp olika exempel på vad mobbning 

kan vara, detta för att eleverna ska förstå allvaret med mobbning och för att eleverna ska veta 

att mobbning kan visa sig i olika former. På vissa skolor har pedagogerna fått gå i olika kurser 

som handlar om mobbning och i trygghetsgrupper som finns i skolorna. De pedagogerna som 

känner att de har fått tillräckligt med information om hur de ska hantera och lösa mobbning 

har varit med i trygghetsgrupperna.  

 

6. Avslutande diskussion  

I följande kapitel diskuteras vårt resultat som kopplas samman med tidigare forskning. Vi 

kommer att diskutera varje tema för sig. Därefter kommer våra frågeställningar att besvaras. 

 

6.1 - Skyldigheter 

Första temat handlade om skyldigheter och vi ställde våra pedagoger frågan om vilka 

skyldigheter de har gentemot eleverna. Där var svaren väldigt lika, många av pedagogerna 

berättade om skyldigheterna om att eleverna skulle vara säkra i skolan, att de skulle må bra 

och hur viktigt detta var för deras lärande. Att en trygg elev lär sig mer och vill dessutom lära 

sig mer. Att känna sig säker i skolan är såklart något vi anser är det viktigaste, inte bara för att 

de lär sig mer och inte har en klump i magen då de går till skolan utan för sin självbild. Under 

de första åren av skolan är det väldigt viktigt att få barnen att må bra om sig själva. På så sätt 

skapar vi starka individer som kommer fortsätta så, förhoppningsvis hela livet. Enligt Lgr11 

ska pedagoger hålla sig underrättade om den specifika elevens situation och även visa respekt 
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för elevens integritet. Detta var ingen pedagog som sa men i deras yttrande kunde vi förstå att 

det var detta de menade.  

 

6.2 – Utbildning och att utbilda 

Andra temat handlade om utbildning och att utbilda. Frågorna vi ställde pedagogerna var om 

de hade någon utbildning om mobbning och hur de förklarade mobbning till sina elever. Den 

första frågan är viktig då vi anser att det är svårt att bedöma eller agera i något som man inte 

har förståelse för. Som tidigare skrivet menar Höistad (1994) att pedagoger har för liten 

vetskap i hur man förhindrar mobbning och det är därför man inte begriper vad som fortgår. 

Även om man vet till viss del vad mobbning är, är det inte lätt att veta hur man ska hantera 

det. Dessutom kan det vara svårt att veta hur man ska prata med den utsatta eleven. Svaren här 

var olika. Vissa hade fått gå på en föreläsning men de var dock bara de som tidigare varit 

medlemmar i trygghetsgrupper vilket resulterar i att resten av lärarna på den skolan som inte 

var med i gruppen hade inte fått den föreläsningen och den kunskapen. En trygghetsgrupp är 

ett flertal lärare på skolan som engagerar sig lite mer på elevernas välmående. Många 

pedagoger förlitar sig på den lilla utbildningen de fått via sin utbildning till pedagog, dock var 

det många av dem som inte kom ihåg något av den kursen. En av respondenterna som ännu 

inte är examinerad pedagog såg dock vikten i hur viktigt det är inom utbildning om 

mobbning. Pedagogen tog upp flera exempel på hur svår hanterligt det kan vara och hur den 

själv inte kunnat lösa vissa händelser och hur många av de händelser som löstes var för att 

hon kunde relatera till det själv. 

 

Men om man då inte minns den lilla utbildning man får på universitetet, inte får några extra 

föreläsningar eller utbildningar om mobbning på arbetsplatsen och kan inte heller relatera till 

någon av elevernas sida, varken den som mobbar eller den som utsätts, vad gör man då? Hur 

ska man hantera en sådan stark händelse när man inte har någon erfarenhet inom ämnet. Detta 

visar att utbildningar inom mobbning och säkerligen inom andra ämnen måste förekomma titt 

som tätt på skolor så att vi som pedagoger alltid har  metoder att använda oss av vid sådana 

händelser.  

 

Andra frågan vi ställde är viktig därför att informera om mobbning kan vara svårt för vissa 

och hur man gör det kan göra skillnad. När vi frågade pedagogerna fick vi många olika svar i 

hur de utbildade sina elever inom mobbning. Att förklara mobbning till elever kan vara svårt 

beroende på ålder. Men ändå vill vi att de ska förstå allvaret tidigt så att det inte förekommer i 



 27 

skolorna. Vissa ansåg att mobbning är ett sådant starkt ord och därför använde de sig inte av 

det utan använde sig utav ordet kränkande behandling istället. Vissa förklarade mobbning och 

visade dessutom filmer av de hemska handlingarna folk kan göra om de mår dåligt, till 

exempel självmord.  

 

Två av pedagogerna som vi intervjuade ser väldigt olika på hur mycket man ska berätta för 

barn. Ena skolan vill inte vara för grov medan den andra vill att de ska se sanningen. Det här 

är något som är väldigt svårt att avgöra om vad som är rätt och fel. Finns det någon som har 

rätt och någon som har fel i den här situationen? Det kan hända att de eleverna som skyddas 

för mycket inte förstår vad mobbning är och vad som kan hända. Det kan också innebära att 

de elever som får se filmen om konsekvenserna blir rädda och oroliga över situationen istället. 

