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Abstract 
 
Institution:  LUT, Lärarutbildningen 
Kurs: AUO3 Allmänt utbildningsområde 
Termin: Höstterminen 2007 
Titel:  Lärare och elevers upplevelser av mobbning på en specifik skola  
Författare:  Olof Geo 
Syfte: Att jämföra elevers och lärares upplevelser av mobbningssituationen bland 

eleverna på en specifik skola. 
Metod: Kvantitativ (enkätundersökning). 
Material: Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, tidigare forskning, rapporter från 

skolverket. 
 
Resultat: Lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen på den specifika 

skolan stämmer i vissa fall bra in på den tidigare forskningen medan den i andra 
fall skiljer sig. Både den tidigare forskningen och undersökningen på den 
specifika skolan visar att eleverna i högre grad anser att mobbning är ett 
problem på deras skola än vad lärarna gör. Båda undersökningarna visar också 
att lärarna anser att mobbning förekommer i högre grad än vad eleverna gör. 
Jämför man lärarnas och elevernas svar i enkätundersökningen finns det 
skillnader som tyder på att lärarnas och elevernas upplevelser av 
mobbningssituationen bland eleverna på skolan ibland är olika. Skillnaderna i 
procentsatserna av lärarnas och elevernas svar är dock på vissa ställen relativt 
små. Nästintill genomgående anger lärarna att förekomsten av mobbning är 
större än vad eleverna gör. Endast på påståendet som gav indikationer på 
psykisk mobbning angav eleverna tillsammans en högre procentsats än lärarna. 
På påståendet som gav indikationer på den fysiska mobbningen är skillnaden 
mellan elevernas och lärarnas upplevelser riktigt stora. 
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1.  Inledning 

Mobbning i skolan är ett fenomen som kan få katstrofala följder för den elev som utsätts. 

Mobbningen kan leda till depressioner, ångest, en självbild som inte motsvaras av 

verkligheten och till och med till självmord. Problemen är dock inte alltid bara psykiska. 

Offer upplever också i högre grad fysiska besvär, så som infektioner och andra sjukdomar. 

Sviterna av mobbningen man som barn eller ungdom upplever i skolan kan sitta i långt in i 

vuxen ålder och påverka ens sociala liv i mycket hög grad.1 Risken finns också att 

mobbningen fortsätter ute i arbetslivet. Mobbning finns på många arbetsplatser och denna 

företeelse leder till arbetsskador, utbrändhet och sjukskrivningar.2 Skolorna har enligt lag ett 

stort ansvar att förebygga, förhindra och upptäcka den mobbning som sker.  

 

I skrivande stund blir den nya Barn- och elevskyddslagen aktualiserad i medierna. Skolorna 

blir i domstol dömda att betala ut skadestånd till barn som fallit offer för mobbningen. 

Skolorna har inte gjort tillräckligt för att skydda elever eller förhindra mobbning. För mig som 

blivande lärare är därför detta ämne av stor vikt. Jag har många gånger funderat kring hur 

elevers och lärares uppfattning om mobbingsituationen kan skilja sig åt. Då skolorna tvingas 

betala skadestånd för att de gjort för lite undrar jag om där kanske finns en skillnad mellan 

elevernas upplevelser och lärarnas iakttagelser. Lärarna blir omedelbart viktiga personer för 

utsatta elever. Det är viktigt att lärare ser mobbningen, för om inte de ser har jag svårt att 

förstå hur ett förebyggande arbete skulle gestalta sig. 

 

Mobbningens problematik är något som förmodligen alla människor någon gång har stött på, 

har en relation till och uppfattningar om. Under lärarutbildningens gång har mobbning och 

fenomenets omfattning med jämna mellanrum varit föremål för diskussioner och seminarier. 

Detta har gjort att ett intresse för problematiken och dess omfattning har byggts upp hos mig 

och jag bestämde mig därför för att ägna denna uppsats åt mobbning.   

 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån tre frågeställningar, jämföra elevers och lärares 

upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola. Att det endast är 

lärarna och just deras elever som omfattas av undersökningen gör jämförelsen mer intressant 

och annorlunda, jämfört med andra undersökningar, än om undersökningen hade omfattat 

flera skolor.   
                                                
1 Eriksson, m.fl., s.80 2002  
2 Berlin & Enqvist 2002, s.14 
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2.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att jämföra elevers och lärares upplevelser av 

mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola. 

