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Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka former av kränkande handlingar som 
finns bland eleverna i årskurs åtta på en friskola i Örebro. Metoden har varit 
observationsstudier på skolan samt intervjuer med elever och skolpersonal. I studien ingick 
omkring 80 elever där könsfördelningen varit 70 % flickor och 30 % pojkar. De kränkningar 
som observerats har varit av fysisk, verbal, emotionell och sexuell form. Särskilt de verbala 
kränkningarna har varit framträdande. Det har även påträffats könsskillnader i fråga om vilken 
typ av kränkningsform som har använts. Flickorna var mer framträdande i de sammanhang 
där negativa kommentarer och emotionella kränkningar fanns. Pojkarna var oftare inblandade 
i incidenter med fysiska kränkningar. En slutsats är att kränkningar förekommer på den 
undersökta skolan men att de flesta inte tycker att de tär något större problem. Eleverna trivs i 
sin skola och litar på att lärarna tar tag i situationen om mobbning skulle uppstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kränkningar, mobbning, könskillnader, kommunikationsmönster, skola. 
 

 



 3

ÖREBRO UNIVERSITY 
Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 
Education of Social Work 
C-essay 41-60 p 

 
 

 
 

Offensive acts in the school environment 
Observational research of the students patterns of communication 

 
Author: Malin Henriksson 
Supervisor: Jürgen Degner  

 

 
Abstract  

 
 

The purpose with this study was to investigate school bullying among students at one 
highschool in Örebro. The study used observational research and interviews to examine 
different aspects of bullying. The participants were about 80 students in the eight grade, 70 % 
of them were girls. The result has been validated by triangulation. Of the observations 
offensive acts in forms of physical, verbal, emotional and sexual has been noted. Especially 
the verbal dimension was reported frequently. There were gender differences, with girls 
experiencing negative comments and some emotional bullying. The boys experienced more 
physical bullying. The conclusion is that bullying and offensive acts exist at the investigated 
school but the general student does not seem to be troubled by this. The students are happy 
with their situation and they trust their teachers will handle the problems with bullying.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: school bullying, offensive acts, patterns of communication, gender. 
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Förord 

 
Stort TACK till Jürgen Degner, Kjell Lund och Ulf Hollingby samt elever och personal på 
Karl Johans skola i Örebro för att ni tillsammans har bidragit till denna uppsats tillblivelse. 
  

Malin Henriksson 
 



 5

 

1.INLEDNING ...................................................................................................................................................... 6 

UPPSATSENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR..................................................................................................... 6 
DISPOSITION ........................................................................................................................................................ 6 
AVGRÄNSNING..................................................................................................................................................... 7 
FRISKOLEREFORMEN............................................................................................................................................ 7 
KARL JOHANS SKOLA........................................................................................................................................... 7 

2.FÖRESKRIFTER MED ANKNYTNING TILL KRÄNKANDE HANDLINGAR ..................................... 8 

SKOLLAGEN (1985:1100) OCH LÄROPLANEN (LPF 94 OCH LPO 94)..................................................................... 8 
SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453) OCH BROTTSBALKEN (1962:700).................................................................... 9 
ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTER ............................................................................................................................... 9 
LOKAL ARBETSPLAN MOT MOBBNING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING.................................................... 9 

3. TIDIGARE FORSKNING OCH STUDIENS CENTRALA BEGREPP ................................................... 10 

INDIVIDUELL KRÄNKNING AV ELEV ................................................................................................................... 10 
Fyra dimensioner av kränkande handlingar ................................................................................................. 10 

MILJÖER DÄR KRÄNKNINGARNA FÖREKOMMER................................................................................................. 12 
KÖNSSKILLNADER ............................................................................................................................................. 12 

Feministisk poststrukturell teori.................................................................................................................... 13 
RITUALER .......................................................................................................................................................... 13 
KARRIÄRER ....................................................................................................................................................... 14 
SAMMANFATTNING............................................................................................................................................ 15 

4. METOD ........................................................................................................................................................... 15 

METODVAL........................................................................................................................................................ 15 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................................................................... 16 
LITTERATURANSKAFFNING................................................................................................................................ 17 
URVAL............................................................................................................................................................... 17 
OBSERVATIONSMANUAL OCH INTERVJUGUIDE .................................................................................................. 17 
FÄLTANTECKNINGAR......................................................................................................................................... 17 
DATABEARBETNING OCH ANALYSFÖRFARANDE ................................................................................................ 18 
VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................................................................... 18 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................................................... 19 
METODKRITIK.................................................................................................................................................... 19 

5. RESULTAT OCH ANALYS.......................................................................................................................... 20 

INDIVIDUELL KRÄNKNING AV ELEV ................................................................................................................... 20 
Fysiska kränkningar...................................................................................................................................... 20 
Verbala kränkningar ..................................................................................................................................... 22 
Emotionella kränkningar .............................................................................................................................. 23 
Sexuella kränkningar .................................................................................................................................... 25 

MILJÖER DÄR KRÄNKNINGAR OBSERVERATS ..................................................................................................... 26 
OBSERVERADE KÖNSSKILLNADER ..................................................................................................................... 26 
RITUALER .......................................................................................................................................................... 27 
KARRIÄRER ....................................................................................................................................................... 29 

6. DISKUSSION.................................................................................................................................................. 30 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING....................................................................................................................... 32 
 
Bilaga 1. Lokal arbetsplan mot mobbning och kränkande behandling 
Bilaga 2. Observationsmanual och intervjuguide                              
Bilaga 3. Brev till föräldrarna 
 
 



 6

1.Inledning 
 
I Sverige råder skolplikt som innebär att alla barn och ungdomar mellan 7-16 år måste gå i 
skolan (Örnberg, m.fl. 1995, s. 126). Skolan är således en arena där eleverna tillbringar en 
stor del av vardagen under sin uppväxt. I skolan fordras eleverna lära sig att läsa och skriva, 
men de förväntas även socialiseras in med skolkamrater och lärare för att så småningom bli 
goda och ansvarstagande medborgare (Skolverket, 2002, s. 4). Socialisationsprocessen 
inkluderar att barnet bygger upp sin självkänsla och lär sig att samspela med andra människor. 
Barnet socialiseras genom att betrakta och ta efter hur andra gör, både i den direkta närheten 
men även på avstånd (a.a.). Det finns emellertid destruktiva krafter i skolan som gör 
skolmiljön till en värld där kränkande handlingar och mobbning kan tillhöra vardagen, vilka 
kan få förödande resultat för socialiseringen. I vintras polisanmäldes en pojke för hot i 
samband med trakasserier i skolan och i april polisanmäldes en annan pojke för sexuellt 
ofredande då han kallat en kvinnlig klasskamrat för ”hora” och en rad andra kränkande 
tillmälen i skolan. Inget av dessa fall ledde till fällande dom med hänvisning till att det allt 
grövre språkbruket i viss mån måste accepteras i skolans värld (SVT 2006-01-18; Hagman & 
Färm,  2006). Resonemanget står i kontrast till vad som står skrivet i både läroplan och 
skollag. ”Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas” (Lpf 94, s. 3). Studier visar dock att det allt grövre språkbruket i den svenska 
skolan har kommit för att stanna. Enligt Skolverkets rapport (2002) har fler än var fjärde elev 
utsatts för verbala kränkningar i grundskolan vilket vittnar om att verbala trakasserier är en 
relativt vanlig företeelse i barnens vardag (2002, s. 17). Det som räknas som kränkande 
handlingar i den här uppsatsen är alla typer av förolämpningar, trakasserier och 
våldshandlingar som den drabbade individen kan känna sig kränkt och skamsen av. 
Kränkning är således ett vidare begrepp än det närbesläktade begreppet mobbning vilket 
definieras som de negativa handlingar som upprepas över lång tid mot en och samma elev och 
där maktbalansen mellan parterna är ojämnställd till mobbarnens fördel (Eriksson, m.fl. 2002, 
s. 12, 27, 37, 59).  
 
Uppsatsens syfte och frågeställningar  
En kvalitativ undersökning har bedrivits på Karl Johans skola som är en friskola i Örebro. 
Syftet har inledningsvis varit att undersöka vilka lagar som reglerar området samt vilka 
arbetsplaner som skolans personal har till sitt förfogande för att förebygga kränkande 
handlingar mellan eleverna. Därefter har studien syftat till att undersöka vilka 
kommunikationsmönster som finns inom elevgruppen och hur dessa manifesteras i och 
utanför klassrummet. 
 
a) Vilka föreskrifter och arbetsplaner har skolpersonalen på Karl Johans skola att rätta sig 

efter i syfte att förebygga mobbning och kränkande handlingar mellan eleverna?  
b) Vilka olika typer av kränkande kommunikationsmönster (fysiska, verbala, emotionella, 

sexuella) är mest framträdande i såväl klassrum som i Karl Johans skolas övriga miljöer 
och i anslutning till raster? 

c) Är de eventuellt funna kränkande handlingarna mer eller mindre framträdande i vissa 
specifika miljöer?  

d) Finns det skillnader i flickors respektive pojkars sätt att använda kränkande handlingar 
gentemot sina kamrater i skolan? 

 
Disposition 
Efter att ha beskrivit problemområde, syfte och frågeställningar fortsätter uppsatsen med en 
översiktlig presentation över den lagstiftning som rör mobbning och kränkande behandling. 
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En kort introduktion till friskolereformen och Karl Johans skola följs av ett avsnitt om tidigare 
mobbningsforskning samt en presentation av de centrala begrepp som återkommer uppsatsen 
igenom. Mobbningsforskningen diskuteras till en början relativt allmänt för att därefter 
plockas ner i mindre beståndsdelar. Sedan följer ett metodavsnitt innan undersökningens 
resultat och analys redovisas. Ett diskussionsavsnitt avslutar uppsatsen med förslag på vidare 
forskning.  
 
Avgränsning 
Tidigare forskning med syfte att kartlägga kränkningar bland elever i årskurs fem, åtta och 
andra året på gymnasiet, har visat att eleverna i årskurs åtta oftare än elever ur andra årskurser 
är inblandade i incidenter med kränkande handlingar (Osbeck m.fl. 2003, s. 21). Därför har 
årskurs åtta valts som studieobjekt även för denna undersökning med kränkande handling i 
fokus. Uppsatsen avser att undersöka de vanligaste formerna av kränkningar som kan 
observeras i skolmiljön och inkluderar inte nya former av mobbning som kränkningar via 
mobiltelefoner eller Internet. 
 
Friskolereformen   
Eftersom denna uppsats grundar sig på observationer i en friskola som skiljer sig något från 
den kommunala skolan, följer här en kort beskrivning om vad friskolereformen inneburit för 
svensk skolpolitik samt en kort presentation av Karl Johans skola. Enligt Skolverket fanns 
under läsåret 2001-2002 cirka 450 verksamma fristående grundskolor och cirka 5 % av 
landets alla skolpliktiga elever var då inskrivna i en fristående grundskola (Internet 1). 
Införandet av friskolor hade länge varit en politisk kontroversiell fråga redan innan 
propositionen ”om valfrihet och fristående skolor” presenterades för riksdagen i början av 
1990-talet (Johnsson, 2004, s. 39). Den nya friskolereformen syftade till att ge barn och 
föräldrar större valfrihet och stöddes av det borgerliga blocket som menade att alla skulle 
komma att tjäna på den nya konkurrensen. De menade att rivaliteten mellan friskolan och den 
kommunala skolan skulle bidra till effektivisering och förbättringar även inom den 
kommunala skolan (Johnsson, 2004, s. 39f). Samtidigt menade kritikerna att reformen riskerar 
att leda till klasskillnader och nedläggning av kommunala skolor som en följd av minskat 
elevunderlag (Johnsson, 2004, s. 62). De viktigaste skillnaderna mellan den kommunala 
skolan och friskolan är att friskolan har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av 
kommun eller landsting (Internet 1). De fristående skolorna kan ha andra intagningsregler än 
den vanliga kommunala skolan och har ofta en speciell profil. Friskolorna följer i allmänhet 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), eller läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94), samt de nationella kursplanerna (Internet 1). Friskolorna rekryterar 
elever från hela landet och bekostas genom bidrag från elevernas hemkommuner. Inga 
avgifter får tas ut av eleverna men däremot får eleverna oftast själv betala sina resor till och 
från skolan (Internet 1). När jämförelser har gjorts mellan de fria skolformerna och den 
kommunala skolan har skillnaden i förekomst av kränkningar inte varit speciellt stor (Osbeck, 
m.fl. 2003, s. 167). Totalt hade 29 % av eleverna i årskurs åtta kränkts inom den kommunala 
skolan medan motsvarande siffra för friskolorna var 25 % (a.a. s. 167). De friskolor som har 
en relativt homogen elevgrupp, redogör för färre antal kränkningar än andra skolor (a.a. s. 
168).   
 
Karl Johans skola 
Karl Johans skola i Örebro har funnits i sex år och har en klar musikprofil (körsång). 
Presumtiva elever får söka sig till skolan genom att göra ett sångprov (personlig 
kommunikation med biträdande rektor Ulf Hollingby, Karl Johans skola). Karl Johans skola 
är en del av Pysslingen Förskolor och Skolor AB som bedriver verksamhet på ett tjugotal 
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orter i mellersta Sverige och som under förra året hade en omsättning på 555 miljoner kronor 
(Internet 2). Pysslingen Förskolor och Skolor AB har 1025 årsanställda och äger totalt 54 
förskolor och 13 skolor (Internet 2). På Karl Johans skola arbetar ett 50-tal anställda och de 
har ca 380 elever fördelade mellan årskurserna 4-9 (Internet 2). Av dessa elever är 70 % 
flickor och 30 % pojkar. En skillnad mellan årskurs 4-6 och 7-9 är att endast de yngre 
eleverna måste vara utomhus på rasten. De äldre eleverna får välja om de vill tillbringa rasten 
inomhus eller utomhus. Karl Johan skolans elever tillhör, tillsammans med en annan Örebro 
skola, till de med den högsta socioekonomiska statusen i Örebro (personlig kommunikation 
med Kjell Lund, rektor Karl Johans skola). Internationell mobbningsforskning gör gällande 
att en hög nivå av socioekonomisk status i klasserna minskar tendensen till mobbning 
(Eriksson, m.fl. 2002, s. 90). Detta stöds även av Skolverket som i en rapport hävdar att 
socioekonomisk bakgrund har en viss betydelse för de kränkande handlingarnas förekomst 
(Skolverket, 2002, s. 21). Enligt rapporten upplevde de elever med låg socioekonomisk 
bakgrund att de oftare utsattes för kränkningar än andra elever (a.a. s. 21).  
    Under intervjuer med en pojke och en flicka i årskurs åtta har det framkommit att båda 
känner till att det finns en antimobbningsplan på skolan. De anser också att lärarna är duktiga 
på att arbeta förebyggande mot mobbning och att lärarna bryr sig om hur eleverna mår. De 
intervjuade eleverna har viss kännedom om att det finns lagar som reglerar området om 
mobbning och kränkande behandling. Trivseln på skolan uppgavs vara hög och anses bero på 
att eleverna generellt är lugna och snälla med varandra. En annan orsak till det trivsamma 
klimatet i skolan förklaras med att det är en bra blandning mellan elever från olika delar av 
Örebro med omnejd. Ingen av de intervjuade eleverna uppfattar förekomsten av kränkningar 
som stor på skolan. Däremot kunde de se att eleverna ofta skojade med varandra på ett sätt 
som skulle kunna tolkas som kränkningar av en oinvigd observatör. Elevernas upplevelser 
harmonierar relativt väl med de observationer som gjorts avseende det allmänna klimatet på 
skolan.   
 