Det är upp till pedagogen att avgöra vad sin klass klarar av och inte men det är inte alltid lätt 

att veta om man hjälper eller stjälper i dessa situationer. Men att inte prata om mobbning och 

istället prata om kränkande behandling, kan detta göra att eleverna får svårt att veta vart 

gränsen går mellan dessa? Eleverna behöver känna till att mobbning är något som 

förekommer systematiskt medan kränkningar kan ske i tomma intet, vilket inte behöver 

betyda att man är utsatt.  

6.3  – Handlingar utifrån arbetslag eller individperspektiv 

Vi ville veta om pedagogerna var tvungna att avgöra själva om det var mobbning eller inte. Vi 

frågade då pedagogerna om arbetslaget har bestämt vilka händelser de skulle reagera på eller 

om de fick avgöra själva. Svaret som framkom var att alla pedagoger fick avgöra själva, alltså 

var det ur individperspektiv om det var mobbning eller inte.  

 

6.4  – Bråk eller mobbning 

Vi frågade pedagogerna en fråga som var, hur skiljer du ut mobbning från vanligt bråk? För 

att vi ville få klarhet vad som var mobbning och inte för dem. Enligt Forsman (2003) måste 

tre kriterier vara uppfyllda för att det ska vara mobbning. Dessa är fysisk eller psykisk våld, 

systematisk och utsträcka sig över en tid och det ska utövas av en eller flera personer. 

Pedagogernas svar var väldigt lika, det var oftast upprepade händelser. Detta gjorde att de 

kunde utesluta händelsen från vanligt bråk. Genom att hålla ögonen öppna menar Höistad 

(1994) att mobbning går att upptäcka. Genom att hålla ögonen öppna blir pedagogerna mer 

vaksamma över vad som händer i klassrummet och på skolgården.  
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6.5  – Gör klassens storlek skillnad 

När vi ställde denna fråga förmodade vi att klassens storlek hade en betydelse. Därför att med 

en mindre klass ansåg vi att det skulle bli lättare att uppmärksamma och därefter motverka 

mobbningen. Detta höll inte alla pedagoger med om. Svaren var splittrade men majoriteten 

ansåg att mobbning förekommer oavsett klasstorlek. Därför att det inte är antalet som 

påverkar utan eleverna i klassen.  

 

6.6  – Fortsatt arbete 

Att motverka mobbning är något alla pedagoger måste arbeta för varje dag då det är ett sådant 

stort problem. 60 000 barn ska inte behöva gå med en klump i magen när de går till skolan 

(Friends 2016). Vi frågade därför pedagogerna vad de skulle göra för att motverka mobbning i 

framtiden. Det kom fram många olika förslag. Det var att utvärdera sig själv som lärare, prata 

mer om det med eleverna, om vad trygghet är, börja med trygghetsvandringar, utbilda sig mer 

inom ämnet och helt enkelt synliggöra problemet. Om alla lärare började med dessa 

förändringar, skulle vi ha mindre mobbning i våra skolor då? Troligtvis skulle det bli en 

förändring då pedagogerna är mer uppmärksamma och eleverna får fler chanser att få 

mobbning förklarat för dem, vilket kan minska antalet. Förhoppningsvis kommer vi snart se 

skillnad i skolorna, kanske var det också bara en påminnelse som behövdes.  

 

6.7 Svar på frågeställningar 

Som man kan se är svaren olika från de olika pedagogerna men gör det någon skillnad 

egentligen? Kommer skillnaderna i sättet de ser på saker ändra miljön för eleverna? Alla 

skillnader ifrån pedagogernas håll kan gör skillnad i klassrummen. Om något beteende eller 

handling är acceptabelt på ena skolan men inte på andra, kan det då bli en krock om barnen 

sedan träffas på en ny skola? 

 

6.7.1 Hur definierar pedagoger mobbning? 

Pedagogerna definierade mobbning någorlunda lika, pågick en kränkande behandling 

systematiskt och under en längre tid så uppfattade pedagogerna det som mobbning och inte 

vanligt bråk. En pedagog beskrev också att utfrysning är vanligt inom mobbning och att 

pedagogerna ska hålla ögonen öppna efter ensamma elever på skolgården. Pedagogen gör det 

också tydligt att bara för att eleven var ensam betyder det inte att det den är utsatt för 

mobbning. Många elever har sådana dagar då de är nöjda med att gå runt och fundera själva.   
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6.7.2 Vilka bedömningsgrunder uppger pedagoger att de använder sig av för att 

särskilja mobbning från ”normal” social interaktion i skolan? 