 

Varje frågeställning utgör en jämförelse mellan lärare och elever. 

1.    Är mobbning ett problem på skolan? 

2.    Hur är upplevelsen av omfattningen av mobbning på skolan? 

3.    Hur är upplevelsen av olika typer av mobbning på skolan? 

 

Jag ska alltså i denna uppsats utifrån dessa tre frågeställningar jämföra elevers och lärares 

upplevelser av mobbningen på en specifik skola. Jag är intresserad av att finna likheter och 

skillnader i deras svar och utifrån detta föra resonemang utifrån den tidigare forskningen som 

redan finns i ämnet och som också presenteras i denna uppsats. Rapporter, publikationer och 

artiklar från Skolverket ligger till grund för den tidigare forskningen och dessa ger en bra bild 

över mobbningssituationen på de svenska skolorna idag. Vad Skolverkets material dock inte 

visar är hur det kan se ut på en specifik skola där en given population av lärares och elevers 

upplevelser jämförs och analyseras. Skolverkets resultat är ett genomsnitt på 

mobbningssituationen på alla skolor de gjort undersökningar på.  

 

Denna uppsats bidrar till att ge klarhet i hur mobbningssituationen kan se ut på en specifik 

skola om där eventuellt finns skillnader mellan lärarnas upplevelser och elevernas. Jag tror att 

det kan finnas en avgörande poäng med att undersöka den specifika miljön och elever och 

lärare som alla vistas i den. Eventuella skillnader skulle kunna säga någonting om ett 

eventuellt glapp mellan elevernas och lärarnas förståelsevärldar. Resultatet kommer att sättas i 

relation till skolverkets undersökningar, för att finna likheter och skillnader.  
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3.  Bakgrund 
I detta kapitel har jag valt att föra en diskussion kring definitionen av mobbning, beskriva 

olika typer av mobbning, presentera läroplanens, skollagens och barn- och elevskyddslagens  

betänkligheter vad gäller mobbning. Jag ger också en bild av den specifika skola som jag valt 

ut som studieobjekt för min undersökning och deras antimobbningsarbete. 

 

3.1 Mobbning, vad är det, hur kan man definiera det? 

Ordet mobbning kommer från engelskans ”mob” som betyder ”en stor anonym grupp 

individer”3. Ordentlig och omfattande forskning kring fenomenet mobbning startade i 

Skandinavien på 1980-talet.4 Det finns sedan dess många som har gett sig på att försöka 

definiera ordet mobbning och det har visat sig att det finns en oenighet i vad begreppet ska 

innehålla. Anatol Pikas och Dan Olweus, som är bland de mest kända mobbningsforskarna i 

Sverige,5 är två av dessa forskare som har gett en definition åt begreppet. Olweus definition 

lyder: 

 

”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”6  

 

Olweus förtydligar senare begreppet ”negativa handlingar” som står i hans definition, på 

följande sätt: 

 

”Det är en negativ handling när en person tillfogar eller försöker tillfoga en 

annan person skada eller obehag”7 

 

Pikas menar till skillnad från Olweus att ”mobbning är gruppvåld”8.  Pikas anser därmed att 

Olweus definition är felaktig. Olweus tycker att det är mobbning också när någon blir utsatt 

för negativa handlingar av endast en person. Olweus argumenterar också för sin ståndpunkt 

och skriver om något han kallar för ”obalans i styrkeförhållandet” 9. Olweus understryker att 

det inte är mobbning när två fysiskt eller psykiskt jämnstarka personer tvistar. Ska det gå 

                                                
3 Olweus 1991, s.4  
4 Björk 1999, s.20 
5 Björk 1999, s.20  
6 Olweus 1991, s.4 
7 Olweus 1991, s.4 
8 Pikas 1987, s.23 
9 Olweus 1991, s.5 
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under Olweus definition för mobbning måste det finnas en klar obalans i styrkeförhållandet 

mellan de två tvistande personerna. Den ena parten ska ha stora svårigheter att försvara sig 

och vara på gränsen till hjälplös för att det ska kallas för mobbning.10  

 

Jag kommer i denna uppsats att använda Olweus definition av mobbning, trots att hans 

definition frångår ordets ursprungliga betydelse. Det vill säga ”en stor grupp individer”. Jag 

köper därmed Olweus resonemang om att mobbning nödvändigtvis inte behöver innebära 

gruppvåld.  

