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Abstrakt
Studiens problemformulering är: Hur uppfattas mobbningsproblematiken av
lärare i grundskolan. Vår studie har som syfte att med hjälp av kvalitativa
intervjuer tolka sex lärares uppfattningar av vad som är mest centralt i arbete mot
mobbning i grundskolan. Vi har använt oss av kvalitativ metod då vi har
intervjuat sex lärare som arbetar på en skola i mellersta Sverige. Vi har sedan gjort
en fenomenografisk analys av de mönster vi hittar i lärarnas uppfattningar.
Resultatet av vår undersökning visar att lärare uppfattar att de centrala områdena
i arbetet mot mobbning är:
 Uppfattningen av att upptäcka mobbning är centralt
 Uppfattningen av att mobbning är ett problematiskt begrepp
 Uppfattningen av att fortbildning är centralt
 Uppfattningen av att det kontinuerliga arbetet är centralt
Vi kom fram till flera olika slutsatser som vi beskriver i åtta kategorier: Vi kom
fram till att lärarna uppfattar att:
 Tidsbrist och minskade resurser påverkar arbete mot mobbning negativt
 Begreppet mobbning är problematiskt
 Det finns olika sätt att upptäcka mobbning
 Det finns ett samband mellan elevernas välmående och deras
förutsättningar att nå kunskapsmålen
 Lärare vill arbeta mot mobbning kontinuerligt
 Fortbildning är viktigt men prioriteras inte
 Mobbning sker på arenor med låg vuxennärvaro
 Elevforum och arbetslagsforum är ett fungerande sätt att arbeta mot
mobbning

Nyckelord
Mobbning, uppfattningar, grundskolan, centralt, upptäcka, kontinuerligt,
fortbildning.
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Inledning
Vi vill få en djupare förståelse för ämnet mobbning eftersom det kan bli en aktuell
fråga i vår framtida praktik. Stor press åligger både lärare och elever att uppnå
läroplanens mål. Man kan fråga sig hur barn ens kan börja fundera på sin
individuella skolutveckling om man hela tiden går runt och är rädd med en känsla
av en klump i magen? Att åtgärda och förebygga mobbning är en del av alla
lärares uppdrag.
I FN:s barnkonvention står det “Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras” och “Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller
psykiskt våld, övergrepp” (Unicef). Denna konvention gäller för alla länder som
är med i FN, inklusive Sverige. Mobbning är ett sätt att bryta mot dessa
internationella bestämmelser angående barns mänskliga rättigheter.
Mobbning är ett ständigt återkommande ämne som ofta är uppe för debatt och
väcker starka känslor. Det skrivs ofta om det i dagspressen med jämna mellanrum
och ämnet debatteras i TV. Den 25 juni 2013 kunde man på Aftonbladets hemsida
läsa “Instagrammålet har blivit en symbol för den råa nätmobbingen. Två
tonåringar har i dag dömts för grovt förtal” (Mostofizadeh, 2013). Sociala medier
är 2013 inte bara en plattform för nätverkande och ett sätt att hålla kontakten med
vänner. Sociala medier kan även fungera som en plattform för mobbning. I och
med att mobbning fortfarande är ständigt aktuellt så är det också viktigt med ny
forskning på området. Skolor arbetar kontinuerligt med mobbningsproblematik
samtidigt som läraryrket är i ständig förändring och utbildningarna inom
utbildningsvetenskap ändras och revideras gång på gång. I en artikel i
Aftonbladet 18 september 2013 går det att läsa “Sedan januari 2010 har 3 887 fall
av mobbning anmälts till Skolinspektionen. Det betyder att tre fall anmäls – varje
dag [...] 50 000 barn utsätts för mobbning i grundskolan, enligt en undersökning
av Skolverket” (Östman & Tagesson, 2013). I en annan artikel i Aftonbladet 28
augusti 2013 framgår det att “Efter att elever misshandlat varandra med strykjärn
har Skolinspektionen fått nog. Riksinternatet Lundsberg stängs med omedelbar
verkan” (Stenquist & Olsson, 2013). Lundsberg stängs av skolinspektionen på
grund av upprepade incidenter där mobbning och kränkande behandling har
förekommit under upprepade tillfällen under flera år. Mobbning och pennalism
har i årtionden varit en del av den kamratuppfostran som genomsyrat denna
svenska internatskola.
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Mobbning är fortfarande vanligt i Sveriges skolor idag. Fenomenet har funnits
länge och lever fortfarande kvar i dessa institutioner på olika sätt. Precis som
allting annat utvecklas med tiden, så utvecklas även fenomenet mobbning. Det
som för 10-20 år sedan innebar att barn fick stryk kanske idag sker i mer subtil
form, dock består mobbningen, bara i nya former och skepnader. Men, vad
händer på våra skolor idag? Hur arbetar lärare mot mobbning egentligen? Hur
uppfattar de att de arbetar mot mobbning och på vilka grunder? Har lärare
överlag en samsyn på mobbning som begrepp och hur ser och uppfattar lärare att
de arbetar med detta i praktiken? Vad anser lärare vara det mest centrala i arbete
mot mobbning? Dessa är några frågor vi hade i åtanke när denna undersökning
startade.

Bakgrund
I detta kapitel ger vi en historisk tillbakablick av begreppet mobbning för att ge
en djupare förståelse av begreppets ursprung. Vi redogör för forskares
definitioner av begreppet mobbning och Dan Olweus metoder kommer att
lyftas fram då de genomsyrar mycket av litteraturen som finns på området. Vi
behandlar Sveriges mobbningssituation i relation till övriga världen och vi
tittar närmare på tidigare forskning på området. Vi tar upp lagar och
föreskrifter relaterade till vår studie.

Begreppet mobbning
Mobbning som begrepp uppkom under slutet av 1700-talet i Frankrike. Den
franska revolutionen pågick och begreppet uppstod då sociala problem löstes med
våld. Mobbning härrör från ordet “mob” som på svenska kan översättas till hop,
grupp, pöbel eller liknande. Ordet kommer från språket latin där det härrör från
“mobile vulgus” vilket betyder “den föränderliga, opålitliga hopen” (Björk,
1999:14). “Mobbning är visserligen ett uttryck som alla känner till, men det råder
olika uppfattningar om hur mobbning ska definieras och vad som är orsaken till
den” (Skolverket, 2009:12). Wrethander Bliding (2007:5) säger att “Begreppet
mobbning används flitigt och som vi alla vore överens om dess betydelse”. Hon
antyder att definitionen av mobbning som ibland tas för givet inte alls är så
självklar.

Definitioner av begreppet mobbning
Det finns många olika definitioner av begreppet mobbning. Skolverkets (2012:9)
definition är “Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier
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som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och
med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag”. I
Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning använder Flygare, Lindberg,
Frånberg, Gill, Johansson, Osbeck och Söderström (2011:11) samma definition som
ovan, men med tillägget “Mobbning är något som upprepas och pågår under en
längre tid”. Olweus (1999:4) definition liknar de tidigare: ”En person är mobbad
när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa
handlingar från en eller flera personer”. Ljungströms (2006:7) definition
poängterar att det oftast rör sig om att det oftast är fler personer som mobbar:
“Mobbing är när en, men oftast flera personer, systematiskt under en viss tid
trakasserar en annan person - mobbingoffret - fysiskt och/eller psykiskt”. Björk
(1999:21) beskriver mobbning som ”en långt utdragen plågoprocess”. Höistad
(2001:73) menar att mobbning är systematiska händelser som pågår över tid och
att enstaka händelser, hur obehagliga och vidriga de än kan vara, inte är
mobbning. Men, han uttrycker till skillnad från de flesta andra forskarna att även
uteslutning är ett sätt att mobba någon: “När en eller flera personer upprepade
gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva
destruktiva handlingar och/eller uteslutning”. Wrethander Bliding (2004:5) fastslår
att med den tidigare forskning som finns om mobbning så kan det “definieras som
aggressiva handlingar som några individer upprepat utför mot andra. Orsakerna
till att det uppstår tillskrivs individernas sociala bakgrund och olika karaktärer”.
Hon poängterar att mobbning måste definieras beroende på vilket perspektiv man
använder. Wrethander Bliding (2004) menar i motsats till många andra forskare
att begreppet mobbning kan röra sig om bara ett enstaka tillfälle och inte behöver
ske upprepade gånger. Vidare menar författaren att elevers relationsskapande
med varandra, där inneslutning och uteslutning av elever hela tiden pågår, är en
orsak till att mobbning uppstår. Larsson (2000:21) beskriver mobbning med hjälp
av en del andra termer hon relaterar till begreppet och tar också upp sociala
positioner som en faktor: “systematiskt upprepade kroppsliga eller känslomässiga
kränkningar av en person som har en svagare social position i den grupp han
tillhör än den som kränker. Mobbarens uppsåt är att skada. Ordet mobbning bör i
sitt betydelseomfång inbegripa termer såsom ofrihet, förtryck, tvång, våld,
skadelystnad och förakt. Den som mobbar handlar kriminellt”. Wolke, Dieter,
Woods, Sarah, Stanford, Katherine, Schulz & Henrike (2001:1) tar upp skillnaden i
maktbalans mellan mobbare och offer:
”a student is being bullied or victimised when he or she is exposed repeatedly and
over time to negative action on the part of one or more other students'. The
negative behaviour has to be intentional, to cause harm to the victim […] It can be
physical (hitting, kicking, pinching, taking money or belongings etc.), verbal
(name-calling, cruel teasing, taunting, threatening etc.) or [...], psychological
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(social exclusion, isolation, malicious gossip etc.) […] For behaviour to qualify as
bullying, there should also be a real or perceived imbalance in strength
(asymmetric power relationship) that can be characterized by physical or mental
behaviours. Therefore, it is not bullying when there is conflict between two
persons of the same physical or mental strength”