En pedagog (R5) stack ut ur mängden och gick in lite djupare. Ett flertal av pedagogerna 

svarade att mobbning både kunde vara verbalt och fysiska handlingar men en pedagog sa att 

det även kunde vara sådana enkla saker som blickar och ljud. Detta var något vi inte hade 

tänkt på innan men kan även fort relatera till att det faktiskt är blickar och tillexempel 

pustningar som tär på en lite extra då den pusten varken vart förklarad eller hörd av läraren. 

När den händelsen händer får man aldrig svaret till varför personen pustade eller rättvisan om 

att få en ursäkt då läraren oftast inte hör något sådant. En annan pedagog tog även upp 

kroppsspråk, vilken kan binda samman med blickar. Att mobbning inte bara kommer via ord 

och slag är nu väldigt givet. Vanligt bråk ansåg pedagogerna var att när någonting plöstligt 

händer, en konflikt som uppstår men löser sig ganska fort. Mobbning däremot är planerat och 

systematiskt, och pågår under en längre tid mot oftast en och samma person.  

 

7. Vidare forskning 

Under vår undersökning har vi enbart fokuserat  på ordinarie läraren, som alltid är på plats 

och har en nära kontakt till eleverna. Det skulle vara intressant att göra en till studie men att 

man får intervjua till exempel rastvakter eller andra fritidspedagoger. Detta för att de har en 

annan relation till eleverna och att de ser saker som händer utanför klassrummet, något som 

ordinarie lärare inte får se.  

 

Vi intervjuade sex ordinarie pedagoger om ämnet mobbning. Under intervjuerna framkom de 

hur de upptäcker och hanterar mobbing. Därför skulle det vara intressant att få se hur andra 

som inte är ordinarie pedagoger upptäcker och hanterar mobbning på skolan. De kanske 

skulle hantera det på andra sätt än, sätt som andra lärare inte har tänkt på och som får dem att 

uppmärksamma andra tecken på mobbning. Vidare forskning kan hjälpa till att urskilja de 

faktorer som ökar risken för att bli utsatt för mobbning. Med ytterligare forskning går det att 

klargöra åtgärder till vad som är orsakerna bakom problemet. Det skulle även vara intressant 

att forska kring eleverna, för att se vad de tror är orsaken bakom mobbning. 

 

8. Egna reflektioner  

Syftet med denna uppsats var att få fram hur pedagogerna ser och motverkar mobbning på 

skolan. Var deras gräns gick när det gällde kränkande behandling. Varför vi valde detta ämne 
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var för att vi anser att mobbning är oerhört viktigt att synliggöra då det förekommer i många 

svenska skolor. Det är också något som vi vill lära oss mer om då vi brinner för alla elevers 

rätt till välmående i skolan. Med denna undersökning så fick vi ett resultat som vi kan tänka 

på och jobba vidare med som blivande pedagoger. Med tanke på ur vårt samhälle utvecklats 

under åren har mobbning gått ifrån något man inte nämner till något som man synliggör. 

Detta gör att pedagogerna idag har ett större ansvar inom detta område än innan och kanske 

borde de då utbildas därefter.  

 

Vi hoppas att våra frågor har gett bra svar att förhålla sig till senare som pedagog. Inte bara 

för oss utan även att andra pedagoger kan ta nytta av informationen.  

Utifrån vårt resultat ser vi att utbildningen inom mobbning är begränsad, men att detta inte 

behöver stoppa en pedagog med en passion för elevernas rättigheter. Utifrån pedagogernas 

svar ser vi att mobbning går att motverka på flera sätt, men framförallt genom att vara 

uppmärksam.. Det handlar om att finna sin egen strategi, vilket kan ändras beroende på klass 

och andra omständigheter.  

 

Att försöka att hindra all sorts mobbning är eftersträvat hos pedagoger. Men detta är något 

som kan vara svårt att uppnå, då vi inte kan kontrollera vilken miljö eleverna växer upp i och 

att alla elever är olika. Men genom att alltid försöka och sträva efter att eleverna ska må bra i 

skolan, kommer vi närmre våra mål. En skola fri från mobbning.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide 
 

Skola:______________   Pedagog:_______________ 

 

Erfarenhet/år:________     

 

 

Vilka skyldigheter har skolan till elevens välmående? 

 

 

Har ni i arbetslaget eller skolan diskuterat om när ni ska reagera? 

 När? 

 Vilka händelser? 

 

 

Har du fått någon utbildning om mobbning? 

 Genom universitetet eller skolan? 

 

 

Hur skiljer DU ut mobbning från vanligt bråk? 

 

 

Vart går gränsen till mobbning? (ensamhet, öknamn, våld) 

 När rycker du in? 

 Informerar du dina elever om detta?(vart din gräns går?) 

 Känner du att de förstår? 

 

Hur förklarar du mobbning till dina elever? 

 

Vilka handlingar anser DU är mobbning?  

 Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på och vilka i så fall? 

 

 

Vad ska DU som lärare göra för att bli bättre på att motarbeta mobbning?   

 

 

Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad, i sådana fall hur märkte du 

det? 

 Hur hanterade du det? 

 Hjälpte det? 

 

Hur många elever går det i klassen? 

 

Tror du det är någon skillnad på stora och små klasser? 

 