 

3.2 Fyra olika typer av mobbning 

Mobbning kan förekomma på olika sätt. Stiftelsen Friends som har som målsättning att 

minska mobbning och kränkande behandling i samhället kategoriserar mobbningen på 

följande sätt: 11  

 

• Psykisk mobbning: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, 

ignorering, undvikande, suckar och blickar.  

• Verbal mobbning: Glåpord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter.  

• Fysisk mobbning: Tafsningar, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.  

• e-mobbning: Precis som annan mobbning förutom att det sprids via olika 

elektroniska kanaler som sms, mail, mms. Det kan vara hot, skitsnack, rykten, 

blockeringar, att sprida kränkande bilder och videofilmer osv. 

 

Det finns också andra benämningar på dessa typer av mobbning. Olweus talar till exempel om 

”direkt mobbning” och syftar då främst till öppen fysisk mobbning med slag och sparkar som 

följd. I kontrast till detta står för Olweus den ”indirekta mobbningen” som här i princip är 

identisk med den psykiska mobbningen det vill säga utfrysning och social isolering.12 I denna 

uppsats har jag dock valt att utgå ifrån Friends kategorisering av de olika typerna av 

mobbning i enkätundersökningen. Jag finner Friends kategorisering mer strukturerad och 

innehållsrik än att bara benämna företeelserna som direkta eller indirekta. Denna 

kategorisering innehåller dessutom e-mobbning. En typ av mobbning som knappast fanns i 

                                                
10 Olweus 1991, s.5 
11 http://www.friends.se/index.php?id=573  
12 Olweus 1991, s.5 
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skolan då Olweus valde att kategorisera mobbningen som direkt eller indirekt, på grund av att 

dessa elektroniska kanalers omfattning då var mycket begränsad.  

 

3.3 Vad säger läroplanen och skollagen? 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) görs tydliga ställningstaganden om 

att mobbning i skolan inte accepteras och ska motverkas. 13  

 

”Skolan ska sträva efter att varje elev 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att bistå andra människor  

Alla som arbetar i skolan skall 

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa 

respekt för den enskilda individen     

Läraren skall 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling”   

 

Skollagen slår dessutom fast att: 14  

• ”Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” 

 

Dessa citat från Lpo94 och skollagen visar på en medvetenhet om att mobbning innebär ett 

problem på våra skolor och att företeelsen ska bekämpas och inte döljas.  

 

3.4 En ny lag 

Den 1:a april 2006 trädde Barn- och elevskyddslagen i kraft. Lagen ska främja likabehandling 

och förebygga och förhindra kränkande behandling, såsom mobbning. Enligt lagen ska varje 

skola ha en likabehandlingsplan som ska förebygga och förhindra mobbning på skolorna. I 

lagen finns också något som kallas för handlingsplikt. Detta innebär att skolor måste vidta alla 

åtgärder som krävs för att förhindra mobbning, då den upptäcks. Skulle någon skola brista i 

rutiner eller inte följa denna lag kan skolan dömas till skadestånd. En mobbad elev kan alltså 

få ekonomisk kompensation om skolan inte bedöms ha gjort tillräckligt för att förbättra den 

                                                
13 Lpo 94. s.8f 
14 Skollagen Kap 1 § 2 
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enskilde elevens situation.15 Enligt Barn- och elevombudet Lars Arrhenius fungerar lagen och 

skolorna tar sitt ansvar. Skadestånd har dömts ut till elever där skolan inte har tagit sitt 

ansvar.16 

 

3.5 Den specifika skolan 

De elever och lärare som medverkar i min studie är garanterade anonymitet. Av den 

anledningen kan jag inte referera till nedanstående information om skolans 

antimobbningarbete. Då skulle deras och skolans anonymitet röjas. 

 

Valet av skola på vilken jag ska göra min undersökning på föll sig relativt naturligt. På grund 

av att mobbning är ett ämne som kan uppfattas känsligt ville jag göra undersökningen på en 

skola jag hade anknytning till och där jag inte var helt och hållet opresenterad. Jag har 

vikarierat på den aktuella skolan och många elever och lärare vet därmed vem jag är. Detta 

skapar ett förtroende som jag kände var viktigt att ha på grund av det känsliga ämnet. Skolan 

är mångkulturell. Nästan hälften av eleverna har invandrarbakgrund. På skolan finns 

årskurserna 4-9 och totalt drygt 700 elever.  