Termer relaterade till mobbning
I Sverige är det standard att använda termen mobbning. I Svenska akademins
ordlista står det att mobbning betyder kamratförtryck (2013). I engelska språket
används termen “mobbing” eller “bullying” när man pratar om mobbning.
Innebörden i dessa engelska termer kan enligt Björk (1999:14-15) översättas till
“översitteri”. I engelskan kan det röra sig om en enstaka företeelse då man syftar
på mobbing/bullying. I de flesta fall då vi i Sverige pratar om mobbning så är de
flesta forskare överens om att det är mer en upprepad process över en viss tid.
Larsson (2000:17) menar att svenska definitionen mobbning direkt översatt till
engelska blir bullying. Hon skriver vidare:
“mobbning - som vi lånat in i vårt svenska språk för att benämna yttringar av
förtryck och översitteri är egentligen också lite olyckligt valt, eftersom dess
engelska ursprung - mob - som substantiv faktiskt är en beteckning för
människohop, folkmassa eller flock med negativ koppling till ord såsom
uppvigling, uppror och vrede. Det är betydelsen hos det engelska substantivet
mob likaväl som dess svenska motsvarighet mobb som får oss att automatiskt
koppla samman företeelsen mobbning med något som sker i grupp. Det är dock
viktigt att notera, att den engelska termen mobbing inte har med människors
beteenden att göra utan hänför sig till de yttringar av stress som kan ses bland
djur i fångeskap”.

Larsson tar upp en viktig aspekt av en olycklig översättningssjukdom. Då ordet
mob/mobb är stammen i substantivet så tolkas det ofta mellan raderna i Sverige
att det handlar om en grupp människor som mobbar, ett flockbeteende. Den
engelska varianten av mobbning, nämligen bullying, har en mer aggressiv
innebörd och är inte ihopkopplat med ett gruppbeteende. De ter sig alltså inte
vara exakt lika när det kommer till de olika begreppens innebörd.
I Sverige är kränkande behandling och trakasserier begrepp som är relaterade till
mobbning. Kränkande behandling är när barns eller elevers värdighet kränks vid
4

enstaka tillfällen. Dessa handlingar kan utföras av en eller flera personer och
riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta men också
dolda och subtila. De kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning,
förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas också
som kränkning. Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder) (Skolverket, 2011:11).

Dan Olweus
Då Dan Olweus fortfarande är den forskare som det ständigt refereras till i
majoriteten av litteraturen rörande mobbning samt att hans definition av
mobbning mer eller mindre är den ledande så behandlas hans forskning här i ett
eget avsnitt. Olweus (1991) tar upp tecken när en elev kan vara mobbad. Några av
dessa tecken är t ex att eleven ofta är ensam, verkar ledsen, ängslig och
tillbakadragen samt söker sig till vuxna på rasterna.
Olweusprogrammets (Olweus Bullying Prevention Program, förkortat OBPP, egen
anmärkning) definition av mobbning är “En person är mobbad när han eller hon,
upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en
eller flera personer” (Skolverket, 2009:139). Flygare m.fl. (Skolverket, 2011:22)
beskriver Olweusprogrammet som “ett förebyggande och åtgärdande program
med mobbning i fokus”. Av de åtta programmen som Flygare m.fl. (2011)
forskade om är Olweusprogrammet det största och mest omfattande och
“innehåller många olika insatser som är värdegrundsstärkande, förebyggande,
upptäckande och åtgärdande”. Flygare m.fl. visar att programmet har flera
positiva effekter på mobbning. Ansvarsfrågan på skolpersonalen betonas och
förtydligas och då hela skolan arbetar systematiskt visar det sig ha en positiv
effekt mot mobbning. Även “uppföljning och utvärdering i form av programmets
elevenkät, åtgärder för mobbare och mobbade samt personalutbildning” (ibid) har
positiva effekter. Olweusprogrammets specifika lektioner som är inlagda på
schemat enligt Olweus modell har visat leda till ökad mobbning i gruppen yngre
pojkar samt flickor. Anmärkningsvärt är också att det pedagogiska materialet som
används i denna metod har visat sig vara helt effektlös. En anekdot i
sammanhanget är att metoden är väldigt kostsam och omfattande, dyrast av de
åtta programmen, vilket kräver resurser i form av ekonomiska medel, och
personalens tid (ibid). Olweus och Limber (2010) skriver att Olweusprogrammet
har haft en positiv effekt på att minska frekvensen av mobbning på skolor. Under
en norsk studie som pågick i 2,5 år kunde det konstateras att effekterna av
programmet var väldigt positiva. Anmälda fall av elever som själva upplevt
mobbning, elever som sett mobbning på skolan hade reducerats drastiskt. Olweus
och Limber (2010:126) påvisar även andra positiva effekter av detta:
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“the study revealed reductions in self-reports of general antisocial behavior
(vandalism, theft, and truancy) and improvements in the social climate of the
class, including improvements in students’ satisfaction with school life, improved
order and discipline, more positive social relationships, and a more positive
attitude toward school. A number of possible alternative explanations of the
positive findings were carefully considered and could be safely ruled out or
treated as highly unlikely”.

Olweusprogrammet har blivit uppmärksammat och testat även i olika
amerikanska stater såsom South Carolina, Pennsylvania, Washington och
Kalifornien. Även där har resultaten visat sig ha en positiv inverkan på att
reducera mobbning på skolorna. Olweus och Limber (Olweus & Limber, 2010:131)
skriver i sin slutsats att:
“The OBPP is built on the belief that bullying need not and should not be a
commonplace experience for children and youth [...] more than two decades of
research has shown that bullying can be decreased substantially through schoolwide efforts designed to reduce opportunities and rewards for bullying and to
build a feeling of community among students and adults”.

Tidigare forskning om mobbning
I en studie kallad PIRLS (Progress in reading Literacy Study) vars huvudsyfte är
att undersöka och mäta läsförmågan hos fjärdeklassare världen över, ställdes det
även frågor om sociala förhållanden i skolorna. På den specifika frågan “Har du
blivit mobbad senaste månaden?” svarade 12 % av de svenska fjärdeklassarna ja.
Sverige låg dock i internationell jämförelse lägst av alla med det resultatet medan
procentenheten i länder som Argentina, Israel var över 60 % och i Turkiet, Kuwait
och Ungern strax över 50 %. Denna statistik är dock lite missvisande då begreppet
“mobbning” inte betyder exakt samma sak överallt. (Skolverket, 2009) Höiby
(2004:9-10) skriver i sin bok “Mobbning kan stoppas” om varför både Sverige och
Norge har kommit längre i kampen mot mobbning än andra länder. Höiby lutar
sig på Olweus forskning och använder i sin bok även hans definition av mobbning
(2004:11). Hon jämför Danmark med med både Sverige och Norge, och
konstaterar att dessa båda länder har kommit längre i att bekämpa mobbning än
vad Danmark har. Hon menar att både Sverige och Norge har en “lång tradition
när det gäller strukturerade insatser mot mobbning i skolan, vilket har satt spår i
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bland annat lagstiftningen”. Denna tradition kan vara ett skäl till att Sverige ligger
bland de lägsta sett till upplevd mobbingfrekvens internationellt sett (Skolverket,
2009).
Wolke m.fl. (2001) tar upp olika arenor där mobbning sker och tolkar resultatet i
sin studie om mobbning som att i första hand skolgården är arenan där mobbning
sker medan klassrummet hamnade på plats nummer två. Detta trots att dessa
områden kan övervakas av vuxna. Charlotta Einarssons (2003) avhandling
fokuserar på lärares uppfattningar om bland annat interaktion med elever och
stora barngrupper. Det visade sig att en uppfattning som fanns bland lärarna var
att det finns en problematik kring de stora barngrupperna. Klassernas storlek gör
att lärarna inte hinner uppmärksamma alla elever, varken på det personliga eller
ämnesrelaterade planet. Lärarna uppfattar att de inte hinner hålla reda på vad
som egentligen händer i klassrummet under lektionstid. Fler lärare i klassrummet
är en lösning som lärarna uppfattar skulle underlätta detta. Det skulle även
underlätta för läraren att hinna ge eleverna den viktiga vuxentiden som de går
miste om på grund av vuxenbristen i klassrummet. En annan aspekt som
uppmärksammades av lärarna var att mobbning ofta är en dold aktivitet som inte
blir synlig i klassrummet utan ofta sker utanför lektionstid. Stauffer m fl. (2012)
beskriver i sin studie vilka uppfattningar 66 högstadielärare hade om mobbning
på internet. Det visade sig att ett av de populäraste sätten att arbeta mot
internetmobbning var ökad föräldrarinblandning.
Organisationen Friends
uppdrag är att stoppa mobbning och år 2013 har de sammanställt en rapport som
bygger på enkätundersökningar bland elever och lärare. Rapporten visar bland
annat att platserna som känns otryggast för elever är toaletter och
omklädningsrum samt korridorer, matsalen och skolgården. Gemensamt för
platserna är att vuxennärvaron är liten. Undersökningen visade också att bara 45
procent av lärarna känner att de har tillräckliga kunskaper i likabehandlingsfrågor
medan åtta av tio lärare är säkra på hur de ska agera om en elev utsätts för
kränkningar (Friends, 2013).
En studie gjord av Milch Novick & Isaacs (2010) visar att en vanlig orsak till att
lärare griper in i mobbningen är att elever berättar om den. Resultaten från
undersökningen visar också att lärares beredskap och elevers rapportering om
mobbningen är avgörande i lärares ingripande i mobbningsfall. Majoriteten av
lärarna som deltog i undersökningen ansåg att de var tillräckligt förberedda när
det gällde att ta tag i mobbning. En studie gjord i högstadier i USA beskriver hur
elever som uppfattade sina lärare samt annan skolpersonal som stödjande var mer
benägna att söka hjälp för t ex mobbning. Studien visade hur ett stödjande
förhållningssätt och klimat i skolan är ett potentiellt värdefullt sätt att engagera
eleverna i mobbningsförebyggande åtgärder (Eliot, Cornell, Gregory& Fan, 2010).
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Sahin (2012) beskriver en studie gjord i Turkiet fokuserade på hur empatiträning
för eleverna påverkade mobbningen i grundskolan. Empatiträningen bygger på
att i grupp och enskilt få elever att bli medvetna om sina egna och andras känslor
samt förstå att människor kommunicerar på olika sätt. Lektionerna som
experimentgruppen fick delta i behandlade empati och känslor genom att prata
om bilder, lyssna på musik, läsa dikter och samtala. Resultatet visade att gruppen
av elever som fick träna empati hade mindre mobbning och bättre empatiska
färdigheter i sin grupp jämfört med gruppen som inte tränade empati. Robert och
Strayer (2004) skriver att det finns ett samband mellan barns empatiska
färdigheter och deras ilska och sociala beteende. Deras undersökning visade att
barnen med mer utvecklade empatiska färdigheter hade mindre ilska samt bättre
sociala beteenden.
Skolverket gav Flygare m.fl. (Skolverket, 2011) uppdraget att sammanställa rapport
353 Utvärdering av metoder mot mobbning. Denna rapport ligger till grund för
Skolverkets Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012). Forskarna
har kartlagt åtta programs effekter då de används på skolor. Det har då
framkommit att “inte en enda skola var att betrakta som en ren programskola.
Samtliga skolor hade kontakt med eller använde delar av flera olika program”
(Skolverket, 2011:11) I samma rapport har Flygare m.fl. (ibid:17) sammanställt
forskningens resultat av de mest effektivaste insatserna mot mobbning. De är:

“ • Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning – inte bara
vid enstaka tillfällen, utan att elever i hög grad får i uppgift att med stöd av och i
samarbete med vuxna på skolan hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en
god atmosfär (kamratstödjare räknas inte till denna insats).
• Uppföljning/utvärdering – av elevernas situation när det gäller mobbning
genomförs regelbundet och resultaten används för att utveckla och justera
insatserna mot mobbning.
• Kooperativt lag – det vill säga antimobbningsteam, trygghetsgrupp eller dylikt,
med bred sammansättning av både lärare och personal med specialistkompetens
såsom skolsköterska, kurator eller specialpedagog.
• Åtgärder för mobbare och mobbade – det finns rutiner för att åtgärda och
följa upp som berör både den som blivit mobbad och den som utfört mobbningen
[...]
• Personalutbildning – innebär att flertalet av personalen fått utbildning som
ökar deras förståelse för mobbning och kränkningar”.
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Larsson (2000:151) beskriver hur mobbade elevers känslor kan blockera deras
koncentration och hur ”framgång i skolan har mera med känslomässiga och
sociala faktorer att göra än med faktakunskaper eller tidig utvecklad läsförmåga”.
Hon lyfter även fram att den som blir mobbad kan sluta anstränga sig med
skolarbetet på grund av risken att misslyckas.

Problemformulering
Charlotta Einarssons (2003) avhandling fokuserar på lärares uppfattningar om
bland annat interaktion med elever och stora barngrupper. Det visade sig att en
uppfattning som fanns bland lärarna var att det finns en problematik kring de
stora barngrupperna. Klassernas storlek gör att lärarna inte hinner
uppmärksamma alla elever, varken på det personliga eller ämnesrelaterade
planet. Lärarna uppfattar att de inte hinner hålla reda på vad som egentligen
händer i klassrummet under lektionstid. Fler lärare i klassrummet är en lösning
som lärarna uppfattar skulle underlätta detta. Det skulle även underlätta för
läraren att hinna ge eleverna den viktiga vuxentiden som de går miste om på
grund av vuxenbristen i klassrummet. En annan aspekt som uppmärksammades
av lärarna var att mobbning ofta är en dold aktivitet som inte blir synlig i
klassrummet utan ofta sker utanför lektionstid. Stauffer m fl. (2012) beskriver i sin
studie vilka uppfattningar 66 högstadielärare hade om mobbning på internet. Det
visade sig att ett av de populäraste sätten att arbeta mot internetmobbning var
ökad föräldrarinblandning.
Lärarnas utbildningar varierar och så kanske även deras uppfattningar om hur de
arbetar mot mobbning och vilka aspekter de anser vara mest centrala i
mobbningsarbetet. Vi vill veta hur mobbningsproblematiken uppfattas av lärare i
grundskolan.

Syfte
Studien har som syfte att med hjälp av kvalitativa intervjuer tolka sex lärares
uppfattningar av vad som är mest centralt i arbete mot mobbning i grundskolan.
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Metod
Vi kommer nedan att beskriva hur vårt genomförande och urval gått till samt
vilka etiska överväganden vi gjort under studiens gång. Vi kommer även
beskriva hur vi försökt garantera studiens trovärdighet, noggrannhet och
giltighet. Nedan presenteras också vårt fenomenografiska perspektiv och hur vi
har gjort vår analys. Det finns även en metoddiskussion.
I vår studie valde vi att ha en fenomenografisk kvalitativ metod då vi ville veta
lärares olika uppfattningar av ett fenomen. Vi valde kvalitativa
forskningsintervjuer med lärare verksamma i skola eftersom att vi vill se ämnet
genom respondentens synvinkel och utveckla mening utifrån deras erfarenheter.
Vi ville att det ska likna ett vanligt samtal men med öppna frågor och en svag
struktur. Intervjuerna var halvstrukturerade och som underlag hade vi en
intervjuguide med förslag på frågor. (Brinkman & Kvale, 2009). Bryman (2008)
beskriver hur en negativ aspekt av den kvalitativa intervjun är att forskarens
intresse kan inverka på undersökningspersonerna samt resultatet. Det kan alltså
vara svårt få alla intervjuer i en studie exakt lika. Vi strävade dock inte efter att
intervjuerna skulle vara lika utan att de behandlade samma ämnen.

Fenomenografi
I vår studie valde vi att ha en fenomenografisk, alltså en kvalitativ metod där vi
vill undersöka fenomen. ”Fenomenografin uppmärksammar hur människan
uppfattar avgränsade delar av sin omvärld” (Alexandersson 1994:117).
Fenomenografi är ett andra ordningens perspektiv då det handlar om att visa hur
någon uppfattar något (Kihlström, 2007). Man kan tala om en vad och en hur
aspekt inom fenomenografi. Vad aspekten kan beskrivas som det som
respondenten riktar sin uppmärksamhet mot medan hur aspekten mer beskriver
hur uppfattningen är. När man analyserar materialet fokuserar man på hur
aspekten (Alexandersson, 1994). Vi vill lyfta fram vad lärarna väljer att lyfta fram
när det gäller mobbning samt hur de uppfattar det de lyfter fram. Vi kommer
analysera hur deras uppfattningar ter sig.

Urval
När vi planerade hur många intervjuer vi skulle ha, hade vi i åtanke det Brinkman
& Kvale (2009) skriver om, nämligen att antalet undersökningspersoner beror på
undersökningens syfte. De bör vara så få att det finns tid att förbereda och
analysera intervjuerna. Bell (2000) skriver att det bör vara så många intervjuer att
resultatet blir representativt samt att det ska garantera att man får svar på sina
frågor. Larsson (2011:30-31) lyfter fram att om forskarna är intresserade av en
specifik avgränsad grupp så behöver inte urvalet vara helt slumpmässigt och “har
10

man ett omfattande material riskerar analysen, av tidsbrist inte minst, att bli
ytlig”. Vi valde att ha sex intervjuer då vi märkte att svaren blev ungefär
desamma vid intervju fem och sex, en mättnadskänsla infann sig då den nya
insamlade informationen inte gav nya vinklingar eller perspektiv på det vi
undersökte (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). Vi var intresserade av lärares
uppfattningar av vad de anser vara centralt i arbete mot mobbning. Vi mejlade till
alla potentiella intervjupersoner som passade in på det kriterium som vi sökte i
potentiella intervjuobjekt. Kriteriumet var att man skulle vara utbildad lärare. De
lärare som först visade intresse genom att svara via mejl hamnade inom urvalet,
helt i enlighet med Kihlström (ibid:161) Detta gjorde vi på två skolor som låg
geografiskt tillgängliga för oss vilket vi tyckte var viktigt då vi ville intervjua
respondenterna inom den knappa tidsramen vi hade. Då vi enbart fick svar från
den ena skolan så blev resultatet att samtliga intervjupersoner kom från samma
skola. Vi hade inte tid att vänta på svar från den andra skolan.

Genomförande
Våra intervjuer utgick från den intervjuguide vi förberedde och hade som
underlag (se bilaga 2) enligt Brymans (2008:419) beskrivning av intervjuguider.
Intervjuguiden var uppdelad i tre delar. I den första delen bad vi respondenterna
berätta kort om sig själva. Vilka de är och om sitt arbete samt vilka utbildningar
de gått. I den andra delen bad vi dem berätta om mobbning och vad det är för
något. Därifrån tog samtalen olika vägar beroende på vad respondenterna sade. I
den tredje delen hade vi skrivit upp olika samtalspunkter som vi hade som stöd
för att veta vad respondenterna talat om respektive ännu inte talat om.
Intervjuguiden var ett stöd vid intervjuerna men följdes inte ordagrant.