 
2. Föreskrifter med anknytning till kränkande handlingar 
 
En ny lag mot mobbning framtagen av bland andra skolminister Baylan, började gälla den 1 
april i år och innebär ett uttryckligt förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder (SVT, 2006-04-01). Förbudet 
gäller även annan kränkande behandling. Den nya lagen säger också att den skolansvarige, 
oftast kommunen eller i detta fall Pysslingen Förskolor och Skolor AB, måste se till så att det 
finns en likabehandlingsplan på skolan som ska förhindra att kränkande behandling uppstår. 
Hot om skadestånd föreligger för den skola som inte på allvar arbetar förebyggande mot 
mobbning och kränkningar och det betyder bland annat att den elev som känner sig mobbad 
och inte fått hjälp av skolan, kan stämma läroanstalten. Skolverket samt ombudsmännen mot 
diskriminering ska se till att lagen följs samt etablera barn- och elevombud med särskilt 
uppdrag att företräda eleven i en eventuell rättegångsprocess (SVT, 2006-04-01). Den nya 
lagen innebär således en skärpning av de värderingar och normer som står stadgade i 
skollagen och läroplanen och vilka skall genomsyra den svenska skolundervisningen.  
 
Skollagen (1985:1100) och Läroplanen (Lpf 94 och Lpo 94) 
Skollagen anger i dess andra paragraf att den som verkar inom skolan skall främja 
jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden. (Skollagen, kap 1, § 9 p2). År 1994 upprättades en 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) samt en läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94). De båda läroplanerna genomsyras av samma mål och värderingar men 
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riktar sig till olika målgrupper. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna riktar sig till 
personer inom friskolorna och anger redan i sitt första kapitel att: 
 

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas och främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpf 94, s. 3).  
 
…alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet. (Lpf 
94, s. 12).  
 

Vidare sägs att all skolpersonal aktivt skall motverka trakasserier och förtryck samt att rektor 
är huvudansvarig för att förebygga mobbning och upprätta och följa upp skolans arbetsplaner 
(Lpo 94, s. 13, 16).  
 
Socialtjänstlagen (2001:453) och Brottsbalken (1962:700) 
I Sverige kan ingen som är under 15 år dömas för brott men däremot finns en anmälningsplikt 
i lagen som säger att alla gärningsmän under 18 år bör överlämnas till socialtjänsten oavsett 
om någon polisanmälan har gjorts (Herlin & Munte, 2005, s. 29-30). Det kan dock vara 
intressant att veta att enligt brottsbalken är straffet för misshandel två års fängelse medan 
straffet för kränkande tillmäle och förtal, är böter (BrB kap 3, § 3 och kap 5, § 1 och § 3). 
 
Arbetsmiljöföreskrifter 
Andra skrifter om kränkningar och mobbning som kan appliceras på skolvärlden återfinns i 
arbetsmiljölagen som tillkommit för att försvara arbetstagarens rättigheter på arbetsplatsen. 
Den som genomgår utbildning likställs med arbetstagare i de frågor som rör arbetsmiljön 
(1977:1160, 1 kap § 3). Arbetsmiljöverkets skrift om kränkande behandling AFS 1993:17 
definierar kränkande handlingar som:  
 

…återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda 
arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. (Rimsten, 2004, s. 156).  
 

Föreskriften tydliggör arbetsgivarens ansvar att förebygga mobbning och klargör att 
kränkningar inte skall nonchaleras (AFS 1993:17, § 2 och § 3). Vid misstanke om att 
kränkande särbehandling förekommer, skall motverkande åtgärder vidtas så snart som 
möjligt.  
 
Lokal arbetsplan mot mobbning och annan kränkande behandling 
Karl Johans skola i Örebro med huvudmannen Pysslingen Förskolor och Skolor AB har 
upprättat en arbetsplan mot mobbning och kränkande behandling. Den lokala arbetsplanen är 
tre sidor lång och i den definieras mål, mobbning, mobbare, medlöpare och ansvariga. Här 
preciseras några exempel på öppna kränkningar (skällsord, glåpord och hot om våld), och 
dolda kränkningar (uteslutning, blickar, miner, suckar). Planen anger även att 
främlingsfientliga handlingar, sexuella trakasserier och i övrigt grovt språkbruk räknas som 
kränkande. De definitioner av kränkningar som skolan anger motsvarar de definitioner av 
kränkande handlingar som nämns i arbetsmiljöföreskrifter, skollag och läroplan (Rimsten, 
2004, s. 156; Lpf 94, s. 3; Skollagen, kap 1, § 9 p2). Den lokala arbetsplanen meddelar att 
rektorn har det yttersta ansvaret i skolan men att även skolans personal, antimobbningsteamet 
samt elevkaramtstödjarna har ansvar att bedriva informationsarbete kring trivsel, trakasserier 
och mobbning. Även detta stämmer överens med läroplanens riktlinjer (Lpo 94, s. 13, 16; Lpo 
94, s. 12). Antimobbningsteamet (AMT) som leds av Ulf Hollingby, samarbetar med 
föräldrar, personal och två elevkamratstödjare (EKS) per klass. Det förebyggande arbetet sker 
på olika nivåer och alla mobbningsärenden dokumenteras. Som en del i det förebyggande 
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arbete har skolan utsett rastvakter och genomför årliga enkäter samt att särskilda studiedagar 
om mobbning genomförs. Föräldrabroschyrer delas ut till alla nya elvers föräldrar och alla 
föräldrar erbjuds att delta i en utbildning som kallas "Växa tillsammans” och som bland annat 
tar upp problemet mobbning. För elever i årskurs 4-5 finns ett liknande program kallat 
”Stegvis” vilket är ett program för socialt och emotionellt lärande. För elever i årskurs 6 heter 
ett liknande program ”Livets spelregler”. I mobbningsförebyggande syfte får eleverna aldrig 
själva välja grupper eller dela ut inbjudningskort i skolan eftersom det finns en risk att någon 
då blir utanför. Inte heller får filmer med mobbningsinnehåll visas i skolan eftersom eleverna 
då kan vilja härma handlingen i filmen. Som lagen föreskriver bedriver Karl Johans skola 
således även ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling (Lpo 94, s. 13, 
16). Den lokala arbetsplanen grundar sig på vad som anges i skollag och läroplan och har sina 
teoretiska utgångspunkter i mobbningspionjären Dan Olweus idéer samt i den forskning som 
finn om medinlärning. När AMT fått kännedom om att mobbning pågår kontaktas berörda 
föräldrar/vårdnadshavare senast efter dagen efter att ärendet blivit känt.  
 
 
3. Tidigare forskning och studiens centrala begrepp 
 
De internationella källor som använt i föreliggande uppsats är Kepenekci & Cinkirs (2006) 
turkiska studie, Baldry & Farringtons (1999) italienska studie, Boultons m.fl. (2002) brittiska 
studie samt en stor internationell kartläggning om mobbning som gjorts av bland andra P. K 
Smith (2002) där 14 länder från hela världen ingår. För jämförelser med svensk 
mobbningsforskning återfinns Osbeck m.fl.(2003) rapport, Brottsofferjourernas Riksförbunds 
enkät (2006) samt delar ur Olweus (1974) och Heinemanns (1972) forskning. 
 
Individuell kränkning av elev 
I skolans värld förekommer både strukturella och individuella kränkningar av elever 
(Hildefors, m.fl. 2004, s. 7). Den strukturella kränkningen innebär att skolan gör sig skyldig 
till kränkningen av elever genom att låta dem känna sig otrygga i skolmiljön, exempelvis på 
grund av bullriga matsalar och smutsiga toaletter. Den individuella kränkningen innebär att en 
eller flera elever kränker en annan elev (a.a. s. 7-8). När mobbningsforskningen var ny på 
1970-talet, räknades endast synliga attacker som knuffar, sparkar och slag som mobbning. På 
senare tid har även subtila handlingar som gester eller utfrysning, kommit att räknas som 
mobbning (Eriksson m.fl. 2002, s. 29). Dan Olweus, en pionjär inom den skandinaviska 
mobbningsforskningen, har gjort en uppdelning mellan vad han beskrev som direkt mobbning 
(öppna attacker, sparkar, slag och nedsättande ord som uttalas direkt till offret) och indirekt 
mobbning som exempelvis kan vara utfrysning, miner och ryktesspridning (Eriksson, 2002, s. 
59, Baldry & Farrington, 1999). Denna uppdelning, även kallade öppna och dolda 
kränkningar (jfr: bilaga 1) har ofta använts av andra forskare och så även i denna uppsats. 
Dock har de direkta och indirekta kränkningarna i denna undersökning indelats i ytterligare 
fyra kategorier. Dessa är fysiska, verbala, emotionella och sexuella kränkningar och har 
tidigare använts i mobbningsforskning av M. Elliot (1998) och det är dessa dimensioner som 
varit vägledande för observationerna i denna uppsats (jfr: bilaga 2; Kepenekci & Cinkir, 2006, 
s. 194).  
  

Fyra dimensioner av kränkande handlingar 
Den fysiska dimensionen har mycket gemensamt med det som ofta annars kallas för direkt 
kränkande handlingar och innefattar slag, sparkar, dra i håret/kläder, bruk av tillhyggen och 
elaka fysiska skämt (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 194). Enligt en turkisk enkät som gjorts 
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bland 692 högstadieelever, var knuffar den vanligast förekommande kränkningen som 
drabbade både pojkar och flickor (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 197). Bland svenska elever i 
årskurs åtta, var att bli slagen i magen, den vanligaste fysiska kränkningen (Osbecks, m fl. 
2003, s. 35). Över 70 % av pojkarna och nästan 30 % av alla flickor i årskurs åtta hade vid 
samma undersökning uppgivit att de har kränkt andra elever både fysikt och verbalt (Osbeck, 
m.fl. 2003, s. 101). Även brittisk mobbningsforskning har visat att knuffar och annan fysisk 
mobbning sker frekvent bland de brittiska eleverna, men det sker inte lika ofta som att bli 
skrattad åt eller utfryst (Boulton m.fl. 2002, s. 356ff).  
    Den verbala dimensionen av kränkningar innebär att kalla någon vid öknamn, sarkasmer, 
svordomar, hot och ryktesspridning (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 194). Andra exempel på 
verbala kränkningar är härmningar, skymf av hemort, nedsättande kommentarer eller elaka 
skämt (Osbeck, m.fl. 2003, s. 36). Den verbala dimensionen kan därför både passa in under de 
direkta och de indirekta formerna av kränkande handlingar (jfr: bilaga 1). Likväl kan de 
verbala kränkningarna delas upp i vanliga verbala kränkningar och sexuella kränkningar (som 
presenteras nedan) beroende på vilka uttryck som används. I Baldry & Farringtons (1999) 
italienska enkätundersökning av 238 högstadieelever var den vanligaste förekommande 
kränkningen att bli kallad vid öknamn. Därefter kom i fallande ordning, utfrysning, fysiskt 
våld och ryktesspridning (a.a. s. 425). Resultaten om att verbala kränkningar och framförallt 
öknamn skulle vara den vanligaste kränkningsformen, får stöd av den tidigare nämnda 
brittiska studien där samtliga pojkar i år åtta angett att de hade kallats vid öknamn i skolan 
(Boulton m.fl. 2002, s. 359). Bland turkiska elever i Kepenekci & Cinkirs (2006) underökning 
var att bli kallad vid öknamn den näst vanligaste förekommande kränkningen (2006, s. 197).                           
    Den emotionella dimensionen av kränkningar har en del gemensamt med definitionen av 
indirekta/dolda kränkningar (jfr: bilaga 1) och kan försåts utifrån att den som drabbas känner 
skuld, skam och underlägsenhet medan utövaren av emotionella kränkningar känner makt och 
överlägsenhet (Eriksson, m.fl. 2002, s. 116). Några exempel på emotionella kränkningar är att 
diskriminera, förtala, förnedra, sura blickar eller miner samt att medvetet utesluta någon från 
gruppen (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 194). Marie Bliding (2004) vid Göteborgs universitet 
har efter omfattande fältstudier konstaterat att elever dagligen retas och placerar in sina 
kamrater i "kategorier" i syfte att kränka och utesluta. Några exempel på kategorier som 
eleverna placerar in sina skolkamrater i kan vara kompis, bästis eller inte kompis. För att 
inneslutas i gruppen menar Bliding, att eleverna använder sig av vissa frisyrer eller kläder för 
att markera identitet och grupptillhörighet (2004, s. 150-156). Dessa exempel på uteslutning 
och inneslutning praktiseras dagligen i skolan och eleverna själva uppfattar detta som ett 
normalt inslag i sin skolmiljö. Det ständiga växlandet av att vara ute respektive inne beskrivs 
som barnens träningsprocess i att skapa och upprätthålla relationer (2004). Utfrysning, som 
kan förstås som ett tydligt exempel på uteslutning av ”inte kompisar”, ansågs av de svenska 
eleverna i Osbecks m.fl. (2003) rapport, som en särskilt allvarlig form av kränkning. Enligt 
eleverna själva var det de elever som uppträdde ”udda” som löpte störst risk att drabbas av 
detta (Osbeck, m.fl. 2003, s. 35). 
    De sexuella dimensionen av kränkningar innebär för denna undersökning tafsning och 
könsrelaterade, nedsättande kommentarer, t.ex. ”hora” (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 194). 
Osbecks rapport visade att de verbala kränkningarna och det i övrigt hårda språkbruket, 
kännetecknades av ett frekvent användande av ord med köns- och sexuell karaktär, t.ex. 
”fitta”, ”hora”, ”bög” och ”lebb”. Även uttrycket ”din mamma”, som syftade till att anklaga 
den andre elevens mamma för att vara promiskuös, förekom relativt ofta bland 
åttondeklassarna (Osbeck m.fl, 2003, s. 32). Enligt rapporten var uttrycken ”kuk”/”fitta” och 
”bitch”/”luder” de flitigast förekommande uttrycken. Eleverna i undersökningen berättade 
att svordomar av denna karaktär även kan utbristas vid misslyckanden i kortspel. Endast 
hälften av eleverna i rapporten kände sig besvärade av det grova språkbrukets frekventa 
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förekomst (Osbeck, m.fl. 2003, s. 33). Eleverna berättade hur de blivit avtrubbade eftersom de 
verbala kränkningarna förekom så ofta (a.a.). Den som yttrade en verbal kränkning, t.ex. 
härmning eller elakt skämt, ofta kunde göra sig oangripbar eftersom det kränkande ”skämtet” 
bara hade sagts på skoj. Den drabbade fick helt enkelt lära sig att tåla vissa ”skämt” (a.a. s. 
36). Vilka typer av handlingar som av eleverna själva definierar som kränkande tycks vara 
avhängigt den drabbades reaktion. Om den angripne inte tar illa vid sig av kränkningen räknas 
den som ett skämt (a.a. s. 38). Andra faktorer som har betydelse för om handlingen ska 
definieras som kränkande beror på hur ofta som den eventuellt kränkande handlingen 
förekommer samt om handlingen skulle kunna tolkas som ett personligt angrepp (a.a. s. 38). 
Denna typ av avtrubbning får ett visst stöd av Brottsofferjourernas riksförbunds (BOJ) 
enkätundersökning bland åttondeklassare som visar att var tredje elev som utsatts för våld 
eller trakasserier är ovetande om att dessa handlingar är olagliga (Mörner, 2006, s. 3; jfr 
Brottsbalken ovan).  
 