 

På  skolans hemsidan presenteras en likabehandlingsplan och handlingsplanen mot kränkande 

behandling som finns på skolan och som också Barn- och elevskyddslagen kräver att varje 

skola ska ha. Handlingsplanerna citerar bland annat det som står skrivet i Lpo94 och i 

skollagen angående mobbning och kränkande behandling. Skolans hemsida presenterar också 

förebyggande åtgärder mot mobbning och annan kränkande behandling. Skolan jobbar bland 

annat med samarbets- och värderingsövningar, de har mentorskap, klassråd och elevråd och 

en elevhälsogrupp. Elevhälsogruppen består av representanter från skolledningen, skolvärden, 

en specialpedagog, en speciallärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledaren. 

Skolan har dessutom upprättat en speciell grupp som ska jobba med mobbningsfall som 

upptäcks, men också med förebyggande arbete. Gruppen består av en representant från 

skolledningen, kuratorn, lärare från varje arbetslag och två elever från varje klass. Denna 

grupp presenterar sig i klasserna och informerar om mobbning och kränkande behandling. 

Mobbningsfall som upptäcks på skolan blir denna grupps uppgift att hantera efter en särskild 

handlingsplan som finns utarbetad. Allt dokumenteras skriftligt, samt uppföljs och utvärderas. 

                                                
15 http://www.skolverket.se/sb/d/1910 
16 http://www.skolverket.se/sb/d/1788/a/8795 
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Skolan följer genom dessa åtgärder de lagar som finns angående mobbningshantering och 

förebyggande arbete. 



 

  8 

4.  Metod 

Mobbning bland elever på en skola är ett känsligt ämne och vid valet av metod för min 

uppsats var detta en viktig faktor. Efter noga överväganden valde jag att använda mig av en 

kvantitativ enkätundersökning. Anledningen till detta är bland annat som jag redan varit inne 

på att mobbning är ett känsligt ämne. En kvalitativ metod kan i detta fall med detta känsligt 

ämne innebära vissa intervjuareffekter som du som intervjuare inte har makt att rå över.17 

Svaren man får vid en kvalitativ intervju, fokusgrupper eller gruppintervjuer kan bli 

annorlunda med en intervjuare närvarande än om intervjupersonen själv får sitta och skriva 

ner sina svar. Detta gäller framförallt om ämnet för intervjun upplevs känsligt. Känsliga 

frågor bör besvaras mer anonymt.18 För fokusgrupper eller gruppintervjuer hade det varit 

önskvärt att deltagarna inte kände till varandra för att undvika intervjuareffekter. De sociala 

mönster som redan finns naturligt hos en grupp personer som sedan tidigare känner eller 

känner till varandra tenderar att påverka svaren och samtalets karaktär.19 Det blir svårt att 

undvika dessa intervjuareffekter i detta fall då jag har för avsikt att studera upplevelsen av 

mobbning på en specifik skola, där ju lärarna och eleverna rimligtvis sedan tidigare känner 

eller känner till varandra.  

 

Den metod jag tyckte lämpade sig bäst för min uppsats var alltså den kvantitativa metoden 

med enkäter. Jag slipper på så sätt undan intervjuareffekterna inom den kvalitativa metoden 

för detta känsliga ämne. Denna uppsats frågeställningars karaktär inbjuder också till en 

kvantitativ metod. En enkätundersökning kan ge bra svar på frekvenser och utrymme eller hur 

ofta och hur mycket något sker.20 Det är just detta jag är intresserad av i denna uppsats, att se 

hur omfattande mobbningen är och vilka typer av mobbning som är vanliga på skolan. Dessa 

frågor kan en enkätundersökning ge bra svar på. Jag har i denna uppsats alltså inga intentioner 

på att systematisera, kritiskt granska eller tränga in på djupet i mobbningsproblematiken. För 

dessa ändamål hade en kvalitativ metod lämpat sig bättre.21 

 

Denna uppsats innebär också en jämförelse mellan lärare och elever och deras upplevelser av 

mobbningssituationen bland eleverna på deras skola. Både lärarna och eleverna kommer 

därför att få en enkät som är konstruerad efter frågeställningarna. Lärarna och elevernas 