Vi ville spela in intervjuerna så vi frågade innan samtalet om tillstånd för att göra
detta. Alla respondenter gav oss tillstånd. Vi spelade in intervjuerna eftersom vi
ville kunna vara lyhörda samt kunna följa upp svaren som respondenterna gav
(Bryman, 2008:420). Att spela in intervjuerna var även ett sätt för oss att kunna
citera delar av intervjun samt kontrollera att anteckningarna stämde (Bell, 1999).
För att vi inte skulle misstolka det intervjudeltagarna sagt och eftersom att tiden är
knapp under detta arbete sammanfattade vi tillsammans med respondenterna
intervjuerna och redde ut eventuella oklarheter när det gällde våra tolkningar
precis som Bell (ibid) beskriver. Därefter transkriberade och analyserade vi
samtalen i enlighet med det fenomenografiska förhållningssätt Alexandersson
(1994) skriver om. Utöver transkriberingen så lyssnades varje intervju igenom
minst en gång av båda författarna tillsammans. Vi kom i samråd med respektive
respondent överens om en passande tid och datum för intervjun. Vi föreslog
skolan som intervjuplats då lärarna som intervjuades antingen hade egen
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planering vid tillfället eller just slutat för dagen. Respondenterna tyckte att skolan
passade bra som intervjuplats. Intervjuerna genomfördes i lugna och avskilda
lokaler på skolan där respondenterna jobbade. Den lugna och avskilda lokalen
gjorde att intervjuerna kunde genomföras utan störningsmoment från
omgivningen (Kvale, 1997:149).

Trovärdighet, noggrannhet och giltighet
Eftersom att vi gjorde en kvalitativ forskning kommer vi enligt Alexandersson
(1994) se trovärdighet, noggrannhet och giltighet på ett annat sätt än det
traditionella sättet då man mäter dessa redan innan data samlats in. I den
kvalitativa forskningen är det i efterhand, i samband med själva tolkningen och
analysen man lägger fokus. Vi försökte garantera att vår tolkning är riktig då vi
genom citat och beskrivningar gjorde våra kategoriseringar logiska och förståeliga
för läsaren.
Alexandersson (1994) påpekar att det inom fenomenografi ofta är “befogat med en
medbedömares granskning av forskarens tolkning”. Detta är något vi inte hade
möjlighet att göra. Det vore oetiskt att bryta mot den sekretess vi lovat våra
respondenter. Denna aspekt bör uppmärksammas samtidigt som vi ändå var två
personer som tolkade tillsammans. Detta gav en mer tillförlitlig studie än om
tolkningen endast hade utförts av en ensam person.

Analys
Vi kategoriserade helheten i den information lärare beskrev under intervjun.
Informationen framställdes i form av lärarnas kunskaper och erfarenheter. Vi
analyserade dessa kunskaper och erfarenheter och hittade olika mönster i deras
uppfattningar. Dessa olika uppfattningar beskrevs och kategoriserades i relation
till vårt syfte med stöd av Alexandersson (1994). För att komma fram till
kategorierna bearbetade vi transkriberingarna många gånger, vi gjorde
tankekartor och skrev upp uppfattningar på olika papper som vi sedan sorterade
och placerade under kategorier. Det var ett tidskrävande arbete och vi ändrade
våra kategorier många gånger då vi genom att söka likheter och olikheter i
texterna funnit nya variationer och kategorier i enlighet med Larsson (1986).
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Etiska överväganden
Under arbetet med studien gjorde vi flera etiska överväganden för att skydda våra
respondenter. Hermerén (2011:12) skriver i rapporten God forskningssed att:
“De har ett särskilt ansvar gentemot de människor [...] som medverkar i
forskningen, men också mot alla dem som indirekt kan påverkas av forskningen
och gagnas av forskningsresultaten. Forskaren förväntas göra sitt bästa för att
genomföra forskning av hög kvalitet. Forskaren ska också stå fri från yttre
påverkan och manipulering och inte heller gå egna privata eller vissa intressenters
ärenden”

Vi tänkte på detta då vi genomförde vår studie. Vi valde ett ämne som vi varken
visste speciellt mycket om eller brann för då vi var rädda att egna värderingar
kanske hade vinklat resultatet i riktning med våra förutfattade meningar. För oss
var det viktigt att skydda respondenternas integritet samt att de skulle känna sig
bekväma med att vara med i studien. Därför gjorde vi några etiska överväganden
enligt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De har formulerat fyra
huvudkrav som vi följt under arbetets gång:

Informationskravet
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte”. (Vetenskapsrådet, 2002:7)

Informationskravet beaktades då vi i vår undersökning var vi tydliga gentemot
lärarna med vad vi hade för tanke med studien. Vi skickade innan intervjuerna ut
ett missiv som de fick ta del av. Men innan intervjun berättade vi också muntligt
vad vi ville få ut av intervjun samt vad vårt ämne och syfte var.

Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”
(Vetenskapsrådet, 2002:9).
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Vi uppfyllde samtyckeskravet genom att garantera att respondenterna själva fick
bestämma över sin medverkan. Vi informerade dem både muntligt och skriftligt
att de när som helst kunde avbryta studien.

Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12).

För att garantera våra respondenters konfidentialitet skrev vi inte ut namnen på
de medverkande. Vi delade heller inte uppgifterna med obehöriga. Vi ändrade
vissa av citaten från talspråk till skriftspråk och vi lyfte även ut namn, platser och
avslöjande citat för att ingen av personerna skulle bli igenkänd.

Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:14).

Vi beaktade nyttjandekravet genom att uppgifterna vi samlade in från
respondenterna endast användes till den här studien.

Metoddiskussion
Vi valde från början att intervjua lärare från två skolor. Tyvärr fick vi aldrig svar
från den ena av skolorna. Vi valde då att endast intervjua respondenter från
skolan som svarade. Tiden vi hade att genomföra studien var faktorn som
motiverade detta beslut. Innan vi började med de officiella intervjuerna så
genomfördes två övningsintervjuer. Vi intervjuade varandra en gång var för att få
erfarenhet av intervjusituationen, både som intervjuare men även för att få
uppleva hur det är att vara respondent. Efter varje intervju diskuterade och
reflekterade vi över vad som kändes bra respektive mindre bra. Dessa
erfarenheter tror vi höjde kvaliteten på de officiella intervjuerna då vi båda redan
upplevt intervjusituationen ur de båda perspektiven. Vi upplever att vår
analysmetod fungerade mot syftet. Den fenomenografiska analysmetoden var
tidskrävande men att vara två personer var fördelaktigt då vi tillsammans kunde
gå igenom materialet grundligt. För att kvalitetssäkra vårt arbete hade det enligt
Alexandersson (1994) varit bra att låta någon utomstående granska vår analys och
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vårt resultat i relation till respondenternas svar. Vi upplevde dock detta som
problematiskt då vi lovat våra respondenter att inte visa materialet för obehöriga.
Detta hade man kunnat undvika genom att tala om för respondenten att en
utomstående person kommer medgranska materialet. Vi framhåller dock att vi var
två personer som tolkade och analyserade resultatet tillsammans och att detta
borde ge en större tillförlitlighet i resultatet.
Ett annat sätt att undersöka vårt syfte hade kunnat vara öppna brev (Bryman,
2011:489) då dessa också kan visa en bred variation av uppfattningar. Vi valde
bort detta sätt då vi hade gått miste om respondenternas kroppsspråk, tonläge i
rösten samt känslomässiga yttringar. Dessa faktorer var viktiga att ha med i
enlighet med vårt syfte samt att de även påverkar vår tolkning av
respondenternas uppfattningar.

Resultat
Resultatet i fenomenografisk forskning utgör en beskrivning av de kvalitativt
olika uppfattningar som kommer till uttryck i en grupp människors tankar och
utsagor i form av kategorier. I resultatet presenteras fyra olika parallella
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna beskriver vad lärarna riktar
sin uppmärksamhet mot som mest centralt i arbetet mot mobbning och
innehåller citat som stödjer uppfattningen.
Kategorierna är:
Beskrivningskategori A: att upptäcka mobbning
Beskrivningskategori B: mobbning är ett problematiskt begrepp
Beskrivningskategori C: lärares fortbildning i arbetet mot mobbning
Beskrivningskategori D: det kontinuerliga arbetet mot mobbning

Beskrivningskategori A: att upptäcka mobbning
Under den här kategorin lyfter vi fram uppfattningarna som lärarna ansåg vara
mest centrala när det kommer till att upptäcka mobbning. Kategorin behandlar
olika forum där mobbning uppfattas komma fram och belysas, de olika
arenorna där mobbning uppfattas utspela sig i högre grad och hur lärarna
uppfattar att de bör aktivt arbeta för att upptäcka mobbning.
Lärarna ser olika forum för eleverna som ett bra sätt att upptäcka mobbning.
Dessa forum kan exempelvis vara elevråd, klassråd eller ett forum med fokus på
skolans klimat. Det är forum där elevernas åsikter och observationer kommer till
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tals. Lärarna har även ett eget forum i form av ett speciellt arbetslagsmöte där de
lyfter frågor såsom skolans klimat samt går igenom eleverna i arbetslaget.
Lärare A: “En representant från varje klass går på de här mötena i alla fall fyra
gånger per termin. Där finns representanter, elever från alla klasser. [...] där
pratar man om skolans klimat [...] den framröstade eleven ska vara ett par andra
ögon på skolgården, men inte ingripa. Bara ta upp det man sett på mötet eller
elevrådet”.