Miljöer där kränkningarna förekommer  
Enligt den italienska och den turkiska mobbningsforskningen sker kränkningarna oftast i 
klassrummet men även i korridorer, utomhus och på skolans toaletter (Baldry & Farrington, 
1999; Kepenekci & Cinkir 2006, s. 200). I den svenska rapporten uppgavs majoriteten av de 
fysiska kränkningarna ta plats utomhus och utanför skolområdet (Osbeck m.fl. 2003, s. 37). 
Större slagsmål har även förekommit i korridorer eller uppehållsrum medan utfrysning och 
andra indirekta kränkningar förekommit både i korridoren och i det egna klassrummet (a.a. s. 
37). Svenska flickor utsätts för kränkningar i fallande ordning i korridoren, utomhus och i 
klassrummet. Pojkarna kränktes utomhus i de flesta fall, men även i korridoren och i 
klassrummet (a.a. s. 99).  
 
Könsskillnader 
Olweus konstaterad redan på 1970 talet att det oftast var pojkar som var både översittare och 
hackkycklingar på en och samma gång (Olweus, 1974, s. 155). Omkring 30 år senare har 
Statens folkhälsoinstitut registrerat att det fortfarande är pojkarna som mobbar mest men att 
pojkar och flickor drabbas av kränkningar i lika hög utsträckning (Danielson & Sundbaum, 
2003, s. 6; Mörner, 2006, s. 4). Dock bör man ha i åtanke att mobbningsforskningen länge 
varit mest fokuserad på pojkar (Eriksson m.fl. 2002, s. 80). Majoriteten av den tidigare 
forskning som ligger till grund för denna uppsats, säger att pojkar oftast kränker andra pojkar 
medan flickor oftast kränker andra flickor (a.a. s. 79; Skolverkets rapport, 2002, s. 20; 
Boulton m.fl, 2002, s. 8ff; Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 200). Dessutom tycks det som att 
pojkar i högre grad än flickor blir utsatta för kränkningar från alla fyra dimensioner medan 
flickor oftast utsatts för ryktesspridning (Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 197). Något som är 
intressant i detta sammanhang är att trots att det oftast är pojkarna som faktiskt blir kränkta, så 
är det flickorna som oftast känner sig mer utsatta av samtliga typer av kränkningar 
(Skolverket, 2002, s. 20). Vid en granskning av både de nationella och internationella 
forskningsresultaten utkristalliserar sig ett mönster av att pojkar oftast drabbas av fysiskt våld 
medan flickor drabbas av utfrysning (Eriksson, m.fl. 2002, s. 61; Osbeck m.fl. 2003, s. 99; 
Skolverket, 2002, s. 20; Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 197). Resultatet stämmer överens med 
både den italienska och den brittiska undersökningen samt med en stor internationell studie 
där kränkningar i skolor i 14 länder har undersökts (Baldry & Farrington, 1999; Boulton m.fl, 
2002; Smith m.fl. 2002, s. 1130f). En forskarduo som inte stödjer påståendet om att det finns 
könskillnader i förhållande till typ av kränkande behandling är Olafsen och Viemero (2000). I 
deras studie av finska skolelevers förhållande till mobbning och stress, har några sådana 
samband inte kunnat påvisas (2000, s. 60). En förklaring till detta kan vara att deras 
respondenter var något yngre (10-12 år) än eleverna i de övrig studierna (11-17 år).  
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Feministisk poststrukturell teori 
Inom den poststrukturalistiska skolan framhävs barnets symboltolkningar som det mest 
centrala för hur kön skall komma att tolkas (Carlsson Wetterberg m.fl. 2004, s. 91f). Barnets 
identifikation med manligt eller kvinnligt uppstår genom tolkningar av språket och 
symbolerna vilka skapar en könsidentitet. Den som väljer att identifiera sig själv som pojke, 
måste samtidigt förtränga alla kvinnliga sidor för att inte dessa skall kunna rubba den antagna 
könsidentifikationen (a.a. s. 93). En konflikt mellan manligt och kvinnligt uppstår då i denna 
process. Teorin gör gällande att genusordningen kommer utifrån och innebär att samhällets 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt tydligt återspeglas i skolan i samband med att 
eleverna söker sin identitet (Lenz Taguchi, 2003, s. 10). Eftersom skolan är en av de mest 
betydande arenorna för könssocialisationen, inlemmas eleverna in i rådande föreställningar 
om vad som räknas som manligt respektive kvinnligt beteende, menar Lenz Taguchi (2003, s. 
10). Enligt samma källa så finns det inga naturliga kön utan att könsspecifikt beteende bör ses 
som en följd av den rådande strukturen. En struktur som länge gjort gällande att samhället 
lättare accepterar en stökig pojke än en stökig flicka i skolan. Detta eftersom pojkar enligt 
normen anses vara mer utagerande än flickor.  
 

I förskolans och skolans sociala liv anses det ”naturligt” att tjejer har bästisar och älskar att stå still 
och "snacka skit" med och om varandra. Killar är däremot bra på att mer fysiskt leka och umgås i 
ett "schysstare" och "rakare" umgänge i större grupper. Det är också "naturligt" att flickor skriver 
fint och prydligt och sitter, lugna och tysta. Så "naturligt" att inte bara pojkarna protesterar, utan 
till och med flickorna själva, mot att de får ta för mycket plats när lärare konsekvent låter flickor 
tala varannan gång under lektioner i skolan! (Lenz Taguchi, 2003, s. 14) 

 
Ritualer 
Mellanmänskliga ritualer med syfte att skapa ordning och moral i samhället har beskrivits av 
sociologer som Emile Durkheim och Erving Goffman (Charon, 2003, s. 186).  
Ritualen kännetecknas av följande innehåll: 
 
• En samling fysiska personer 
• En gemensam känsla. 
• Gemensamt fokus eller intresse och en gemensam medvetenhet om detta. 
• Heliga objekt eller symboler som representerar tillhörighet med gruppen.  
 
Symboler kan vara handlingar, ord, idéer eller personer. När en samling personer med ett 
gemensamt fokus, sinnesstämning och symbolen uppträder samtidigt skapas en social effekt 
vilken kännetecknas av ilska och bestraffning mot de som står utanför gruppen och ökad 
emotionell energi, sammanhållning och makt för de som tillhör gruppen (Collins, 1988, s. 
188, 193). Lyckade ritualer fungerar som ett batteri för de känslor som gruppen gemensamt 
alstrar och dessa känslor kan vara av både positiv och negativ natur (a.a. s. 194). Om någon 
utanför gruppen visar sig negativ till gruppens ceremonier kommer denna ”utböling” att 
betraktas med avsky vilket i sig kan skapa en social effekt inom gruppen (Collins, 1988, s. 
188). En sådan typ av aggressivt gruppbeteende beskrevs redan år 1972 av 
mobbningsforskaren Heinemann. Han menade att mobbning handlar om att projicera 
gruppens uppdämda ilska på en person som inte fick vara med i gruppen (Heinemann, 1972, 
s. 96). Mobbning kan därför liknas vid en hetslek av ritualiserade strider som kräver både 
regler och medspelare (Heinemann, 1972, s. 55). Mobbning som forskningsfält har för övrigt 
ofta placerats som en underkategori till aggressivt beteende, både i svensk och internationell 
forskning (Eriksson m.fl. 2002, s. 27). Enligt Collins (1988) bidrar publiken med 
upptrappningsentusiasm medan ett fåtal individer utför de kränkande handlingarna. Publiken 
legitimerar att kränkningarna får fortgå samtidigt som den som mobbar känner tillfredställelse 
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i att få tillhöra gruppen (a.a. s. 188). Kränkningarna i en ritual behöver dock inte vara så 
tydliga som att några elever knuffar och hotar en annan elev samtidigt som övriga 
skolkamrater står i en cirkel och tittar på. När Goffman (1971) resonerade kring 
interpersonella ritualer, menade han att när människor interagerar med varandra, kan även 
flyktiga möten få stor betydelse (refererad i Charon, 2003, s. 186). Eftersom människan inte 
bara reagerar men också tolkar alla symboler som finns runt omkring henne, innebär det att 
även främlingar som bara i förbifarten passerar varandra på gatan, ändå hinner registrera och 
tolka den andre innan de skils åt (a.a. s. 183). Härtill bör även språkets centrala roll för 
individens utveckling och tolkningar av omgivningen poängteras. De interpersonella 
ritualerna medför således att det finns ett osynligt kodsystem för vad vi förväntas göra i 
samspelet med andra människor. Bryter man mot dessa tysta överrenskommelser, kan det leda 
till obehag, misstänksamhet och individen riskerar att dra på sig omgivningens nedlåtande 
blickar. Exempelvis så är det inte accepterat att stirra på främlingar, tränga sig före i kön eller 
sätta sig på en stol som det redan hänger en jacka över. Genom att inte bryta mot de osynliga 
reglerna (även kallade de negativa interpersonella ritualerna) visar individen tillbörlig respekt 
mot sina medmänniskor (a.a. s. 183f).  
 
Karriärer 
Karriärbegreppets grundstenar är social kontroll, makt, identitet och roll (Eriksson m.fl. 2002, 
s. 121). Goffman (1972) har beskrivit den moraliska karriären som en rad förändringar av 
självbedömningen (refererad i Hilte, 1996, s. 127f). Objektivt sett har karriären beskrivits som 
individens förflyttning i tid och rum. Varje gång som individen flyttar sig till en ny position 
väntar en förändrad status på grund av att positionerna medför olika uppgifter, erfarenheter, 
titlar, kunskaper eller belöningar (Eriksson m.fl. 2002, 127f; Lindberg, 1999, s. 37-39). Ett 
typiskt exempel är att en individ blir befordrad på sin arbetsplats, vilket ger högre status, 
större ansvar och mer pengar i lönekuvertet. Karriären kan även förstås som en subjektiv resa 
innehållande olika milstolpar, vilka individen tillskriver skilda innebörder (a.a.). Dessa 
objektiva och subjektiva milstolpar påverkar tillsammans, och över tid, både individens 
självbild och beteende. Den som utsätts för mobbning reviderar sin självbild i samband med 
att skammen och skulden över att inte räcka till, tar över (Eriksson, m.fl. 2002, s. 116). 
Resonemanget påminner om Erik H. Erikssons utvecklingsteori om utvecklingen av jaget som 
en process där vissa kritiska faser i livet måste övervinnas för att nästa nivå (refererad i 
Becker & Strauss, 1956, s. 263; Lindberg, 1999, s. 40). Även stämplingsteorins upphovsman 
Howard Becker, har skrivit om avvikarkarriärer inom områdena kriminalitet och missbruk 
(refererad i Hilte, 1996, s. 127f). Gemensamt för Beckers och Goffmans beskrivning av 
karriärer är att de ligger nära stämplingsteorin och diskussionen om stigmatisering. (Hilte, 
1996, s. 127). För den mobbade kan ett stigma utlösa en nedflyttning på karriärtrappan vilket 
ger negativa konsekvenser för individens självförtroende vilket i sin tur kan öka risken för 
vidare stigmatisering och stämpling  (a.a. s. 127).  
    Karriärbegreppet myntades i samband med att Chicagoskolan och Hughes (1937) bedrev 
forskning om arbetslivet och hur yrkets status påverkade arbetaren (Hilte, 1996, s. 127). De 
exempel på hur karriärbegreppet kan användas som följer nedan, är i första hand menade att 
tillämpas inom arbetslivsforskningen. De är dock i många delar så beskaffade att 
karriärbegreppet i stort även kan appliceras inom skolvärlden, barnens arbetsplats. 
Karriärbegreppet diskuterar om den elev som kränker andra, gör detta som ett medel för att nå 
en högre position på karriärtrappan. I tidigare studier har det sagts att varje steg uppåt i 
hierarkin skänker individen stor glädje vilket här ses som resonemangets utgångspunkt 
(Becker & Strauss, 1956, s. 259). För mobbaren borde således mobbningen innebära en 
karriärförflyttning uppåt eftersom mobbaren visat gruppen att denne har erövrat de färdigheter 
som behövs för att uppnå status (Lindberg, 1999, s. 37). För mobbaren är det oftast åskådarna 
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som tillskriver mobbaren makt och status vilket ger en skjuts uppåt på karriärtrappan 
(Eriksson, m.fl. 2002, s. 86). Men för att tillskansa sig en sådan åtråvärd plats måste 
mobbaren tränas och testas för att se till att den håller måttet. På motsatt sida orsakar 
mobbningen att den diskriminerade eleven flyttas ner till en underordnad nivå, och får en 
känsla av att vara mindre värd än klasskamraterna (Eriksson m.fl. 2002 s. 122f). Enligt 
tidigare forskning beskrivs även de individer som har ”fryst fast” i den position de givits av 
gruppen (Becker & Strauss, 1956, s. 253f). Om individen fastnat i en roll kan det ge olika 
innebörder beroende på var på karriärtrappan som det sker. Vissa som fryst fast i mitten på 
trappan, inser kanske att de knappast kommer att klättra högre. Av den anledningen kanske de 
vägrar delge de individer i en ännu lägre position sina kunskaper eller sin vänskap (jfr: 
Eriksson, 2002, s. 62f). Detta för att försäkra sig om att de lägre stående åtminstone inte ska 
komma upp på samma nivå som den ”fastfrusne” och den ”fastfrusne” blir istället en åskådare 
(Becker & Strauss, 1956, s. 257). Många vill avancera på karriärtrappan och använder fula 
metoder, som t.ex. mobbning i kampen för att uppnå sitt mål. Dock kan en ny elev i klassen 
ha chansen att avancera utan att behöva mobba, så länge som den känner till de osynliga 
koderna och inte beter sig för udda (Becker & Strauss, 1956, s. 257f). Ett annat sätt att nå en 
högre position i hierarkin är att bli vän med en som redan har hög status. Karriärbegreppet är 
ett relativt begrepp eftersom det finns skillnader mellan hur olika individer uppfattar vad som 
anses vara en hög respektive låg position i klassens hierarki. För den elev som står 
jämförelsevis lågt i kurs kan en uppriktigt menad applåd efter en presentation framme vid 
tavlan ge en glädje som vara länge. Samtidigt kanske den elev som står högt i kurs och får 
samma applåd, inte alls tar någon notis om detta eftersom det ingår i rutinen (a.a.).   
 