I citatet ovan framhäver läraren uppfattningen av olika demokratiska forum på
skolan som fungerar som platser där barnen själva får lyfta om de sett någon fara
illa eller upplevt något olämpligt. Vi tolkar det som att lärarna uppfattar att det
finns en regelbundenhet i arbetet och att elever är delaktiga i upptäckandet av
mobbning.

En lärare beskriver hur elever uppmärksammar förändringen i skolans klimat från
att ha varit jobbigt till att det börjar bli bättre;
Lärare F: “Det är en grupp som träffas,…jag vet inte om de träffas nån gång i
månaden eller vad det är, där de pratar om stämningen i skolan [...] När det är
jobbigt, när det inte är jobbigt, för det har varit väldigt ärligt. När det varit jobbigt
så säger eleverna att nu är det bra. Och det har stämt ganska bra”.

Det framstår som att läraren tycker att elevernas observationer av förändringen i
klimatet på skolan stämmer bra överens med lärarens egen uppfattning av samma
förändring.

En lärare uppmärksammar att även arbetslaget har forum rörande skolans klimat;
Lärare B: “Vi har ju arbetslagsmöten en gång i månaden då vi går igenom alla
elever tillsammans och samtidigt känner av klimatet som råder på skolan för
tillfället”

Det kan tolkas som att lärarna uppfattar en regelbundenhet i sitt gemensamma
arbete mot mobbning.
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Lärarna uttrycker att mobbning sker där vuxna inte är. Några av lärarna lyfter
fram internet som den plattform som skolan har svårast att ha uppsikt över. De
säger att det är en arena som de inte har tillgång till och att det som utspelar sig på
t ex Facebook, Kiik eller Instagram sker utanför skoltid. Lärarna eftersöker mer
föräldraansvar rörande internetmobbning;
Lärare D: “Framförallt när vi vuxna inte är där, nätet [...] Facebook, Instagram,
Kiik, [...] Nätet tror jag är det lättaste, för där sitter du inte fejs to fejs med
personen i fråga [...] nästan helt omöjligt för oss på skolan att se det”.
Lärare D: “Det med nätet är svårt [...] vi får ju inte gå in och titta på en elevs
privata grejer (telefoner egen anmärkning). Förmodligen så sker det efter skoltid
men det hamnar ju hos oss ändå”
Lärare E: “Det förekommer ju på nätet [...] Föräldrarna borde ta mer ansvar [...]
de vill gärna skyffla över ansvaret på institutioner”

Vi tolkar citaten ovan som att lärarna upplever en begränsning då de inte kommer
åt elevernas korrespondens i de sociala medierna. Lärarna ger uttryck för att inte
ha tillgång till elevernas telefoner och olika internetkonton där de uppfattar att
mobbning sker. Lärarna verkar vara irriterade över att mobbningssituationer i
sociala medier ändå hamnar på deras bord under skoltid och att föräldrar borde
involvera sig mer i sina barns internetvanor.
Även omklädningsrummen nämns som ett vuxenfritt område där mobbning sker;
Lärare E: “Det händer ju där vuxna inte är. Alla platser där vuxna inte är just då,
gärna lite undanskymt som t ex omklädningsrum”

Vi tolkar detta som att lärarna uppfattar att mobbning sker bakom deras ryggar.

Lärarna lyfte fram hur de ser om någon elev kan vara mobbad och att detta kan
yttra sig i olika fysiska och psykiska besvär hos eleven;
Lärare A: “Om man tittar och letar, pejlar stämningen, så kan man se om en elev
inte mår bra [...] om den är nedstämd, orolig, ont i magen, huvudvärk, kanske har
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frånvaro [...] håller sig inne och drar sig från att gå ut på rasten [...] om nån går
ensam ofta”
Lärare B: “Man har ju en magkänsla, tycker jag, många gånger, och det har man
ofta som lärare. [...] om det är någon som känns mera utsatt. Det kan vara så att
de visar det genom att säga att de har ont i magen eller de har ont i huvudet eller
de söker mycket vuxenkontakt, eller man ser att de är ensamma på rasten”

Vi tolkar citaten ovan som att lärarna är av uppfattningen att lärare har en
skyldighet att aktivt leta efter tecken som kan vara relaterade till mobbning.
Lärarna menar att de hela tiden bör vara uppmärksamma på om någon elev beter
sig annorlunda eller mår dåligt på ett fysiskt eller psykiskt sätt. Sådana tecken kan
vara en indikation på att det förekommer något som lärarna ännu inte vet om. En
lärare lyfter fram magkänslan som ett viktigt redskap när det kommer till att
upptäcka mobbning och det framstår som att läraren är av uppfattningen att man
kan känna i kroppen om något inte står rätt till med en elev.
En annan lärare lyfter också fram hur man kan använda kroppen och sina sinnen
i sitt arbete med att upptäcka mobbning;
Lärare C: “Man ska alltid ha ögon och öron öppna”

Vi tolkar detta som att lärarna använder kroppen fysiskt samt sina sinnen för att
upptäcka mobbning.

Beskrivningskategori B: mobbning är ett problematiskt
begrepp
Under den här kategorin lyfter vi fram de mest centrala uppfattningarna
rörande mobbning som ett problematiskt begrepp. Kategorin behandlar
begreppets tudelade och subjektiva innebörd, problematiken med
skolledningens riktlinjer angående hur begreppet bör användas, olika typer av
mobbning samt hur lärarna själva definierar mobbning.
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Lärarna lyfter fram problematiken med begreppet mobbnings innebörd;
Lärare D: “Det är ett fruktansvärt laddat ord. […] Men också problematiskt, det
blir liksom inflation i begreppet [...] den som blir mobbad på riktigt blir inte tagen
på allvar.
Lärare D: “Ena stunden ska vi använda ordet mobbad, andra stunden ska vi inte
använda ordet mobbad [...] våran skolledning har sagt att vi inte ska använda
ordet mobbning gentemot utsatta barn [...] för det är så laddat”.

Vi tolkar att lärarna uppfattar att tydligheten angående begreppet mobbning är
bristfällig från skolledningens håll som ena stunden ger uttryck för att använda
begreppet mobbning, för att i nästa undvika det. Det ter sig som att ovissheten
rörande själva begreppet skapar en oro hos lärarna. Det framstår även som att
inflationen som drabbat begreppet skapar en problematik i de fall där någon
faktiskt blir mobbad.

Lärarna berättar om definitionen av mobbning och dess problematik i kontakt
med föräldrar och elever;
Lärare F: “Och då går de ju hem till sina föräldrar, och många föräldrar i [...]
klassen kan ju komma och säga Hon har blivit mobbad. Och då får man ju ta det
med föräldrarna också. Vad är mobbing får man fråga föräldrarna. Vad anser du
att mobbing är? Så jag menar vi har ju inte samma bild av mobbing. De har ju sin
bild”.
Lärare F: “Jamen när de kommer så kanske nån kommer och knuffar nån och
säger barnen han mobbade mig. Jamen hur gör han när han mobbar dig då? Han
knuffade mig. Ja, men har han knuffat dig fler gånger? Nä. Och så försöker man
förklara det här med mobbing att det är något som pågår under en längre tid. Det
är inte en gång, utan det är under en längre tid”.
Lärare B: “Mobbning har blivit ett söndertrasat ord, det är mycket som innefattas
i mobbning [...] ordet används mer frekvent än det behövs av barnen idag för det
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förstår inte riktigt vad det betyder [...] då de säger hemma att de blev mobbade
idag [...] så är det inte konstigt att föräldrarna reagerar starkt [...] men sen kanske
de visade sig att barnen bara var lite osams”

Det ter sig som att lärarna ser en problematik med begreppets innebörd och
mening. Det uppfattas som frustrerande när lärarnas uppfattning inte delas av
föräldrar och elever. Vi tolkar det som att lärarna ser ett problem i elevers ökade
vardagliga användning av begreppet mobbning då enstaka konflikter kan bli
associerade med mobbning.

Lärarna berättar hur de uppfattar vad mobbning är och hur mobbning kan te sig;
Lärare D: “Riktad, medveten, utstuderad, upprepad elakhet”.
Lärare B: “upprepade trakasserier, det e mobbing”
Lärare B: “Upprepade trakasserier, och de kan vara orala eller de kan vara fysiska”
Lärare C: “Det kan även vara det här exkluderande, när man vänder ryggen mot
nån”
Lärare F: “Det kan vara en fot som åker ut varje gång Pelle går förbi. Pelle
snubblar alltid då han går förbi Kalle t ex, eller han får ett nyp när han går förbi
nåns bänk i klassrummet varje dag”
Lärare A: “Psykisk kan vara att du bara blir utfryst, det kan vara att du får blickar,
du får suckar, du får ljud när du passerar. Man undviker att sitta vid samma bord
som dig. Fysiskt är när du får knuffar när du passerar, eller en armbåge”.

I dessa citat ger lärarna exempel som illustrerar deras upplevelser och tankar om
mobbning. Vi tolkar lärarnas definition av mobbning som en uppfattning av att
det är en negativ handling som upprepas över tid. Handlingen kan vara fysisk,
psykisk eller uteslutande. Det framstår som att lärarna är överens om att det finns
olika sorters mobbning.
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Beskrivningskategori C: lärares fortbildning i arbetet mot
mobbning
Under denna kategori beskriver vi det som lärarna lyfte fram som mest centralt
när det gäller fortbildning i arbetet mot mobbning. Lärarna påpekade att
fortbildning rörande arbetet mot mobbning är nödvändigt men att fortbildning
i detta ämne inte sker speciellt ofta.

Lärarna lyfte fram att det finns ett intresse för fortbildning samt att lärare borde få
fortbildning i arbete mot mobbning;
Lärare A: “Det borde vara en självklarhet att utbildning, framförallt såna som hela
skolan ska ha, uppdateras [...] Mycket har hänt de senaste 10 åren sen jag gick
min utbildning rörande mobbning [...] jag är inte ensam om att behöva fräscha
upp och uppdatera mina kunskaper[...] jag tycker alla bör uppdateras oftare när
det gäller sådana här viktiga ämnen”
Lärare C: “Det borde skolan ha ett återkommande [...] alltid de här fina orden …
men nåt konkret. Det borde alla få med jämna mellanrum [...] vart tredje år, lite
påfyllnad”
Lärare D: “Jag skulle vilja gå på kurs i nätmobbing och så, mest för att ha lite mer
kött på benen, alla forum där barnen är”

I citaten ovan ger lärarna uttryck för uppfattningen av att deras kunskaper i ämnet
är inaktuella och att de själva samt skolan har ett behov av fortbildning i
antimobbning. De påvisar även att en sådan utbildning borde vara återkommande
med jämna mellanrum. Vi tolkar att lärarna uppfattar nätmobbning som sin
största kunskapslucka.
Lärare F: “jag har så mycket nu och går redan en kurs [...] Har ingen tid över.[...]
en utbildning i taget räcker plus att jag har en tuff grupp. Jag fixar nog inte det.
Att göra mer på sidan om. Ska jag jobba samtidigt så räcker det med en kurs i
taget.
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Lärare F: “det finns en viss pott i fortbildning på människor på skolan. Sist jag gick
en [...] kurs så fick jag veta att jag förbrukat min pott”
Lärare D: “Jag gick väl nån utbildning för väldigt länge sen men det var ett tag sen
nu. [...] sen har jag gått en del kurser men just nu känns det inte aktuellt”

Det uppfattas av lärarna som att skolans ekonomi är en fråga som indirekt hindrar
fortbildning då lärarna inte får gå hur många kurser de vill. De måste välja vad de
anser är viktigast och då prioriteras kurser som rör arbetet mot mobbning bort. Vi
tolkar att finns ett intresse för fortbildning generellt sett och att lärarna vill
fortbilda sig. Men, då de arbetar samtidigt verkar det som att det inte finns det tid
eller ork för mer än en kurs i taget. Andra kurser verkar för närvarande prioriteras
högre än antimobbningskurser, både av skolan och av lärarna själva.

Beskrivningskategori D: det kontinuerliga arbetet mot
mobbning
Under denna kategori beskriver vi det som lärarna lyfte fram som mest centralt
när det gäller det kontinuerliga arbetet mot mobbning. De lyfter fram hur de
arbetar kontinuerligt med mobbning i verksamheten, att schemalagda lektioner
är ett sätt att arbeta mor mobbning, hur arbetet mot mobbning kan genomsyra
det dagliga arbetet samt hur minskade resurser i form av tid och ekonomiska
medel försvårar arbetet mot mobbning.

Lärarna berättar hur de arbetar kontinuerligt mot mobbning integrerat i
verksamheten. Empatiträning nämns som ett sätt att arbeta preventivt mot
mobbning.
Lärare D: “Det här med hur man ska vara mot varandra och konflikthantering, det
pågår hela tiden mer eller mindre [...] vi brukar fokusera på att se skillnad på jaget
och laget. Att se hur man själv påverkar gruppen [...] en form av empatiträning”
Lärare A: “Det ska egentligen genomsyra, det är ju ett arbetssätt och ett synsätt
på människor överhuvudtaget [...] för mig känns det som att jag arbetar
förebyggande mot mobbning varje dag [...] jag är medveten om varför jag är som
jag är och jag gör som jag gör men jag går ju inte och tänker på att jag arbetar
förebyggande mot mobbning hela tiden”.
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Lärare A: “Det är ett jätteviktigt arbete. Det är ju helt grundläggande för
självkänsla och medmänsklighet”.

Vi uppfattar att lärarna tycker att arbetet mot mobbning är så viktigt att det bör
genomsyra den dagliga verksamheten. Detta kan ske genom empatiträning som
får barnen medvetna om sin roll i gruppen samt hur man ska vara mot varandra.
En lärare kopplar
mobbningsarbete:

ihop

konsekvenser

för

elevers

kunskapsmål

med

Lärare A: “Kunskapsmålen de är jätteviktiga, men är man inte hel, då är det tufft
att nå de här målen”

Citatet ovan tolkar vi som att läraren tycker att om mobbning sker så kan
elevernas kunskapsresultat försämras. Elevernas välmående kan påverka
elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen.

En av lärarna lyfter fram specifika antimobbningslektioner som ett sätt att arbeta
mot mobbningen;
Lärare D: “Jag vill ha lektioner. Med någon annan än mig. [...] Det var jätte,
jättebra [...] det var ett tänk, vi hade en röd tråd genom hela mellanstadiet [...]
ett viktigt arbete vi helst hade fortsatt med”.

Citatet ovan ger uttryck för att läraren är positivt inställd till lektioner mot
mobbning och att denna helst hade velat fortsätta med detta.

Lärarna berättar om att tiden inte räcker till när det kommer till arbetet mot
mobbning. Lärares ökade administrativa ansvar samt möten tar mycket av tiden
då kan vara med sina elever. De belyser även ekonomiska resurser som en faktor
som kan påverka arbetet mot mobbning.
Lärare E: “Jag har inte den tiden […] jag har så många andra saker”
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Lärare A: “Det är alldeles för mycket administrativt [...] det administrativa och
mycket möten tar av den egentliga, verkliga tiden som man ska vara med
eleverna [...] omfördelning av tiden behövs [...] det är jättesvårt, det kostar”

Lärare F: “Det får man ju jämt. Pappersarbete som inte är så viktigt läggs ju på
hela tiden. Administrativa uppgifter tar över. Se tillbaka 13 år så hade jag gott om
tid. Men smygandes så försvinner det lite tid här, lite tid där.”

Lärare D: “Av besparingsskäl har resurser i klassen tagits bort vilket varken vi
lärare eller barn tycker om [...] Det blir svårare att hitta tid nu när jag är ensam,
tidigare var vi ju två som samarbetade”

Det lärarna beskriver ovan tolkar vi som uppfattningar av att ekonomin är en
problematisk faktor när det gäller arbetet mot mobbning. Bristen på de
ekonomiska och mänskliga resurserna ses som ett problemområde då detta leder
till att lärarna inte har tid att arbeta mot mobbning. Även lärarnas ökade
administrativa ansvar och det kan leda till att tiden inte finns för arbete mot
mobbning.

Slutsatser av resultatet
Nedan presenterar vi de slutsatser vi gjort av resultatet.

Tid och resurser
Vi tolkar att respondenterna uppfattar att det är främst de minskade ekonomiska
resurserna som leder till minskade mänskliga resurser i klassrummet. Även ökat
administrativt ansvar är en faktor som leder till lärarnas tidbrist i arbete mot
mobbning. Lärarna upplever att tidbristen försvårar arbete mot mobbning då de
inte hinner se alla barn. Lärarna påpekar att minskad tid och indragna resurser
har gjort deras arbete mer pressande. Vi tolkar dem som att deras arbetsuppgifter
har ökat de senaste åren i takt med att både barngrupperna och de administrativa
skyldigheterna blivit större. När då ett mobbingfall uppdagas så ser vi att de
upplever att ytterligare tid tas från deras redan knappa planeringstid, och då de
oftast nu inte har en resurs i klassen som kan avlasta dem blir då mobbingfall
väldigt tidskrävande för lärarna. Vi anser att de ger uttryck för uppfattningen av
att de inte hinner ge eleverna tillräcklig uppmärksamhet och egen samtalstid
vilket gör att den minskade tiden för det kontinuerliga arbetet mot mobbning
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ibland gör att de inte uppfattar om någon far illa. En slutsats vi gör är att de
uppfattar att minskad tid och indragna resurser är problematiskt i arbete mot
mobbning.

Problematiskt begrepp
Lärarna beskriver en problematik med elevers ökade vardagliga användning av
begreppet mobbning. De berättar att begreppet används mer frekvent och i
vanliga sammanhang där två elever bara är i konflikt med varandra.
Konsekvensen av detta blir att lärarna måste förklara och diskutera begreppets
innebörd och mening tillsammans med både elever och föräldrar. Denna
problematik leder till att tid tas från lärarnas redan pressade schema. Vi drar
slutsatsen att lärarna upplever att begreppet mobbning och dess varierande och
subjektiva innebörd gör ordet till ett väldigt laddat och problematiskt begrepp.

Hur mobbning upptäcks
Lärarna lyfter fram kroppen och sina sinnen som redskap i att upptäcka
mobbning. Några av dessa redskap som nämns är att se, lyssna och gå på sin
magkänsla. Lärarna påpekar att mobbning kan visa sig i form av fysiska eller
psykiska symtom. De fysiska kan vara t ex magvärk eller huvudvärk medan de
psykiska kan vara att eleven går ensam ofta eller/och söker mycket vuxenkontakt.
Vår slutsats är att lärarna ger uttryck för att de ska arbeta aktivt med kroppen och
sinnena för att upptäcka om elever blir mobbade eller mår dåligt.