Sammanfattning 
Tidigare mobbningsforskning har visat att kränkningar förekommer både i direkt och indirekt 
form inom elevgrupperna. Den vanligaste kränkningsformen är att ge någon öknamn, en så 
kallad verbal kränkning. Pojkar drabbas och utsätter oftare än flickor sina skolkamrater för 
kränkningar och mobbning. Könskillnaderna kan förklaras utifrån feministisk poststrukturell 
teori som gör gällande att pojkar och flickor beter sig som omgivningen förväntar sig att de 
ska bete sig. Det vill säga att pojkarna är mer fysiska medan flickorna är lugna. De vanligaste 
platserna för mobbning är i klassrummet, utomhus och i korridoren. Ritualbegreppet handlar 
om osynliga koder, förväntningar, symboler, social ordning och respekt. Karriärbegreppet 
behandlar den hierarkiska ordningen i vilken eleverna befinner sig. De ofta kränkta eller 
mobbade eleverna antas ligga lågt i kurs medan mobbaren antas vara relativt högt placerad på 
karriärtrappan.   
 
 
4. Metod 
 
Metodval  
Denna uppsats har en kvalitativ ansats, innehållande observationsstudier och intervjuer med 
elever i årskurs åtta samt skolpersonal på Karl Johans skola i Örebro. Ett etnometodologiskt 
perspektiv har antagits eftersom syftet med uppsatsen har varit att identifiera både de direkta 
och indirekt kränkande kommunikationsmönster som finns inom elevgruppen (Fangen, 2005, 
s. 19). Poängen med observationsstudier är att den som observerar bringas en unik möjlighet 
att skapa sig en förståelse om vad som sker inom undersökningsgruppen (Holme & Solvang, 
1997, s. 122). Detta uppnås genom att forskaren själv deltar i informanternas sociala miljö 
genom att titta och lyssna (Layder, 1993, s. 39; Ryen, 2004, s. 166f). Användandet av 
observationsstudier för just denna uppsats har varit fruktbar eftersom den har åstadkommit en 
nyanserad bild över de undersökta fenomenen. Olika nätverk och reaktioner har kunnat 
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granskas på nära håll och en kartläggning av gruppens sociala system har möjliggjorts. Denna 
intimitet med undersökningsgruppens privata sfär, kan naturligtvis få vissa etiska 
konsekvenser vilket kommer att diskuteras i etikavsnittet nedan. Fördelarna med 
observationsstudier är att de ger forskaren en möjlighet att själv se saker som deltagarna 
kanske inte vågar berätta om (Christensen & James, 2000, s. 15). Forskaren blir därför inte 
lika beroende av sina informanters egna tolkningar som t.ex. vid en intervju (Hill, 2005, s. 
43). En annan fördel med att bedriva observationsstudier är att forskaren får möjlighet att 
observera både verbal och icke-verbal kommunikation t.ex. kroppsspråk, mimik eller sätt att 
tala (Fangen, 2005, s. 88). Just vid undersökningar av attityder och värderingar brukar 
observationsstudier räknas som den mest givande metoden (Heinemann, 1972, s. 151). 
Observationsstudier har använts länge inom forskningen. Bland annat bedrev Charles Darwin 
observationsstudier av sin äldste sons biologiska utveckling (Christensen & James, 2000, s. 
15). Även den tidigare nämnda Howard Becker har bedrivit observationsstudier och har 
dessutom använt sig av begreppet karriärer, som är en av denna uppsats centrala begrepp 
(Fangen, 2005, s. 37). För övrigt brukar observationsstudier, etnografisk forskning och 
grounded theory tillskrivas som sprungna ur G. H Meads och Chicagoskolans arbete (Layder, 
1993, s. 38). Alla dessa metoder syftar till att producera ny empiri och att ge forskaren ett 
helhetsperspektiv av det studerade området. Observationsstudierna har kompletterats i form 
av intervjuer med två elever i år åtta samt med skolans rektorer. De kompletterande 
intervjuerna har genomförts efter att observationsstudierna avslutats. Syftet med intervjuerna 
har varit att bringa klarhet i de observationer som gjorts samt att få en bättre inblick i de 
eventuellt dolda kränkningar som har varit svåra att upptäcka (Holme & Solvang, 1997, s. 
100).  
 
Tillvägagångssätt 
Denna undersökning har präglats av en ”fritt flytande uppmärksamhet” för att försöka 
upptäcka det okända (Hill, 2005, s. 64). Några hållpunkter för vad som skulle studeras har 
dock funnits i form av en observationsmanual (bilaga 2). Förberedelse i form av en 
genomläsning av delar av den tidigare mobbningsforskningen har bidragit dels till ökad 
kunskap i ämnet och till att undersökningen har kunnat utformas så den inte ser ut exakt som 
något som redan finns (Fangen, 2005, s, 49). Efter en inledande kontakt med rektor har ett 
brev utformats till alla vårdnadshavare i årskurs åtta. I brevet angavs studiens syfte och metod 
samt att aktivt samtycke skulle lämnas till skolan (bilaga 3). Därefter träffades 
uppsatsförfattaren och hela personalstyrkan (lärare, bespisningspersonal, vaktmästare, 
syokonsulent, sjuksyster, administrativ personal och rektorer) på deras personalmöte. Dessa 
blev då informerades av rektor och uppsatsförfattare om undersökningens innebörd och 
tidsramar. Personalen hade även tillfälle att ställa frågor. Observationsstudiernas första dag 
inleddes med att uppsatsförfattaren tog kontakt med en av årskurs åttas klassföreståndare och 
därefter följde den klassen under hela den dagen. Dag två följdes den andra klassen och dag 
tre följdes den tredje och sista klassen. Varje morgon inleddes med att uppsatsförfattaren 
presenterade sig och sitt ämne samt påminde eleverna om att deras deltagande var frivilligt 
och när som helst kunde avbrytas på deras egen begäran. Eleverna försäkrades även om att 
inga namn skulle nämnas i den färdiga uppsatsen eller i fältanteckningar. Därefter har 
uppsatsförfattaren under tystnad suttit med i klassrummet under lektionerna samt funnits med 
i korridorerna vid raster. Observationsmanual, anteckningsblock och penna samt schema har 
alltid funnits med. Två elever har intervjuats vid var sitt tillfälle och deras berättelser har 
spelats in på en bandspelare. Innan dessa elever intervjuades fick båda ett brev med hem till 
föräldrarna för underskrift. När brevet återkommit till biträdande rektor tillika ansvarig för 
skolans antimobbningsteam har tid och datum för intervju bokats med eleverna. Frågorna som 
eleverna skulle besvara har de först fått läsa igenom på ett papper och de har fått information 
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om att de inte behövde svara på en fråga om de inte ville och att deras namn inte skulle 
nämnas i uppsatsen. De har även tillfrågats om hur de ställde sig till att bli citerade, vilket 
ingen av dem hade något emot. Till detta har även skolans rektor samt biträdande rektor 
intervjuats rörande elevernas socioekonomiska bakgrund och skolans arbete mot mobbning.    
 
Litteraturanskaffning 
På universitetsbiblioteket har samtliga tryckta källor anskaffats. Sökorden som använts är 
kränkningar (37 träffar), mobbning (183 träffar) och skola (3185 träffar) vilka söktes i 
kombinationer och med trunkeringar i Voyager,  Libris och Google. På de engelskspråkiga 
databaserna har sökorden varit bullying med 1670 träffar vilket avgränsats genom sökrodet 
schoolbullying som fick 91 träffar. Aktuella databaser för artikelsökning har varit Social 
Services Abstracts, ERIC, Psycinfo, Sociological abstracts och Elin@Örebro. Insamlad 
litteratur har sedan använts till att söka ytterligare litteratur via referenslistor. Detta har 
resulterat i ett flertal giltiga källor. Litteratururvalet har baserats på huruvida de har ansetts 
lämna viktiga upplysningar med en klar koppling till uppsatsens syfte (Thyer, 2001, s. 406).  
 
Urval 
Som det angavs i avgränsningen så har tidigare studier av förekomsten av kränkande 
handlingar bland grundskoleelever visat att beteendet varit mest frekvent i årskurs åtta (se 
Osbeck m.fl. 2003). Av denna anledning var det av intresse att låta eleverna i årskurs åtta på 
Karl Johans skola vara undersökningsgrupp även för denna studie som har ett liknande tema 
som föregående undersökningar. På Karl Johans skola går ca 80 elever i årskurs åtta fördelade 
på tre klasser (a, b, c). Urvalet är selektivt grundat utifrån tillgänglighet och tidigare forskning 
(Fangen, 2005, s. 56). De två elever som intervjuats för uppsatsen har valts ut i samråd med 
skolans syokonsulent och biträdande rektor, Ulf Hollingby som även ingår i skolans 
antimobbnings team. Eleverna som valdes ut för intervjuer stämde in på uppsatsförfattarens 
önskemål om att intervjua en pojke och en flicka med tanke på den könsteoretiska aspekten. 
 
Observationsmanual och intervjuguide 
Observationsmanualen var utformad utifrån tidigare forskning samt variablerna miljö, kön 
och de fyra dimensionerna av kränkningar som ämnas undersökas, fysisk, verbal, emotionell 
och sexuell dimension (bilaga 2). Intervjuguidens har tillkommit efter observationsmanualen 
och dess frågor baserades på uppsatsens centrala begrepp som tidigare använts av M. Elliot 
(1998) och från vad som framkommit under observationerna. Intervjuguiden består av drygt 
20 frågor med öppna svarsalternativ där eleverna ombetts att berätta så fritt som möjligt om 
kränkningar i skolan (bilaga 2; Holme & Solvang, 1997, s. 100).  
 
Fältanteckningar 
Fältanteckningarna och svaren från intervjuerna utgör denna undersöknings datamaterial 
(Fangen, 2005, s. 92). Anteckningarna har stickord vilket är att föredra vid alla 
observationsstudier eftersom att man tror att det inte stör processerna lika mycket som det 
skulle göra att sitta och anteckna långa meningar. Stickorden ligger sedan som grund för de 
fullständiga fältanteckningarna skrivits ut i sin helhet redan samma dag som 
observationstillfället (Holme & Solvang, 1997, s. 116). Syftet med anteckningarna har varit 
att på ett korrekt sätt återge de kommunikationsmönster som observerats inom elevgruppen i 
form av handlingar, personer och samtal (a.a. s. 117). Fältanteckningar innehåller även 
forskarens egna värderingar, strukturer och analytiska perspektiv eftersom dessa kunnat 
komma till nytta senare i arbetet. Alla egna värderingar och tolkningar har markerats för att 
inte sammanblandas med mer objektiva fakta (Fangen, 2005, s. 117). Även företeelser som 
inte omedelbart har begripits har antecknas för att om möjligt kunna förklaras senare. 
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Fältanteckningar har sorterats i kategorierna observationsanteckningar (vad som hänt), 
teoretiska anteckningar (hypotesuppställningar) och metodologiska anteckningar (påminnelser 
och instruktioner) för att underlätta det fortsatta arbetet (Fangen, 2005, s. 99). Slutligen har 
det insamlade anteckningarna kritiskt granskas för att undvika missförstånd och andra fel (a.a. 
s, 119). Eventuell kritik mot fältanteckningar är att de aldrig kan likställas med ”sanningen”. 
Fältanteckningarna är sällan heltäckande utan bara representerar ett urval av händelser (a.a. s. 
168). Med tanke på detta så har anteckningarna betraktats som observatörens tolkning av 
verkligheten, i arbetet med uppsatsen. 
  
Databearbetning och analysförfarande 
Den kvalitativa analysens uppgift är att planera, identifiera kategorier, validera data, skriva 
ner och tolka det insamlade datamaterialet (Marlow, 2005, s. 217f). Analysering av kvalitativa 
data kännetecknas av ostrukturerade analysmetoder, att datainsamlandet och analysen ofta 
sker parallellt, samt att målet med analysen är att identifiera olika mönster i materialet (a.a;  
Hill, 2005, s. 42). Ostrukturerade analyser har inte varit ett problem för denna uppsats 
eftersom studien vilar på en teorietisk förförståelse, tydliga ramar och en tematisk granskning. 
I jämförelse med kvantitativa analyser, som används för att testa olika hypoteser från redan 
kända teorier, handlar den kvalitativa analysen snarare om att beskriva de samband som kan 
bidra till att nya hypoteser skapas (a.a.). För denna undersökning har datainsamlingen 
genomförts på tre olika sätt: (a) deltagande observationsstudier på Karl Johans skola, (b) 
intervjuer med elever och skolpersonal, samt (c) studier av skolans arbetsplan mot mobbning. 
Flera olika källor har använts och samma fenomen har diskuterats utifrån olika infallsvinklar 
och studiens centrala begrepp. Trianguleringen har använts eftersom den har gett en 
heltäckande och balanserad bild av de undersökta företeelserna. Materialet har analyserats var 
för sig och uppdelade efter teman. Därefter har de granskats tillsammans med den information 
som de andra källorna producerat. Resultaten som hittats i tidigare forskning har blandats in i 
resultatredovisningen där det funnits en klar koppling till det nya materialet. Under ett par 
tillfällen har elevernas berättelser uppfattats som något motsägelsefulla men de har inte 
konfronterats om detta. Detta är en vanlig situation som kan uppstå vid triangulering i 
kvalitativ analys, men det behöver inte innebära att materialet är ogiltigt. Hellre har den 
motsägelsefulla informationen setts som något som givit underökningen en ny dimension 
(Hill, 2005, s. 54f; Marlow, 2005, s. 229). 
 