Kunskapsmålen
En annan slutsats vi drar är att lärarna uppfattar att det finns ett samband mellan
elevers välmående och deras förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Det kontinuerliga arbetet
Lärarna vill använda sig av utarbetat material med tillhörande lektioner som
fokuserar på empatiträning. De beskriver också hur det ständiga arbetet med
“jaget och laget” är en del i det kontinuerliga arbete som ska genomsyra den
dagliga verksamheten. Vi drar slutsatsen att lärarna uppfattar att de vill ha
lektioner rörande arbetet mot mobbning på schemat i deras kontinuerliga dagliga
arbete.

Fortbildning
Lärarna berättar att det gått allt för lång tid sen de senast fick fortbildning i ämnet.
De främsta orsakerna till detta uppfattas vara brist av tid och ekonomiska
resurser. Vi tolkar att lärarna uppfattar att de behöver mer fortbildning i arbetet
mot mobbning. Vi drar slutsatsen att lärarna uppfattar att det är skolans
skyldighet att hålla lärarna uppdaterade i en sådan viktig fråga som arbetet mot
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mobbning. En annan slutsats vi drar är att vi tolkar att lärarna uppfattar att
fortbildning i arbetet mot mobbning inte prioriteras, varken från deras eller från
skolledningens sida.

Arenor där mobbning sker
Lärarnas påvisar en stor frustration över den maktlöshet de känner då de inte har
tillgång till elevers telefoner och internetkonton. De visar även upp en irritation
över att ärenden som sker efter skoltid i detta forum ändå behöver lösas av lärarna
under skoltid. Det ter sig som att lärarna eftersöker en större involvering från
föräldrarnas sida rörande sina barns internetvanor. Vi drar slutsatsen att en
uppfattning bland lärarna är att mobbning sker där inte vuxna är och att
mobbning är något elever ofta försöker dölja vilket gör att lärarna inte heller ser
vem som är drabbad. Vi drar också slutsatsen att lärarna uppfattar internet och
tillhörande sociala medier som en arena som är speciellt svår i arbetet mot
mobbning.

Forum för att upptäcka och förebygga mobbning
Vi tolkar att lärarna uppfattar att om mobbning sker på skolan så brukar det
komma fram av eleverna själva i något av skolans elevforum, såsom elevråd,
klassråd eller en grupp med särskild inriktning på skolans klimat. Vi drar
slutsatsen att lärarna uppfattar olika elevforum som ett fungerande sätt att
involvera elever i arbetet att upptäcka och förebygga mobbning. Vi tolkar även att
lärarna upplever en regelbundenhet i arbetet mot mobbning då de har ett eget
återkommande arbetslagsforum. I detta forum tolkar vi att de uppfattar att
mobbningsrelaterade problem kommer fram. De kan i detta forum gemensamt
diskutera ärenden och konsultera varandra rörande uppföljning och utvärdering
av pågående och tidigare mobbningsärenden. De kan även diskutera och känna av
klimatet på skolan. Vi drar slutsatsen att lärarna uppfattar att de har ett
fungerande forum i arbetslaget för att upptäcka och förebygga mobbning.
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Diskussion
Här kommer vi diskutera våra slutsatser i relation till vårt forskningsproblem.
Vi kommer använda oss av litteraturen i bakgrunden för att lyfta fram relevant
information. Vi kommer använda oss av rubrikerna i våra slutsatser och
diskutera utifrån dem.

Tid och resurser
En slutsats handlar om hur tidsbrist och indragna resurser är problematiskt för
lärarna i arbetet mot mobbning. Vi får uppfattningen av att lärarna inte tycker sig
hinna med vara med eleverna på samma sätt som de tidigare kunde.
Administrativa uppgifter och indragna resurser leder till tidsbrist för lärarna.
Även Charlotta Einarsson (2003) behandlar detta i sin avhandling om lärares
uppfattningar av interaktion med elever och stora barngrupper. Hon skriver att
klassernas storlek samt vuxenbristen gör att lärarna inte hinner uppmärksamma
alla elever, varken på det personliga planet eller på det ämnesrelaterade planet
och att lärarna inte heller känner att de hinner hålla reda på vad som egentligen
händer i klassrummet under lektionstid.

Mobbning är ett problematiskt begrepp
Denna slutsats handlar om att lärarna upplever att mobbning är ett problematiskt
och subjektivt begrepp. Begreppets innebörd varierar bland lärare, föräldrar och
elever. Vi tolkar lärarnas utsagor som att elever ofta tror att mobbning kan handla
om en enstaka gång vilket stämmer överens med Wrethander Blidings (2004:5)
definition av begreppet mobbning. I motsats till vad vi tolkar att lärarna uppfattar,
beskriver hon att mobbning kan röra sig om ett enstaka tillfälle. I På tal om
mobbning - och det som görs: kunskapsöversikt. (Skolverket, 2009:12) beskrivs och
problematiseras begreppet mobbning; “Mobbning är visserligen ett uttryck som
alla känner till, men det råder olika uppfattningar om hur mobbning ska
definieras”. Även Wrethander Bliding (2007:5) säger att “Begreppet mobbning
används flitigt och som vi alla vore överens om dess betydelse”. Hon antyder att
definitionen av mobbning som ibland tas för givet inte alls är så självklar. Av
lärarnas utsagor kan vi konstatera att mobbning är ett problematiskt begrepp som
betyder olika för olika människor. Lärarnas definition av begreppet tolkar vi vara
väldigt likt den ledande forskaren på mobbning, Dan Olweus. Hans tolkning av
begreppet är “En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och
under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”
(Skolverket, 2009:139). Men, lärarna inbegriper också uteslutning som ett sätt att
mobba, vilket Olweus inte gör. Det gör däremot Höistad (2001:73) vilket gör att
Höistads tolkning av begreppet mobbning är den definition vi anser stämmer
överens med lärarnas uppfattning.
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Hur mobbning upptäcks
Den här slutsatsen handlar om att vi tolkade att lärarna har uppfattningen att de
använder kroppen när de försöker se om någon elev är mobbad. Lärarna tog upp
att se och att lyssna samt magkänsla som redskap de använder när de försöker se
tecken på mobbning. Några av dessa tecken som lärarna lyfte fram var t ex
magvärk, huvudvärk och att eleverna söker mycket vuxenkontakt. Även Olweus
(1991) tar upp tecken på när en elev kan vara mobbad såsom ledsamhet,
ängslighet och vuxensökande.

Kunskapsmålen
Larsson (2000:151) beskriver hur mobbade elevers känslor kan blockera deras
koncentration och hur ”framgång i skolan har mera med känslomässiga och
sociala faktorer att göra än med faktakunskaper eller tidig utvecklad läsförmåga”.
Det stämmer bra överens med vår slutsats om att lärarna uppfattar att det finns ett
samband mellan elevernas välmående och deras förutsättningar att nå
kunskapsmålen.

Det kontinuerliga arbetet
En annan slutsats är att vi tolkar att lärarna vill ha empatiträning och specifika
lektioner rörande arbetet mot mobbning på schemat i deras kontinuerliga dagliga
arbete. Sahin (2012) beskriver i sin studie att en grupp av elever som fick träna
empati hade mindre mobbning och bättre empatiska färdigheter i sin grupp
jämfört med en annan grupp som inte tränade empati. Även Robert och Strayer
(2004) beskriver ett samband mellan barns empatiska färdigheter med deras ilska
och sociala beteende. I deras undersökning kom det fram att barnen med mer
utvecklade empatiska färdigheter hade mindre ilska samt bättre sociala
beteenden. Vår tolkning av lärarnas uppfattning om att integrera empatiträning
och låta det genomsyra det kontinuerliga arbetet får här stöd. Olweus och Limber
(2010) är likt respondenterna positiva till att lektioner mot mobbning med
tillhörande material bör användas. Denna åsikt kan dock indikera att lärarna inte
fått någon kontinuerlig fortbildning i arbetet mot mobbning då användandet av
specifika material och lektioner i den nyare forskningen blivit hårt kritiserat.
Flygare m.fl. (Skolverket, 2011:22) visar i sin studie att specifikt
mobbningsmaterial är helt verkningslöst och specifika lektioner på schemat ökar
mobbningen i vissa grupper av barn.
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Fortbildning
En slutsats handlar om att lärarna uppfattar att det är skolans skyldighet att hålla
dem uppdaterade i arbetet mot mobbning. Flygare m.fl. (Skolverket. 2011:17)
benämner personalutbildning som en av de faktorer som har störst positiva
effekter i arbetet mot mobbning. De menar att om “flertalet av personalen fått
utbildning [...] ökar deras förståelse för mobbning och kränkningar”. En annan
slutsats handlar om att vi uppfattar att lärarna anser att de behöver mer
fortbildning i arbetet mot mobbning då detta inte prioriteras av varken
skolledning och lärare. Vi finner det anmärkningsvärt att lärarna både anser sig ha
kunskapsluckor i arbetet mot mobbning men att de samtidigt upplever sig själva
inte prioritera fortbildning i ämnet. Friends rapport (2013) belyser att 45 procent
av lärarna i deras undersökning säger sig inte ha tillräckliga kunskaper i
likabehandlingsfrågor.

Arenor där mobbning sker
En slutsats är att det finns en uppfattning bland lärarna att mobbning sker där
vuxna inte är och att mobbning är något elever ofta försöker dölja. I Einarssons
(2003) avhandling vittnar lärarna om liknande upplevelser såsom att mobbning är
en dold aktivitet som ofta sker utanför lektionstid. Det finns dock en viss
tvetydighet i ämnet då Friends i sin rapport från 2013 framhåller att de otryggaste
platserna i skolan har låg vuxennärvaro som gemensam nämnare. Wolke m.fl.
(2001) beskriver däremot hur mobbning främst sker på vuxentäta platser som t ex
klassrummet, vilket inte stämmer ihop med våra respondenters uppfattningar. Vi
en slutsats att lärarna uppfattar internet och tillhörande sociala medier som
problematiskt i arbetet mot mobbning. Det ter sig som att lärarna eftersöker en
större involvering från föräldrarnas sida rörande sina barns internetvanor. Även
lärarna i Stauffer m fl. (2012) studie uppfattar också att föräldrar bör involvera sig
i högre grad i barnens internetvanor.

Forum för att upptäcka och förebygga mobbning
Denna slutsats handlar om att vi tolkar att lärarna uppfattar olika elevforum som
ett fungerande sätt att involvera elever i arbetet med skolans klimat samt att
upptäcka och förebygga mobbning. Flygare m.fl. (Skolverket, 2011:17) skriver
“Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning [...] med syfte
att skapa en god atmosfär” De skriver även att elevernas möjlighet att aktivt
medverka i olika forum har en positiv effekt på mobbningsarbete och att elevernas
involverande har visat sig ha stora effekter på detta. Även Eliot, Cornell, Gregory
och Fan (2010) redovisar i sin studie att ett stödjande förhållningssätt och klimat i
skolan är ett potentiellt värdefullt sätt att engagera eleverna i
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mobbningsförebyggande åtgärder. Vi drar även slutsatsen att lärarna uppfattar att
de har ett regelbundet fungerande forum i arbetslaget för att upptäcka och
förebygga mobbning. Flygare m.fl. (Skolverket, 2011:17) beskriver att uppföljning
och utvärdering av elevernas situation som ett av de effektivaste sätten att
motverka mobbning. Helt tydligt är att olika forum, både för elever och lärare,
verkar positivt både för att upptäcka och motverka mobbning.

Reflektion över arbetet med studien
En aspekt av självkritik är detta är vår första fenomenografiska studie. Vi lär av
erfarenhet, men innan denna studie hade vi ingen erfarenhet av varken
fenomenografi eller kvalitativa intervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet av
studien och kanske hade någon annan än oss fått fram en del andra saker eller sett
andra mönster i tolkningarna av intervjuerna. Alexandersson (1994) skriver att
saknad av ämnesteoretiska kunskaper kan göra att ett innehåll som kan upptäckas
mellan raderna i intervjun går förlorat. Han påpekar också att saknaden av dessa
teoretiska kunskaper kan i bland leda till en ofullständig och genomgående analys
av empirin. Då vi var noviser på ämnet i början av studien så är det möjligt att vi
saknade ämnesteoretiska kunskaper. Dock anser vi att vi under skapandet av
arbetet erinrat oss tillräckliga kunskaper för att analysera, reflektera och tolka det
insamlade materialet.
En annan tanke vi har är att vi kunde gjort en fallstudie för att gå djupare in i
lärares uppfattningar av mobbningsproblematiken på just den specifika skolan
där vårt material insamlades ifrån. Vi hade kanske kunnat gräva lite djupare och
kompletterat våra intervjuer med observationer.

Förslag till vidare forskning
I vår studie har vi uppmärksammat ett område som vi tror behöver mer forskning.
Vi tolkar att lärarna uppfattar att tidsbrist och minskade ekonomiska resurser har
en negativ effekt på arbetet mot mobbning. Men, på vilket sätt påverkar skolans
minskade ekonomiska resurser och lärarnas tidsbrist arbete mot mobbning
egentligen? Vilka konsekvenser kan detta ha för elevernas skolgång?
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Bilaga 1, Intervjuguide
Kan du berätta:

* lite om dig själv?

* vilken eller vilka utbildningar du har gått?

* om ditt arbete här

* Hur länge har du arbetat?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan du berätta:

* Vad mobbing är?
* Vad du anser vara viktigt i arbetet mot mobbning?
* Varför ni arbetar mot mobbning?
* Om dina erfarenheter av mobbningsarbete?
* Om du fått någon fortbildning om mobbning specifikt?
* Hur du arbetar med arbetet mot mobbning i din praktik?

* Hur man upptäcker mobbning?
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* Om var du tror mobbning sker?

* Hur mobbning uppstår och sker?

Punkter

* Gemensamt arbete
- Förebyggande
- Direkt åtgärd
- Upptäcka mobbning

* Enskilda arbetet

* Fortbildning om mobbning
- Vill du ha mer fortbildning? Varför/Varför inte?

* Dokument/likabehandlingsplan
- Delaktighet personal, elever, föräldrar
- Din delaktighet i skapandet/revideringen av planen
- Hur informeras de? Hur Involveras de?

* Program/Metod
- Enskilda utbildningar
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- Delaktighet hos personal, elever, föräldrar
- Hur informeras de? Hur Involveras de?
- Mobbingteam

* Definition av mobbning

* Typer av mobbning
- Fysisk, psykisk, tyst, uteslutning, socio ekonomisk

* Arena
- Skolgård
- Omkl. rum
- Klassrum
- Internet
Sonderande frågor:
Kan du utveckla det?
Kan du beskriva detta mer i detalj?
Har du fler exempel på detta?

Nu förstår jag inte?”

Oj, det låter intressant, hur menar du då?”

Jaha, varför?
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Sista frågan: Är det något mer du vill berätta innan intervjun avslutas?

Innan intervjun börjar berättar vi följande:

“Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Alla uppgifter
du lämnar behandlas konfidentiellt och är endast menat att användas i
forskningssyfte. Ditt namn och din arbetesplats kommer bli fingerat i
rapporten, men vi behöver ditt tillstånd för att vid behov kunna lämna ditt
namn och telefonnummer till vår examinator då han eventuellt måste
kunna validera intervjun och bekräfta att den ägt rum. Vi kommer spela in
denna intervju, men materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det är
bara jag, min kollega, vår handledare och eventuellt vår examinator som
kommer att ta del av den. Den bandade intervjun kommer att raderas så
fort examensarbetet är bedömt godkänt av examinatorn. Vi kommer att
transkribera inspelningen och även det dokumentet kommer att raderas
vid examination.”

38

Bilaga 2, Missiv
Hej!
Vi heter Malin Österman och Jonas Adelöw. Vi studerar till förskollärare
respektive F-6 lärare på Mittuniversitetet i Härnösand.
Vi är just nu är inne på sista terminen och arbetar därför med vårt
examensarbete.
Vi skulle väldigt gärna vilja att du medverkar i en intervju med en av oss
båda. Intervjun kommer att ta ca 45-60 min, men då den är frivillig så kan
den självklart avbrytas när du vill.
Vårt syfte är att ta reda på vad lärare uppfattar vara mest centralt i arbetet
mot mobbning.
Alla uppgifter du lämnar kommer att hanteras med största möjliga
konfidentialitet och kommer endast användas i samband med just det
här examinationsarbetet. Ditt namn och din arbetsplats kommer att vara
figurerat i uppsatsen, dock kommer vi eventuellt behöva dela detta med
vår examinator samt handledare av verifieringsskäl.
Ljudinspelningen från vårt samtal kommer att raderas efter examination
och endast vi som genomför undersökningen, vår examinator samt
handledare kommer ta del av ljudfilen. Allt material i form av
ljudinspelningar och anteckningar i samband med intervjuerna kommer
att raderas i samband med examensarbetets godkännande. Intervjuerna
kommer att utföras vecka 37- 38.

Om du vill delta så mejla ditt intresse till jonasadelow@hotmail.com
De 4 första som visar intresse på er skola/förskola kommer vara vårt
urval.
Tack på förhand!
Mvh Malin och Jonas
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Bilaga 3, Lagar/föreskrifter
Nedan presenteras skollagen. Den reglerar hur skolan ska arbeta mot
mobbning, både i förebyggande syfte och vilka åtgärder som ska vidtas då
kränkningar uppdagas samt vilket ansvar huvudmannen har för att ta fram en
plan mot kränkande behandling.

I Skollagen (2010:800) 1 Kap 5§) står det:

"Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.

Lagen har till ändamål att främja barns, ungdomars och elevers lika rättigheter
samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Den har
också till ändamål att motverka annan kränkande behandling och lyfter fram 3
åtgärder: målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra kränkande
behandling och plan mot kränkande behandling: “Den som verkar inom skolan
aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och
rasistiska beteenden [...] Mobbning är en sorts kränkande behandling” (ibid).
Huvudmannen är ytterst ansvarig för att ett målinriktat förebyggande arbete mot
kränkande behandling bedrivs av skolan. Huvudmannen kan vara en person eller
ett företag. Åtgärder ska vidtas för att kränkande behandling ska i yttersta möjliga
mån förebyggas och förhindras. Huvudmannen är även skyldig att en plan mot
kränkande behandling upprättas. I denna plan ska varje år revideras och
synliggöras för elever, personal och föräldrar. Planen ska innehålla rutinerna
skolan använder sig av i arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande
behandling (Skolverket, 2009). Skolverket skriver “Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska
huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling” (Skolverket, 2012).
Då skolan får veta att en elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling
av annan elev eller personal så måste skolan utreda ärendet och vidta lämpliga
åtgärder för att stoppa de pågående kränkningarna och förhindra fler i framtiden.
Elevens föräldrar eller vårdnadshavare ska även informeras om den upplevda
kränkningen så snart som möjligt. (Skolverket, 2009)
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