Validitet och reliabilitet 
Den deltagande observationen brukar tillskrivas som en metod med hög validitet. Det som 
avses att mätas kommer med största sannolikhet att mätas eftersom de beteenden som ska 
studeras utspelar sig i sin naturliga miljö och inte under arrangerade villkor (Fangen, 2005, s. 
256). Som kontrollverktyg för undersökningens observationsdel har en kunskapsteoretiska 
valideringen eftersträvats. Detta har inneburit att den slutgiltiga texten har kunnat valideras då 
den varit tillräckligt motiverad och trovärdig utifrån teorier, syfte och logik (a.a. s. 265). Ett 
dilemma har varit att balansera objektiviteten mot författarens tolkningar av de studerade 
fenomenen vilket trots allt gått relativt bra i och med ett flitigt användande av många källor 
och perspektiv (a.a. s. 265). Respondentvalidering har inte begagnats avseende 
observationsdelen av materialet. Detta beror på att den observerade gruppen är stor (ca 80 
elever), uppgifterna är känsliga och att risken att eleverna försöker tillrättalägga vad som hänt, 
ses som möjliga hinder (a.a. s. 258). Däremot har respondentvalidering sökts vid de enskilda 
intervjuer som genomförts med elever och skolpersonal för en korrekt, återgivning eller så 
kallad feedback (Marlow, 2005, s. 193). Intervjupersonerna har validerat uppgifterna genom 
att godkänna eller rätta den muntliga sammanfattning av samtalet som lästs upp för dem 
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direkt efter intervjun. För att validera observationerna har vissa frågor ställts till de 
intervjuade eleverna som även ombetts att utveckla vissa frågor som observationerna gav.  
    Reliabilitet inom deltagande observation innebär att en annan forskare kan få fram liknande 
reslutat genom att gå tillväga på exakt samma sätt som föregångaren (Holme, Solvang, 1997, 
s. 163). Det är svårt att avgöra om en annan observatör med andra perspektiv och andra 
förutsättningar skulle komma fram till samma reslutat som de som har presenteras i denna 
uppsats. Problemet betyder dock inte att dessa reslutat är ogiltiga. Bästa sättet att åstadkomma 
reliabilitet i detta fall har varit att noggrant redogöra för hur observationerna gått till och 
tolkats för att nästa person lättare ska kunna avgöra dess mätbarhet (Fangen, 2005, s. 273).  
 
Etiska överväganden 
När mobbningsforskaren Heinemann bedrev sina observationsstudier i början av 1970-talet, 
brukade han stå på betryggande avstånd med en kikare och studera barn på lekplatser 
(Heinemann, 1972, s. 155). Även om detta skedde i forskningens namn ansågs ett sådant 
tillvägagångssätt redan då som integritetskränkande och jämfördes med att spionera på barn 
(a.a. s. 155). För denna undersöknings tillblivelse har ingen kikare använts men väl 
bandspelare samt block och penna. Eftersom deltagarna i undersökningsgruppen är så pass 
unga (14-15 år) så har kravet på aktivt samtycke varit starkt (Fangen, 2005, s. 205). Aktivt 
samtycke har sökts genom ett brev till föräldrarna som skickats hem med barnen för påskrift 
och returnering. För de elever som inte kunnat uppvisa en påskrift har en påminnelse 
tillsammans med brevet skickats ut till kvarvarande föräldrar via rektorns e-post. Denna 
utskickningsmetod visade sig vara långt effektivare än att dela ut ett vanligt pappersbrev och 
relativt omgående hade föräldrarna lämnat sitt aktiva samtycke. I brevet har undersökningens 
syfte och konfidalitet samt kontaktuppgifter till uppsatsförfattaren, handledaren samt Karl 
Johans skolas rektor, angivits. Eleverna har på lektionstid fått förklarat för sig både syftet med 
undersökningen, att deltagandet varit frivilligt och att om en elev önskade kan han eller hon 
när som helst dra sig ur. Även konfidentialitetskravet har beskrivits i termer av att elevernas 
identiteter inte kommer att avslöjas i undersökningen (Fangen, 2005, s. 210). Ett undantag om 
full information har gjorts angående vilka typer av kränkande handlingar som särskilt kommer 
att studeras (t.ex. öknamn, knuff, utfrysning). Dessa och andra exempel på kränkande 
handlingar har inte delgetts eleverna därför att det skulle kunna innebära en risk för att 
forskningen då binds upp på ett oändamålsenligt sätt (Fangen, 2005, s. 205). Utgångspunkten 
för det etiska arbetet i uppsatsen har alltid varit att eleverna och/eller deras föräldrar ska 
kunna läsa uppsatsen utan att känna igen vem som sagt eller gjort vad (a.a. s. 203). Av den 
anledningen har namn aldrig antecknats och alla fältanteckningar och bandande intervjuer har 
makulerats efter granskningens slut.  
 
Metodkritik 
Tidsmässigt är observationsstudier ett stort projekt som tar mer tid i anspråk ute på fältet, än 
någon annan metod. Denna undersökning har tagit fem arbetsdagar i anspråk ute på Karl 
Johans skola och har utöver rena observationer också ägnats åt intervjuer, information och 
samtal med rektor och annan skolpersonal. Kritiker till observationsstudier som metod menar 
även att det finns en risk att forskaren genom sin närvaro kan påverka deltagarna och detta ses 
som ett problem i förhållandet till den önskade objektivismen och neutraliteten (Fangen, 
2005, s. 31, 218; Ryen, 2004, s. 166ff). Andra forskare som gjort observationsstudier på barn 
har ibland funnit att de plötsligt omringats av sina informanter för att vara med och leka. Som 
exemplet visar så är det inte självklart att observatören på ett enkelt sätt kan smälta in i 
deltagarnas sociala miljö likt en fluga på väggen (Christensen & James, 2000, s. 15). En 
annan risk är att deltagarna blir blyga för observatören och inte vågar agera som de skulle 
göra i en ”normal” situation eller så vill de överdriva sitt beteende för att synas (Heinemann, 
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1972, s. 151). En vuxens närvaro på fritiden, exempelvis på skolgården kan således få en stor 
betydelse för hur barnen väljer att kommunicera med varandra. Trots att deltagarna i den här 
underökningen har accepterat att låta sig underökas så har en medvetenhet om dessa risker 
alltid funnits med. Det har dock inte upplevts som ett problem att smälta in i elevernas miljö, 
mycket beroende på att eleverna är vana vid att ha olika vuxna med i klassrummet (personlig 
kommunikation med rektor Kjell Lund). Exempelvis så tycks ingen elev ha hindrats av 
observatörens närvaro vilket var tydligt när två elever stod och skrek ogenerat åt varandra, 
endast en meter från observatören. En annan risk som har med observatören att göra och som 
kan snedvrida hela undersökningen, skulle vara om denne har en bias. Det skulle vara som att 
ha på ett par ”glasögon”, genom vilka allt som händer i klassrummet okritiskt noteras som 
kränkande handlingar, även de handlingar som normalt tillhör ungdomarnas vardagliga 
beteenden (Marlow, 2005, s. 287). Genom ett kritiskt förhållningssätt och vetskapen om att en 
sådan bias kan snedvrida undersökningen, så har problemet minimerats. 
   
 
5. Resultat och analys 
 
Eleverna som medverkat i observationsstudier och intervjuer går i årskurs åtta på Karl Johans 
skola i Örebro. Flera har ännu inte hunnit fylla 15 år och är därför inte straffmyndiga (jfr: 
Herlin & Munte, 2005). De är omkring 80 personer till antalet och könsfördelningen är 
omkring 70 % flickor och 30 % pojkar. Materialet presenteras i tematisk ordning med 
observationer och citat under varje tema. Resultaten analyseras i löpande text utifrån centrala 
begrepp och tidigare forskning. För att undvika en eventuell identifiering av de intervjuade 
eleverna kommer dessa att i citaten att enbart kallas för elev 1 och elev 2. 
 
 
Individuell kränkning av elev 
 

Fysiska kränkningar 
Fysiska kränkningar har observerats i klassrum och under rast då lärare inte varit i närheten. 
Anledningen till att läraren inte varit närvarande har varit att eleverna haft eget arbete och 
därmed fått välja arbetsstation, t.ex. klassrummet, korridoren eller grupprummet. Då har 
läraren fått gå emellan de olika stationerna för att kunna hjälpa eleverna. En av de tydligaste 
trenderna är att pojkarna oftast är de som syns och hörs mest trots att de är färre till antalet än 
flickorna. Enligt observationerna är det pojkarna som oftast kränker och blir kränkta vilket 
stämmer överrens med den tidigare forskningen (Olweus, 1974; Danielson & Sundbaum, 
2003). Fysiska kränkningar har även observerats i samband med att eleverna har skämtat med 
varandra eller om de har sökt kamratens uppmärksamhet. De fysiska kränkningar som 
observerats i klassrumsmiljön är; dra i kläder, slag med knytnäve, knuffar, kasta föremål, peta 
med penna på annan elev. Under rasten har en form av fasthållning observerats. Enligt den 
tidigare forskningen brukar dessa uppräknade typer av direkt kränkande handlingar ske 
utomhus oftare än i klassrummet (Osbeck m.fl. 2003). Diskrepansen mellan tidigare forskning 
och observationsresultaten kan bero på att det har varit lättare att se kränkningar i 
klassrumsmiljön där eleverna vistats mer koncentrerat. Följande observationer är gjorda i 
klassrumsmiljön: 
 

Klädryckning observerades i samband med att en pojke böjde sig ned från stående 
för att hämta något i en låda i golvhöjd. Då ställde sig en annan pojke bakom 
denne och drog upp tröjan så att ryggen blev synlig. Den första pojken rättade då 
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snabbt tillbaka sin tröja och ändrade ställning så att inte angriparen skulle få en 
ny chans att upprepa den kränkande handlingen.  
    En pojke gick fram till en annan pojke som satt i sin bänk när pojkarna plötsligt 
utdelar ett par knytnävslag mot varandra. När pojken som gått fram till bänken 
slutat slåss, gick han därifrån och knuffade istället medvetet till en flicka som han 
mötte i den trånga passagen mellan bänkarna.  
    En pojke kastade ett suddgummi och papper mot de andra eleverna.  
En pojke observerades peta en flicka i ögat/ansiktet med en penna.  
    Fysisk kränkning med tillhygge, även denna gång en penna, har observerats då 
en grupp pojkar satt och småbråkade under lektionstid. En av pojkarna slog då en 
annan pojke hårt med en penna mot axel och huvud flera gånger i snabbt tempo.  
 

De fysiska kränkningarna har även studerats under raster och i korridorer. Följande händelse 
utspelade sig inomhus i en korridor under en rast. 
 

Fem pojkar observerades när de bar/släpade en sjätte pojke i armar och ben 
under skratt mot en stor soptunna som stod uppställd i den bakre delen av entrén. 
Den burne pojken skrattade också men protesterade samtidigt både verbalt och 
fysiskt mot att släppas ner i soptunnan. Protesterna manifesterades genom att 
pojken försökte vrida sig loss. Fasthållning uppfattades ske i samförstånd inom 
kamratgruppen eftersom de andra pojkarna också skrattade och strax släppte den 
fasthållne. Den fasthållne lämnade sedan skrattande platsen tillsammans med 
kamratgänget som nyss hållit fast honom. Kort därpå kom samma gäng tillbaka 
men denna gång hjälpte den tidigare fasthållne till med att bära en annan elev.  
Först mot soporna men sedan ändrar sig gänget och bär ut pojken på skolgården 
istället. Alla skrattade men den burne pojken protesterade flera gånger och sade 
att han ville släppas. Denna händelse räknas dock som bus/lek i samförstånd. 
 

Två elever intervjuades angående kränkningar i skolan. Angående fysiska kränkningarna sade 
en av dem så här;  
 

Vi killar är lite mer ”pilliga” av oss. Vi slår varandra med pennor typ. Mest för att irritera 
varandra. Först är det på skoj, och då kanske den andra ger igen, men när man märker att den blir 
väldigt irriterad då slutar man. (citat: elev 1). 
 

Slag med knytnäve, peta med penna i ansiktet på annan elev samt att fasthålla annan elev har i 
de flesta fall uppfattats som bråk i samförstånd eller kamratligt skoj. Det är möjligt att 
eleverna som utsatte sina klasskamrater för dessa handlingar, inte visste om att de utförde 
handlingar som kan uppfattas som kränkande. Denna iakttagelse går i linje med Blidings 
(2004) konstaterande om att inneslutning och uteslutning bland elever ständigt pågår mellan 
eleverna och att detta räknas som ett normalt inslag i skolmiljön. En av de intervjuade 
eleverna för denna studie menade att fysiska kränkningar sällan eller aldrig förekommer 
mellan flickor. Skulle det ändå hända att en flicka petar på en annan flicka med penna eller 
liknande så handlar det om att söka dennes uppmärksamhet eller om skoj väninnor emellan. 
Elevens iakttagelse kan jämföras med Lenz Taguchis (2003) diskussion om att samhället har 
lättare att acceptera en stökig pojke än en stökig flicka, eftersom pojkar enligt normen är mer 
fysiska. Det kan också tolkas som ett bevis på att könssocialisationen pågår i skolan och att 
pojkarna stöps i en form medan flickorna stöps i en annan (Lenz Taguchi, 2003). Elevens 
berättelse om fysiska kränkningar överensstämmer med den andra intervjuade eleven i det 
avseende att pojkar är mer fysiska och gärna retas genom att kasta suddgummin eller slåss. 
Det faktum att pojkar oftare än flickor förekommer i fysiskt kränkande sammanhang stämmer 
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väl överens med den tidigare forskningen (Eriksson, m.fl. 2002, s. 61; Osbeck m.fl. 2003, s. 
99; Skolverkets rapport 2002, s. 20; Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 197; Baldry & Farrington, 
1999; Boulton m.fl, 2002; Smith m.fl. 2002, s. 1130f). 
  

Verbala kränkningar  
De verbala kränkningar som observerats i denna undersökning definieras som öknamn 
(”damp”, ”jävla cp-troll” och ”golare”) och sarkasmer, av eleverna kallat små kommentarer 
som i sig verkar oskyldiga men som kan uppfattas som kränkande. Några sådana exempel är 
”Nej, är du här igen?”, ”Gud, varför säger du så?” och ”Skärp dig!”. I anslutning till 
lektionernas början är eleverna stimmiga och pratiga. Läraren syns inte till mer än korta 
stunder eftersom denne får gå emellan medan eleverna fått välja var de ska sitta och lösa sina 
uppgifter, i klassrummet, i korridoren eller i något grupprum. De som lämnar klassrummet för 
att göra uppgifterna i korridoren tycks vara mer intresserade av att leka än att ägna sig åt 
skolarbetet. Under ett sådant tillfälle i klassrumsmiljö och i lärarens frånvaro, har kränkande 
tillmälen noterats i samband med att en pojke blivit avvisad från att sitta tillsammans med 
några andra elever. Ett genomgående tema för klassrumsmiljöerna är att eleverna är högljudda 
och gärna vandrar runt bland bänkarna utan att visa hänsyn till vad lärarna försöker förmedla 
framme vid tavlan såvida inte läraren själv påkallar tystnad.  
 

Pojken kom in från korridoren och gick bort till en soffa som var placerad i den 
bakre delen av klassrummet. Till de fyra eleverna som redan satt i soffan säger 
han att han också vill sitta där. När han blev avvisad på grund av platsbrist, 
kallade han dem för ”damp”, ”jävla cp-troll” och ”golare”. 
    Ett annat exempel är hämtat från en annan lektion där eleverna precis kommit 
in i klassrummet när en flicka suckar samtidigt som en pojke ska sätta sig bredvid 
henne i lektionssalen. Flickan utbrast besviket till pojken: - Nej, är du här igen?  

 
Verbala kränkningar har även observerats i korridoren men eftersom dessa har kategoriserats 
som tillmälen av köns- och sexuell karaktär, så har dessa placerats in under avsnittet om 
sexuella kränkningar. De intervjuade eleverna är eniga, oberoende av varandra, om att de 
verbala kränkningarna är de vanligaste kränkningarna som finns på skolan. Deras iakttagelser 
stämmer väl överens med de resultat som tidigare studier redovisat och som gör gällande att 
de verbala kränkningarna varit de vanligast förekommande utom i Kepenekci & Cinkirs 
(2006) turkiska studie (Baldry & Farrington, 1999; Boulton m.fl. 2002; Osbeck, m.fl. 2003). 
En elev nämnde att de små, kritiska kommentarerna var bland det värsta man kunde utsättas 
för eftersom de påverkade den drabbade personen psykiskt. Småkommentarerna handlade i 
regel om att visa sig negativ gentemot en annans elevs förslag. Kommentarerna gick oftast i 
stil med ”Gud, varför säger du så där?” eller ”Skärp dig!”. Eleven menade att även om 
kommentarer inte låter direkt elaka så kan de kan uppfattas som kränkande av den som 
drabbas. En annan elev ansåg att den värsta kränkning denne kunde utsättas för, var om någon 
skulle tala illa om dennes familj. Andra exempel på verbala kränkningar som eleverna säger 
sig känna till är härmningar, öknamn och elaka skämt. De båda intervjuade eleverna har 
angett att den eventuella kränkningen avgörs på tonfallet hos den som yttrar sig.  
 

Det beror på vilket tonfall man har när man härmar. Man kan säga det på ett glatt sätt och då låter 
det som på skoj, eller så säger man det på ett irriterande eller hånande sätt och då får det en annan 
innebörd. Det ligger i rösten. (citat: elev 1). 

 
Man hör på personen hur seriösa dom låter. (citat: elev 2). 
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Av elevernas berättelser framkommer att det är den drabbades reaktions som avgör om 
kommentaren, förolämpningen eller sarkasmen skall tolkas som kränkande, vilket 
sammanfaller med vad elever i tidigare forskning har sagt (Osbeck, m.fl. 2003). Om den 
angripne inte tar illa vid sig av kränkningen räknas den som ett skämt. Ett elakt skämt 
kommer mobbaren ofta undan med eftersom han/hon enkelt kan tillbakavisa kränkningen 
genom att säga att det bara handlade om ett menlöst skämt (a.a.). Den avtrubbning som 
eleverna har gentemot den frekventa användningen av verbala kränkningar, kan jämföras med 
BOJs rapport om elevers ovetskap om vilka handlingar som faktiskt är brottsliga (Mörner, 
2006; Osbeck, m.fl. 2003). Tankegången påminner om Goffman som ansåg att även subtila 
handlingar mellan människor kan tillmätas stor betydelse (Charon, 2003). Språkets centrala 
roll i samspelet mellan eleverna kan därför vara oerhört laddat och innehållsrikt även om inte 
mycket sägs (a.a. 2003).  
    En sista form av verbal kränkning som rapporterades under intervjuerna var den så kallade 
ryktesspridningen. Enligt en intervju med skolans syokonsulent tillika biträdande rektor och 
ansvarig för skolans antimobbningsteam, Ulf Hollingby, så har ryktesspridningen ofta sina 
rötter i aktiviteter utanför skolan. Han menade att eleverna kränkte varandra hemma över 
Internet vilket har fått konsekvenser för den kränkte även i skolan. Enligt både tidigare 
forskning och i Lenz Taguchis (2003) artikel uppfattas ryktesspridningen som en kränkning 
som främst sker mellan flickor (Skolverkets rapport, 2002, s. 20; Boulton m.fl, 2002, s. 8ff; 
Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 200). Det ses som ett ”naturligt” beteende att tjejer står och 
”snackar skit” med och om varandra (Lenz Taguchi, 2003; Kepenekci & Cinkir, 2006, s. 
197). 
 

Emotionella kränkningar 
De indirekta kränkningarna som t.ex. utfrysning och ryktesspridning har varit svåra att 
upptäcka jämfört med de direkta kränkningarna. Det har inte varit möjligt att på den 
begränsade tid under vilken underökningen pågick, finna ut hur eleverna kategoriserat 
varandra för att finna identitet och grupptillhörigheter, exempelvis baserat på klädval (jmf: 
Bliding, 2004). De former av subtilare kränkningar som ändå har observerats handlar 
framförallt om härmningar eller grimaser bakom ryggen på den utsatte. Vid ett par tillfällen, 
båda i klassrumsmiljö, har en elev hotat en annan elev genom att hastigt resa sig upp och 
samtidigt stirra argt på den underlägsne kamraten. Följande två exempel är hämtade från 
klassrumsmiljö där hela klassen varit samlad och där läraren hela tiden har varit närvarande. 
 

Härmningar har observerats i samband med att en elev räckt upp handen och 
svarat på en av lärarens frågor då en annan elev i bakre raden med låg röst 
härmar dennes svar med viss nedsättande modifikation. Detta ansåg de andra 
eleverna i bakre raden vara underhållande och skrattade därför åt den härmande 
kommentaren. Samma elev noteras härma samma pojke ännu en gång under 
samma lektion.   
    Ett annat exempel på detta tema är hämtat från en klassrumsmiljö där 
elevgruppen om ca 25 ungdomar, satt placerad i fem mindre grupper med fem 
elever i varje, troligen var grupperna baserade efter olika kompiskonstellationer. 
Omkring åtta elever satt med ryggarna vända mot läraren på grund av denna 
möblering, vilket för övrigt kan antas ha bidragit till elevernas låga koncentration 
och ständiga småprat. En grupp pojkar satt vid detta tillfälle vid ett bord i ett av 
klassrummets hörn och pratade och kastade skräp på varandra. En av pojkarna 
utropade efter en stunds småbråk att de andra skulle sluta med att kasta papper 
på varanda. Kivet fortsatte tills en annan pojke vid samma bord hastigt reste sig 
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och stirrade argt på sin klasskamrat. Den andra pojken tystnade då och satt sedan 
instängd i hörnet utan möjlighet att ta sig förbi den stående pojken utan att röra 
denne.  

 
Det hotfulla kroppsspråket kan ses som ett uttryck för de aggressiva strategier som eleven 
använder sig av för att vinna omgivningens respekt. Detta kan antas få negativa konsekvenser 
för både den individ som kränker och för den som drabbas (Heinemann, 1972; Eriksson, m.fl. 
2002). Då en och samma elev ofta använder sig av aggressiva strategier när något går den 
emot, finns det en risk att detta beteende som upplevs som kränkande av andra, kommer att 
hänga med personen livet ut. Mönstret kan dessutom vara svårt att bryta (Eriksson, m.fl. 
2002). 
 

Något som eventuellt kunnat tolkas som utfrysning har bara observerats vid ett 
tillfälle. En pojke sade till en annan elev att denne hade stuckit honom med en 
penna under lektionstid. Kommentaren fick inget svar eftersom den tilltalade 
eleven redan hade vänt sig om och börjat gå därifrån. Om den andra pojken 
ignorerade anklagelsen eller om han verkligen inte hörde, kunde inte bedömas av 
observatören. Dock förs en anteckning senare under samma lektion om hur 
pojken ses sitta ensam och tyst medan han intresserat iakttar några klasskamrater 
som övar på olika uppgifter, likt ett grupparbete. Kamraterna tycks vara ett gäng 
goda vänner för de skrattar mycket medan de övar. Här observerades att pojken 
följde efter kamratgänget när de flyttade sig mellan olika platser i lokalen men att 
ingen av eleverna tycktes ta vidare notis om pojken. Han uppfattades vara ganska 
ensam under hela lektionen. 
 

Kriser i livskarriären, som att ständigt bli osynliggjord av sina klasskamrater kan få negativa 
konsekvenser för självförtroendet (Eriksson, m.fl. 2002). Känslor av skuld, skam och 
underlägsenhet tycks således kunna drabba den elev som utsätts för dessa typer av 
emotionella kränkningar medan de elever som ger de sura blickarna, känner makt och 
överlägsenhet (jfr: Eriksson, m.fl. 2002). Andra emotionellt kränkande handlingar, 
exempelvis sura miner, har observerats under rasttillfällen, men dessa har varit betydligt färre. 
En förklaring till att emotionella kränkningar främst har registrerats i klassrumsmiljöer bör 
inte ses som en garant för att det alltid skulle vara sanningen. Ett problem med att uppfatta 
kränkningar under raster var att elevgruppen skingrades och det var svårt att veta vilka elever 
som skulle följas och observeras. Det finns en möjlighet att emotionella kränkningar är mer 
förekommande än vad som fångats upp av observationerna. 
 

Under en rast observeras hur en flicka frågar sin kamrat varför denne är osams 
med en tredje flicka. Flickan svarade då allvarligt att den tredje flickan är ”…helt 
dum i huvudet”, vilket kan klassificeras som förtal eller ryktesspridning.  
  

En elev som intervjuats anser att de dolda kränkningarna, t.ex. suckar och miner, är ganska 
vanliga på skolan. Oftast föregås de dolda kränkningarna av en kommentar. Den som inte 
nöjer sig med att bara uttala en kommentar, kan förstärka kommentaren genom att viska något 
bakom ryggen om den som drabbats.  

 
Suckar blir väldigt jobbigt om det är någon som tar väldigt illa vid sig så är det inte så bra /…/ 
Ofta om det är i klassrummet och så säger nå´n nå´nting och om det är nått som de inte vill ha som 
förslag så suckar dom (eleverna, författarens anm). /…/ Dom (lärarna, författarens anm) tänker 
väl inte på att det är så. Om nå´n räcker upp handen och så ger den ett förslag och alla ba´ ”åh 
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herregud…” då är dom inte med och läraren ser väl inte det. Det är som osynligt i så´na fall. Att 
det inte märks. (citat: elev 1).   

 
Också dessa suckar och de övriga emotionella kränkningarna kan förstås med Goffmans 
(1971) resonemang om hur subtila handlingar som exempelvis elaka blickar (menacing 
glances) kan ha stor betydelse för de individer som ingår i samspelet (refererad i Charon, 
2003). En suck från en klasskamrat i samband med att en elev uttalat ett förslag eller liknande, 
uppfattas inte som ett tecken på trötthet i allmänhet, utan kan ges en personlig innebörd med 
syfte att såra (jfr: Osbeck, m.fl. 2003). Hollingby menade att den vanligast förekommande 
kränkningen som skolan fått arbeta med är utfrysning. Just denna form av kränkning har av 
svenska elever i tidigare forskning, utsetts som en särskilt allvarlig form av kränkning 
(Osbeck, m.fl. 2003). 
 

Sexuella kränkningar 
Ett par olika kränkningar har uppfattats och dessa kan benämnas som ”tafsning” samt verbal 
sexuell kränkning. Sexuella kränkningar har konstaterats både i klassrumsmiljö och under 
rast. Enligt observationerna så har de sexuella kränkningarna oftare förekommit under raster 
än under lektionstid. Totalt sett upplevdes de sexuella kränkningarna som den minst 
förekommande kränkningsformen inom elevgruppen. 

 
Under en lektion tryckte en pojke en magnet mot en flickas bröst och hon försökte 
värja sig genom att flytta på sig.  
   En pojke stönade högt och provocerande en närvarande flickas namn under 
lektionstid. Stönandet tolkades av observatören som en retning med sexuell 
anknytning. 
 

Ord med köns- och sexuell karaktär har konstaterats vid ett par tillfälle och har vid båda 
tillfällen uttalats till elev av samma kön som den som uttalade kränkningarna. Dessa ord var 
”hora”, ”fitta”, ”din mamma” och ”kuksugare”. Dessa ord har även redovisats i Osbecks m.fl. 
(2003) svenska studie.  
 

Ett exempel på sexuell kränkning där ord av köns- och sexuell karaktär har 
observerats var när en flicka i åttornas korridor kom utspringande ur ett klassrum 
och skrek högt samtidigt hon kastade igen klassrumsdörren bakom sig. De ord 
som användes var ”hora”, ”fitta” samt uttrycket ”din mamma” vilka var riktade 
till en antagonist som var kvar inne i klassrummet. Flickans kompis kom då också 
ut ur klassrummet och sade till den upprörda flickan att antagonisten inne i 
klassrummet just använt samma uttryck för att beskriva den första flickan. Detta 
rykte gjorde flickan ännu mer ilsken och hon gick snabbt tillbaka mot 
klassrummet där hon slet upp dörren och vrålade en harrang av kränkande 
tillmälen ännu en gång. Dessa ord var de samma som nyss beskrivits. Den 
upprörda stämningen lugnade sig inte förrän flickan smällde igen dörren ännu en 
gång och gick och satte sig på golvet i korridoren för att pusta ut. I detta fall 
observerades en lärare vara närvarande i klassrummet tillsammans med den elev 
som vistades där under själva konflikten. 
   Ett annat exempel på denna typ av kränkning utspelade sig under en 
rastsituation då en pojke i en korridor hördes kalla en annan pojke för 
”kuksugare” bakom dennes rygg. Förbipasserande lärare ingrep omedelbart och 
tog med pojken som uttalat ordet från platsen. 
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När det kommer till kränkningar av sexuell karaktär ser det ut som att det oftast är pojkarna 
som kränker flickor och andra pojkar (jfr: Olweus, 1974; Danielson & Sundbaum, 2003). 
Observationerna har visat att flickor kränker andra flickor genom att kalla varandra för ord 
med köns- eller sexuell anknytning. Vid intervjuerna kan varken pojken eller flickan erinra 
sig ha sett några kränkningar av sexuell natur. Hollingby kunde däremot berätta om en grupp 
flickor som på senare tid gjort sig skyldiga till ett grovt språkbruk med köns- och sexuell 
karaktär. 
 

Könsrelaterad mobbning har ökat på det här senaste året, i en… bland en liten grupp elever. Och 
då är det flickor i första hand som själva använder det till sina kamrater, tjejkompisar. Det är några 
få jag kan säga ett par tre elever som har gjort det till sitt dagliga språkbruk och det vi 
(antimobbningsteamet, författerens anm) jobbar med (citat: U. Hollingby, syokonsulent/bitr. 
rektor, antimobbningsteamet) 
 

Som det även nämndes i inledningen verkar det som att det grova språkbruket i skolan har 
kommit för att stanna (Hagman & Färm, 2006). 
 
Miljöer där kränkningar observerats 
Observationer har genomförts både i klassrum och under rast i korridorer, uppehållsrum och 
utomhus. Mest tid har tillbringats i klassrumsmiljö och det är även i klassrummen de flesta 
kränkningar har noterats. Både under lektionstid och under rast har kränkningar ur samtliga 
fyra dimensioner observerats. De fysiska kränkningarna har dominerat klassrumsmiljöerna. 
Sexuella kränkningar har varit vanligast under rasterna. Enligt en elev sker de kränkande 
suckarna och kommentarerna oftast i klassrummet, exempelvis när en elev kommer med ett 
förslag som ogillas av de andra.  
 

Det är i klassrummet i så fall. Och, ja, men om det är nå´n kommentar så är det aldrig nå´n som 
säger, om det är nå´n mer kommentar än ”nej” och ”lägg av” så är det aldrig nå´n som säger det 
rakt ut, utan då är det sån´t som man säger bakom ryggen på den personen. Man hör det. Det är 
som aldrig att man går fram till den personen och säger det. Vad jag har märkt och då är det ju i 
klassrummet, på lektionerna mest. (citat: elev 1). 
 
Kränkningar tar plats där läraren inte är. Platsen är oväsentlig. (citat: elev 2). 

 
Den intervjuade eleverna menade att lärarens närvaro har betydelse för hur många 
kränkningar som kommer att utspela sig men poängterar även att läraren inte alltid hör eller 
ser alla kränkningar som sker. Enligt elev 2 var kränkningarnas förekomst helt avhängigt 
lärarens närvaro. Där läraren inte finns, där förekommer kränkningarna. Hollingby menade att 
kränkningarna oftast tagit plats i korridorer och klassrum och även han har märkt hur 
avgörande lärarens närvaro är för kränkningarnas förekomst. En orsak till att ingen kränkning 
har observerats utomhus kan bero på att eleverna i de högre årskurserna oftast väljer att vara 
inomhus på rasterna (personlig kommunikation med en lärare på skolan). Resultatet av 
observationerna stämmer således inte överens med tidigare forskning som hävdar att direkta 
kränkningar sker utomhus på rasten medan indirekta kränkningar sker i klassrummet (Baldry 
& Farrington, 1999; Kepenekci & Cinkir, 2006; Osbeck m.fl. 2003). 
 
Observerade könsskillnader 
Observationerna visar att pojkarna i långt större utsträckning än flickorna både kränker och 
själva blir kränkta. Trots att majoriteten av eleverna är flickor var det pojkarna på Karl Johans 
skolan som tycktes ta mest utrymme i klassrummet såväl som skolans övriga miljöer. 
Resultaten överrensstämmer med vad som konstaterats i den tidigare forskningen (Olweus, 
1974; Baldry & Farrington, 1999; Smith m.fl. 2002, Lenz Taguchi, 2003). Resultatet kan 
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förklaras utifrån den feministiska poststrukturella förklaringsmodellen som hävdar att 
pojkarna har socialiserats till att vara högljudda och dominanta på samma sätt som flickorna 
förväntas vara duktiga och lugna (Lenz Taguchi, 2003). Genom detta perspektiv kan bruket 
av de registrerade orden ”hora”, ”fitta” och ”kuksugare” förklaras som ett utslag av kvinnors 
underordning och manligheten som norm. Det innebär att den som kränks genom dessa ord, 
oavsett om den kränkta är pojke eller flicka, på något sätt är ”kvinnlig” vilket är negativt och 
avvikande från normen. En tanke är att pojkarna mer eller mindre omedvetet, kränker flickor 
genom knuffar, osynliggörande, eller på annat sätt för att befästa pojkarnas överordnade 
ställning (jfr: Lenz Taguchi, 2003; Olweus, 1974; Danielson & Sundbaum, 2003). Enligt en 
intervjuad elev så kränker pojkarna oftast både andra pojkar och flickor. Däremot uppgavs 
flickorna oftast bara kränka andra flickor.  
 

Jag upplever ju att när tjejer, när dom väl säger nå´nting så blir det fruktansvärt allvarligt. Dom 
kan hålla på och tjafsa i flera veckor om nå´nting som kanske egentligen inte var så farligt. 
/…/…killar gör liksom upp det rätts snabbt, om man blir ovänner så gör man upp det under några 
minuter. Man säger bara som man tycker och sen är det förbi. Men jag tycker att tjejer är så här, de 
håller på och pratar om det väldigt länge/…/ Tjejer, kanske är känsligare (citat: elev 1). 

 
Vidare så berättade eleven att den ojämna könsfördelningen på skolan kan ha bidragit till att 
pojkarna i klassen blivit mer sammansvetsade, medan flickorna är något mer uppdelade. 
Elevens iakttagelser är snarlik Lenz Taguchis (2003) påstående om att flickor oftare har en 
”bästis” och därmed är mer uppdelade än pojkar. Den andra eleven som intervjuades håller 
inte med om att pojkarna kränker andra elever mer än flickor. Denna elev ansåg att det var 
svårt att göra en sådan skattning eftersom pojkar och flickor kränker varandra på så skilda 
sätt.  
 

Killarna pratar också fast de brukar mer reta mer, kasta sudd eller så. Tjejerna ger mer 
kommentarer. /…/ Jag vet inte om pojkar eller flickor kränker mest. Småkommentarerna är nog 
det värsta tror jag. Dom känns nog värre att få. /… / Nej jag tror inte att dom vill såra men, jag vet 
faktiskt inte med de här kommentarerna. Jag tror bara att liksom, att dom vill säga det, de vill nog 
inte såra. (citat: elev 2). 

 
Av den sista meningen i citatet kan det tolkas som att flickorna trots att de är fler till antalet, 
anser sig ha för lite att säga till om i skolan och att de därför gärna yttrar dessa negativt 
laddade kommentarer emellanåt. Flickorna använder sig aldrig av fysiska kränkningar, såvida 
det inte handlar om att söka en annan elevs uppmärksamhet. Då kanske en flicka kan slå den 
lite med pennan eller liknande. En av de intervjuade eleverna menade att flickor retar andra 
flickor något mer jämfört med hur mycket de retar pojkar. Däremot trodde eleven inte att den 
ojämna könsfördelningen hade något att göra med kränkningarnas typ eller omfattning. Det 
tror däremot Hollingby som menade att könsfördelningen har betydelse vilket avspeglas 
genom att det på senare tid har varit mest flickor inblandade i incidenter med kränkande 
behandling. Han sade även att eftersom eleverna måste genomgå sångprov för att komma in 
på skolan så har det kommit in många duktiga flickor som tidigare har fått vara soloartister på 
sina tidigare skolor. När det sedan kommer till Karl Johans skola märker de att de har fått 
konkurrens och plötsligt är det inte självklart vem som ska få sjunga på examen och andra 
föreställningar. Av den anledningen tror Hollingby att konkurrensen mellan flickorna bäddar 
för kränkningar.  
   
Ritualer 
Enligt de båda intervjuade eleverna är det inte särkilt vanligt att den som mobbar en annan får 
publik. Den ena eleven menade att det oftast är så pratigt i omgivningen att det kan vara svårt 
att upptäcka om någon elev drabbas av kränkningar i en folksamling. Skulle eleven själv 
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upptäcka att mobbning pågick skulle denne eventuellt titta lite men utan att ha för avsikt att 
förstärka mobbningen genom sin närvaro. Den andra eleven menade att elaka skämt kan 
föranleda att publikens närvaro får en avgörande betydelse. Eleven påpekade att det är den 
drabbade eleven, som med hjälp av ledtrådar från publiken, avgör om en eventuell kränkning 
är allvarligt menad.  
 

Man känner hur dom skrattar, när dom skrattar och om de skrattar. Man känner på publikens 
reaktion om kränkningen är allvarligt menad. Eller om det är roligt. (citat: elev1). 
 

Enbart en samling anonyma individer utan gemensamt fokus, sägs inte utgöra någon grund för 
att en ritual skulle kunna lyckas. Den ensamme individen kan trots det skrämmas av 
folkmassan i t.ex. korridoren, även om folkmassan inte ens vet att en annan elev upplever dem 
som ett potentiellt hot (Collins, 1988). De subtila sätt som eleverna utbyter blickar på kan på 
ett raffinerat sätt markera vilka som tillhör respektive inte tillhör gruppen (jmf: Bliding, 
2004). Det osynliga kodsystemet av förväntade beteenden kan försvåra situationen för den 
elev som inte vet vilka regler som gäller (Charon, 2003). Det blir således viktigt att utrusta sig 
med rätt symboler, kläder, vänner, musik för att inte uppfattas som annorlunda och riskera 
utfrysning (Bliding, 2004). En elev som kommer som ny i klassen eller en elev som har ett 
stigma, t.ex. ett dolt handikapp, känner kanske inte igen de kodsystem som eleverna har att 
rätta sig efter (Hilte, 1996). Saker som att stirra för länge på en främling, prata för mycket 
eller för lite, är sådana beteenden som kan ligga en sådan elev i fatet (Charon, 2003).  
 

Särskilt en annan kille i deras klass är utsatt. De hackar på honom, de säger dumma saker just för 
att han gärna svarar. Han har ett öknamn som rimmar på hans namn. Han har ett speciellt humör 
som de andra retar sig på, han blir lätt arg. Jag tror att det har blivit bättre med det där nu. (citat: 
elev 1). 
 

Den som insisterar på att fortsätta vara avvikande istället för att rätta sig in i ledet, riskerar 
helt klart att dra på sig omgivningens nedlåtande blickar. En av de intervjuade eleverna 
berättade att om någon i klassen gav ett förslag som inte uppskattades av de andra, eller om 
någon var taskig mot en annan elev, så svarade de andra eleverna med suckar. Suckar som i 
sig kan uppfattas som kränkande kan även tolkas som att de har en uppfostrande funktion. De 
flesta som drabbas av omgivningens suckar, tar åt sig kritiken och lär sig anpassa sig till 
gruppens standard. Utifrån en sådan aspekt framstår det som att gruppen, genom att 
tillrättavisa de individer som riskerar hamna utanför, gör detta med syfte att behålla ordningen 
i skolan. Det tolkas som ett led i socialisationsprocessen som på sikt kan skapa goda 
medborgare (Collins, 1988). Som tidigare påpekats har språket en central roll och de verbala 
kränkningarnas tilldelas därmed stor betydelse. En av de intervjuade eleverna bekräftar detta 
genom att berätta om de små kommentarerna som ibland kan få oväntat stor innebörd för den 
drabbade.  
 

Jag tror att den värsta kränkningen är om någon säger någonting, för det blir det mer psykiskt och 
då mår man mycket sämre. Det kan väl vara någon liten grej. Nå´n som inte är så jätteelak men 
som man tar värst /…/ Det värsta är om det är nå´n bra kompis som säger det (citat: elev 2). 

 
Under observationens gång har de fyra beståndsdelar som är signifikanta för en ritual uppträtt 
klart och tydligt (Collins, 1988). Detta var under en lek då en grupp elever hjälptes åt att hålla 
fast och samtidigt bära en annan elev. Kamratgruppen hade ett tydligt gemensamt fokus, att 
försätta den burne i en soptunna, och de var alla medvetna om detta. Gruppen tycktes dela en 
känsla av glädje, bus och gemenskap. Även pojken som var i centrum för allas 
uppmärksamhet, den fasthållne, var tydligt med på noterna eftersom det handlade om en lek. 
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Gruppen tycktes bara existera för varandra och de tog ingen större notis om andra elever som 
vistades på platsen.  
    Med tanke på de pratiga klassrumssituationerna bör ritualbegreppet även kunna appliceras 
på själva undervisningssituationen. I klassrummet bör läraren utgöra elevgruppens naturliga 
och gemensamma fokus vilket skall alstra emotionell energi och generera nya kunskaper. 
Men i de klassrumssituationer där eleverna saknar gemensamt fokus kommer ritualen inte att 
lyckas och detta kan ses som en möjlig orsak till varför lärarens närvaro har en sådan stor 
betydelse för både förkovring och trivsel. 
 
Karriärer 
Ett problem vad gäller karriärbegreppet i detta sammanhang är att de kränkande handlingarna 
tycks vara så slumpmässiga att status quo hela tiden upprätthålls. Observationerna skildrar ett 
stort antal elever som omväxlande kränker och kränks av andra elever. Vissa kränkningar har 
uppfattats som en naturlig del i elevernas kommunikationsmönster och ingen given mobbare 
eller någon mobbad har iakttagits. Detta kan jämföras med Blidings (2004) resonemang om 
barnens ständiga växelspel mellan att vara ute respektive inne i gruppen, som en naturlig del i 
den träningsprocess som syftar till att skapa och upprätthålla relationer. De båda intervjuade 
eleverna beskriver mobbaren som en osäker person som vill spela cool. En sådan person är 
ingen som de andra eleverna ser upp till, menar de. Karriärbegreppet som skulle kunna 
förklara hur mobbaren tar ett steg uppåt på karriärstegen genom att mobbas, kan därmed sägas 
ha stött på motstånd (Eriksson, m.fl. 2002). Mobbaren ses snarare som en inte särskilt cool 
typ. En elev beskriver hur denne ser på den som kränker eller mobbar en annan elev. 
 

De som kränker andra tror att det är coolt att göra så /…/ Jag tänker väl likson, men Gud vad 
töntigt egentligen, håll dig där alltså om du tänker nått så´nt där kan du hålla det för dig skälv. Du 
behöver inte säga det rakt ut till den personen. Det är så, tänker jag. Och då suckar man när man 
hört att det är någon som har gjort nå´tt så´nt. Då suckar man verkligen för det är så onödigt. (citat: 
elev 1). 
 

Enligt observationerna förekom pojkarna i högre utsträckning än flickorna i kränkande 
sammanhang. En orsak till detta fenomen kan vara att flickor som fysiskt kränker andra och 
beter sig ohyfsat, inte ses lika häftiga som killar som uppträder på detta vis. Det räknas mer 
eller mindre som normalt beteende för en pojke att uppvisa ett aggressivt beteende, medan 
flickor som mobbar på pojkars vis, ses som ”udda” (Lenz Taguchi, 2003). Flickor borde 
enligt ett sådant resonemang ha det svårare att göra sig en karriär genom att mobba andra 
elever. Enligt feministisk poststrukturell teori kan flickornas beteende beskrivas som att de 
har antagit den förväntade rollen att vara lugna och duktiga. En risk med flickornas 
anpassning till passiva individer är att de lättare blir offer för kränkningar. Det ligger inte lågt 
bort att tänka sig att den som uppfattas som lugn och duktig, samtidigt kan tolkas som en 
mesig plugghäst. Detta skulle i så fall kunna uppfattas som ”udda” beteende eller ett stigma, 
vilket i vissa fall renderar en resa nedåt i hierarkin (Becker & Strauss, 1956. Hilte, 1996).  
    Observationerna om att pojkarna oftast förekom i kränkande sammanhang kunde inte 
bekräftas av vare sig den andra intervjuade eleven eller av Ulf Hollingby. Enligt Hollingby 
var det vanligare att flickorna ingick i kränkningssammanhang och att detta delvis kunde 
förklaras av den ojämna könsfördelningen i skolan. Flickorna beskrevs som mer 
tävlingsinriktade och att konkurrensen om soloplatserna kunde vara en trolig orsak till 
kränkningar mellan flickorna. Genom detta resonemang tolkas flickorna som varande större 
karriärister än pojkarna där det mest prestigefyllda är att få sjunga solo.  
    Som det tidigare har fastslagit så finns det en uppenbar risk att kränkningar utgör just en 
sådan kritisk fas i livet som på sikt kan få elevens självförtroende att vackla. Speciellt de små, 
negativa kommentarerna sades påverka psyket mest och upplevdes därför som extra jobbiga. 
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En sådan argumentering förklarar delvis varför de svenska eleverna i Osbecks studie fruktade 
utfrysning mer än någon annan kränkningsform (Osbeck, m.fl. 2003).  
    Genom observationerna har ett par olika strategier att klättra på karriärstegen uppfattats. 
Framförallt har det handlat om att förnedra en annan elev framför gruppen för att själv framstå 
som bättre. Detta beteende har främst kommit till uttryck genom att härma, förtala och hota 
klasskamraten. Det mest tydliga exemplet utspelade sig när en elev ställde sig över sina 
klasskamrater för att de skulle tvingas att se upp till honom från deras underordnade position. 
Efter vad observationerna har gett upplevdes det som att de flesta elever tycktes befinna sig i 
något slags mellanskikt. De varken kränkte eller kränktes utan skulle kunna förklaras som att 
de har fryst fast i sina respektive karriärer (Becker & Strauss, 1956). Som elev i en i övrigt 
”pratig miljö” kanske det känns ganska tryggt att inneha en sådan mellanposition. För att 
använda en metafor kan karriärerna bland eleverna utläsas redan i kören. Medan majoriteten 
sjunger olika stämmor i bakgrunden och är ganska nöjda med det så finns det alltid ett par 
elever som tävlar om att få sjunga solo och kränkningarna som observerats har uppstått i 
konflikten mellan dessa elever.     
 
 
6. Diskussion  
 
De viktigaste slutsatserna som denna uppsats frambringat är att könssocialisationen är stark på 
skolan trots att moral- och värderingsstärkande arbete bedrivs och att antimobbningsplaner 
finns. Pojkarna är färre än flickorna till antalet men tycks ändå ta mer utrymme i många 
sammanhang. Pojkarnas flitiga figurerande i kränkande sammanhang följer ett mönster som 
inte tycks ha brutits under de 30 år som mobbningsforskningen bedrivits i Skandinavien. 
Detta kan uppfattas som oroväckande eftersom könsfördelningen på Karl Johan skolan är 
relativt ojämn, omkring 70 % flickor och 30 % pojkar. Även den gamla klyschan att flickor är 
känsliga och att pojkarna är mer raka, har således inte förändrats när vi nu har tagit steget in i 
2000-talet. Resultaten kan också tolkas som att flickorna har mer raffinerade metoder för att 
utesluta de som inte platsar i gruppen jämfört med pojkarna. Det kan förklarar varför det är 
svårare att bevisa flickornas inblandning i incidenter med kränkande innehåll (Bliding, 2004). 
    En annan viktig slutsats som kunnat göras baserade på både intervjuer och observationer är 
att trivseln i skolan är hög och att skolpersonalen har elevernas förtroende när det handlar om 
att ingripa när mobbning och kränkande behandling uppstår. Kränkningar upplevdes inte som 
något större problem vare sig av elever eller skolpersonal, vilket kan ha sin grund i att 
personalen aktivt strävar för att lära eleverna att vara rädda om varandra. Skolan bedriver 
dessutom ett preventivt arbete för att motverka mobbning på sikt. Till sin hjälp genomför de 
särskilda studiecirklar med olika moral- och värderingsövningar för både elever och föräldrar. 
En annan förklaring kan vara att eleverna på Karl Johan skolan kommer från familjer som 
tillhör det övre socioekonomiska skiktet, vilket enligt tidigare forskning har visat sig ha viss 
betydelse(Skolverket, 2002; Eriksson, m.fl. 2002). Detta kan vara ett par förklaringar till att 
kränkande behandling inte kunnat observeras i den omfattning som den tidigare forskningen 
har framlagt bevis för. Emellertid är det viktigt att framhålla att ambitionen med 
undersökningen inte har varit att ta reda på varför kränkningar uppstår. Ett problem i denna 
undersökning är att det har varit svårt att upptäcka indirekta kränkningar så som 
ryktesspridning, blickar och miner. Dock finns det ett par olika sätt att förstå detta. Antingen 
så förekommer det inte särskilt mycket indirekta kränkningar mellan eleverna eller så är 
materialet för begränsat för att upptäcka sådana mönster. Undersökningens 
datainsamlingsmetoder, med kvalitativa fältstudier och kompletterande intervjuer har gett ett 
värdefullt helhetsperspektiv av det sociala samspelet bland eleverna. Avsikten har varit att ge 
en nyanserad bild av hur och vilka kränkande handlingar som uppstått inom elevgruppen. 
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Denna typ av information hade troligtvis varit svårare att få fram genom en kvantitativ metod 
med exempelvis skattning i ett frågeformulär. 
Sammanfattningsvis så har syftet med uppsatsen bland annat varit att undersöka om 
kränkande handlingar sker mellan elever, hur de i så fall kommit till uttryck samt om det 
funnits något att tillägga utifrån en miljö- och könsaspekt. Ett annat syfte har varit att ge en 
kort introduktion till vilka lagar och arbetsplaner som skolpersonalen har att rätta sig efter i 
deras arbete mot kränkande handlingar mellan eleverna. Svaren har blivit att en lokal 
arbetsplan finns på Karl Johans skola vilken har en målsättning att uppfylla de krav som 
lagarna föreskriver. De föreskrifter som lärarna på Karl Johans skola har att rätta sig efter är 
Skollagen, Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), de nationella kursplanerna och 
skolans egen arbetsplan mot mobbning och kränkande behandling. Undersökningen har visat 
att kränkande handlingar förekommer inom den undersökta elevgruppen på Karl Johans skola. 
Dessa manifesteras både direkt och indirekt och genom samtliga kränkningsformer som varit 
modell för denna uppsats. Det har inneburit att kränkningar har observerats i såväl fysisk, 
verbal, emotionell och sexuell form. De verbala kränkningarna visade sig vara de vanligaste 
och detta stämmer överens med både observationer, intervjuer och i jämförelse med tidigare 
forskning. Bland de verbala kränkningarna var det framförallt de kritiska kommentarerna, 
t.ex. ”Gud, varför säger du så?” eller ”Skärp dig!” som ansågs tillhöra de överlägset 
vanligaste. Dessa verbala kränkningar uppgavs vara de som gjorde mest skada, varvid den 
gamla versen ”sticks and stones will brake my bones but words will never hurt me”, inte 
längre kan hållas för sanning. 
    Enligt observationerna har de funna kränkande handlingarna varit mest framträdande i 
klassrumsmiljön. Detta påstående får även stöd av intervjuerna. De intervjuade har sagt att 
lärarens närvaro är av stor betydelse och en tydlig bromskloss mot mobbning och kränkande 
beteende. Kränkningar kan ta plats var som helst så länge det inte finns en lärare i närheten. 
De tydligaste skillnaderna mellan tidigare forskning och de resultat som framkommit genom 
denna undersökning är diskrepansen mellan var de olika kränkningarna oftast tar plats. I den 
internationella forskningen stämmer resultatet att de flesta kränkningar tar plats i 
klassrummet, men i den svenska rapporten uppgavs klassrummet komma i tredje hand 
(Baldry & Farrington, 1999; Kepenekci & Cinkir, 2006; Osbeck, m.fl. 2003).  
    Skillnader har observerats bland flickors respektive pojkars sätt att använda kränkande 
handlingar gentemot sina kamrater i skolan. Enligt de intervjuade upplevs flickorna som mer 
verbala medan pojkarna upplevs som mer fysiska i sitt sätt att kränka andra. Flickorna 
använder sig ofta av de negativa kommentarerna medan pojkarna kränker varandra genom att 
använda knytnävarna. De funna resultaten sammanfaller i stort med den tidigare forskningen.  
    Slutligen ett par korta kommentarer om det teoretiska förhållningssätt som använts i denna 
studie. Både ritualbegreppet och karriärbegreppet har använts i tidigare forskning om 
mobbning och kränkande handlingar (Eriksson, m.fl. 2002). Framförallt det faktum att 
stämplingsteorins upphovsman Howard Becker både har bedrivit egna observationsstudier 
och flitigt använt karriärbegreppet i sin egen forskning, får anses vara ett relativt gott motiv 
att låta observationsstudier i kombination med karriärbegreppet följas åt även i denna uppsats 
(refererad i Hilte, 1996). Ritualbegreppet har i denna uppsats åskådliggjord hur elever 
fungerar i grupp och hur viktigt de små detaljerna i det interpersonella samspelet är (se t.ex. 
Charon, 2003; Eriksson, m.fl. 2002). Trots att eleverna i intervjuerna inte sade sig imponeras 
av mobbare så har karriärbegreppet bidragit till en förståelse för hur självförtroendet hos en 
kränkt elev kan ta skada. Detta kan förstås som en del i den socialisationsprocess där eleverna 
bland annat tränar sig i att skapa och behålla relationer med skolkamraterna (jmf: Bliding, 
2004). 
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Förslag på vidare forskning  
Efter genomförda observationsstudier upptäcktes bland annat en tydlig koppling mellan 
lärarens mandat och elevernas intresse för att lära sig. Med det vill menas att de lärare som 
hade elevernas respekt och förtroende, i gengäld fick en mer harmonisk och lugn klass där 
betydligt färre kränkningar kunde observeras. Denna koppling vore intressant att studera mer i 
en framtida underökning. Vidare så kunde det vara av intresse att mer noggrant studera om 
denna, förhållandevis låga frekvens av kränkande handlingar, återspeglas i någon av Örebros 
kommunala skolor. I så fall kan det vara givande att studera orsakerna till att kränkningarna 
och mobbningen uppstår och hur trivseln i skolan påverkar antalet kränkningar. Ett annat 
förslag på vidare forskning är att studera hur nya former av kränkande handlingar via Internet 
eller textmeddelanden på mobiltelefoner kan ta sig uttryck och hur de påverkar dagens elever.
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Observationsmanual             Bilaga 2 
Kränkande handlingar har delats upp efter Elliots1 (1998) modell av mobbning som fyra olika dimensioner. 
Dessa dimensioner är fysisk, verbal, emotionell och sexuell mobbning.  
Samtliga dimensioner har alla ett antal subkategorier av konkreta kränkande handlingar. Kön på den som utför 
den kränkande handlingen likväl kön på den som utsätts kommer att noteras. 
  
Dimensioner  Typ     Kränker Kränks  P Kränker Kränks 
  Knuffar 
  Sparka/slå 
Fysiskt   Med tillhygge 
  Dra i håret 
  Elaka fysiska skämt 
  Ge öknamn 
  Sarkasmer 
Verbalt  Svordomar 
  Hot 
  Ryktesspridning 
  Utesluten från grupp 
  Förnedra 
Emotionellt  Sucka 

 Miner, grimarser,  blickar 
  Sexuell kränkning 
Sexuellt  Tafsa 
  Hora/bög -liknande uttryck 
Miljöer där   Klassrummet 
kränkningar                           Korridoren 
ägt rum  Skolgården 
  Annan plats (matsal, gym) 
 

                                                           
1 Elliot, M. (1998) Bullying: Wise guides. London: Hodde children´s book. 

Intervjuguide 
• Berätta hur det är att gå i den här skolan? 
• Hur är stämningen på denna skola? 
• Vet eller tror du att mobbning och kränkande 

handlingar förekommer den här skolan?  
• Vad menar ni att ”kränkande handling” är? 

Vad kan det vara? 
• När är det på skoj och när är det på allvar? Hur 

ser man skillnaden? 
• Har du varit med om att någon har kränkt dig?  
• Fysiskt, verbalt, emotionellt, sexuellt?  
• Vad är det värsta som någon annan elev skulle 

kunna göra mot dig? 
• Vad är det värsta som någon annan elev skulle 

kunna säga till dig? 
• Hur upplever ni dessa kränkningar? 

(upprörande, bryr sig inte…) 
• Vad brukar ni göra när kränkningar sker? 

(Hantera, ifrågasätta, förändra…) 
• Har du själv varit med om att kränka en annan 

elev? Hur då? 
• Vad händer med den som kränker andra elever 

ofta? (Hur uppfattar andra den personen?) 

• Vad händer med den som kränks ofta? (Hur 
uppfattar andra den personen?) 

• Vem bli utsatt?  
• Vem är förövaren?  
• Finns det särskilda kränkningar som ni tror har 

att göra med kön, om man är pojke eller flicka?  
• Varför tror ni att dessa kränkningar sker? 
• Var sker kränkningar? (Klassrummet, 

korridoren, annan plats) 
• Sker kränkningar även om läraren är 

närvarande? Lärarens betydelse för mobbning? 
• Vad gör lärare och skolpersonal för att 

förebygga kränkningar? 
• Vad gör lärare och skolpersonal för att hantera 

kränkningar när det precis händer? 
• Gör de tillräckligt mycket för att förhindra 

kränkningar och mobbning? 
• Vet ni om det finns något papper skrivet om 

hur mobbning och kränkande handlingar ska 
hanteras på den här skolan? Berätta! 

• Vet ni om det finns några lagar om mobbning 
och kränkningar i skolan, i så fall vilka
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      Bilaga 3. 
 
Brev till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 8 
 
 
Jag heter Malin Henriksson och läser min sista termin på socionomprogrammet vid Örebro 
universitet. Temat för mitt examensarbete är ”Kränkande handlingar i skolmiljön”. 
 
Jag skulle vilja intervjua Ditt barn under ett tillfälle på plats i skolan angående hur elever i år 
åtta behandlar varandra i skolan. Frågorna kommer exempelvis att beröra elevens syn på om 
det förekommer kränkande handlingar och mobbning i skolan. Eleverna kommer inte att 
tillfrågas om att lämna information kring enskilda elever.  
 
Deltagandet är självfallet frivilligt men jag behöver jag dock Ert godkännande för att 
observera/intervjua Ert barn. Kryssa därför i Ert svar och skriv under detta brev och skicka 
tillbaka det med Ert barn till skolan så snart som möjligt, så vore jag tacksam. 
 
Jag försäkrar att vare sig Ert barns namn eller annan personidentifikation kommer att 
registreras. 
 
Finns det frågor om undersökningen ber jag Dig kontakta mig eller min handledare på 
universitetet eller rektorn på Karl Johan skolan på något av följande telefonnummer. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
____________________ 
Malin Henriksson 
 
 
 
Malin Henriksson Kjell Lund  Jürgen Degner 
Student  Rektor Karl Johan skolan Vetenskaplig handledare 
019-36 08 73  019- 20 92 60 019- 30 34 40 
 
 
 
 
Kryssa för Ditt svar. 
 

  Ja, mitt barn får intervjuas  
 

  Nej, mitt barn får inte intervjuas 
 
 
 
 
______________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift och datum 
 
 