                                                
17 Esaiasson m.fl. 2002, s 262 
18 Esaiasson m.fl. 2002, s 262 
19 Esaiasson m.fl. 2002, s 348 
20 Esaiasson m.fl. 2002, s.219 
21 Esaiasson m.fl. 2002, s 234 
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enkäter är därför naturligtvis snarlika. (se bilaga) Jag fann det dock omöjligt att konstruera en 

enkät som skulle passa både lärarna och eleverna. Detta beror främst på att det är 

mobbningssituationen bland eleverna och inte lärarna jag vill studera, men också lärares och 

elevers olika roller på skolan. Enkäterna delades ut till eleverna i fyra 8:e klasser och till 

samtliga 39 lärare som undervisar i dessa klasser. Av eleverna fick jag 77 svar från 43 tjejer 

och 34 killar. Här finns ett slumpmässigt bortfall om cirka 10 elever som inte var närvarande 

då enkäterna delades ut. Av lärarna, som fick en vecka på sig att besvara frågorna, fick jag 

tillbaka 28 enkäter. Varför resterande inte lämnades in har jag egentligen inget bra svar på. 

Att fylla i en enkät måste dock alltid vara en frivillig handling, något som också framgick i 

enkätens inledning. Gissningsvis glömde vissa lärare av att fylla i enkäten, alternativt 

struntade de i att göra det. Detta får vi aldrig svar på. 

 

Som jag tidigare nämnt finns det skillnader i åsikter om vad den rätta definitionen för 

begreppet mobbning ska innehålla. Forskarna är inte ense i frågan och med detta i åtanke är 

det rimligt att anta att lärare och elever inte heller menar samma sak när de talar om 

mobbning. För att undvika ett definitionsproblem har jag valt att i mina enkäter till lärarna 

och eleverna överhuvudtaget inte nämna ordet mobbning. Frågorna i enkäten är därför mer 

konkret ställda och många utgår ifrån Friends kategorisering av de olika typerna av 

mobbning, som presenterades i föregående kapitel. Att jag medvetet väljer att inte nämna 

ordet mobbning i enkäterna skiljer min uppsats från skolverkets tidigare forskning som 

presenteras i följande kapitel. Det blir på så sätt mer intressant att jämföra mina resultat med 

den tidigare forskningen, då materialinsamlingen har skett på olika sätt. Det innebär dock 

också problem. Det blir svårare att jämföra eftersom frågorna inte är identiska med de som 

ställts i den tidigare forskningen och det blir svårt att se vad i svaren som exakt stämmer in på 

Olweus definition på mobbning. Enkäterna ger dock bra indikationer på mobbningens 

omfattning och upplevelser om de olika typerna av mobbning. Jag är medveten om dessa 

problem och jag tycker att det är värt att göra på detta sätt för att till varje pris inte nämna 

ordet mobbning i enkäterna och på så sätt undvika definitionsproblemet.  

 

4.1 Validitet och tillförlitlighet 

I detta avsnitt ska jag diskutera undersökningens validitet och tillförlitlighet. Har jag 

undersökt det jag haft för avsikt att undersöka? Och är undersökningen tillförlitlig? 

Validiteten kan betraktas som god när jag hållt mig inom syftets ramar. Enkätundersökningen 

har begränsats av syftet och dess konkretiserande frågeställningar vilket hjälpt mig att hålla 
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mig på rätt spår. Eventuella validitetsproblem skulle kunna vara det bortfall som blev i 

enkätundersökningen 28% av de tillfrågade lärarna valde att inte svara. Elevernas 

svarsfrekvens på 88.5 % får betraktas som god (bortfall 11.5 %). Detta skulle kunna utgöra ett 

problem för undersökningens trovärdighet. Jag kan inte uttala mig i absoluta ordalag. Jag 

måste dock sätta hela undersökningen i den kontext där den ingår. Med reservationen för att 

uppsatsen är skriven under en mycket begränsad tid. Eventuella bortfall har varit svåra att 

reparera. Enkätundersökningen är dessutom frivillig och om lärare väljer att inte delta är det 

inte så mycket jag kan göra åt. Jag har helt enkelt blivit tvungen att acceptera bortfallet och 

med den vetskapen dra sådana slutsatser som jag anser möjligt i ett ganska begränsat urval. 
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5. Teori, tidigare forskning 
Flera undersökningar har gjorts angående förekomsten av mobbning på skolor och här 

presenteras det vi på förhand vet. Mycket av informationen i denna text har jag hämtat från 

Skolverket som gett ut flera rapporter och publikationer i ämnet.  

 

5.1 Förekomsten av olika typer av mobbning 

Rapporten Skolan – En arena för mobbning, som på uppdrag av Skolverket är skriven av fyra 

anställda vid Samhällsvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet, tar upp förekomsten 

av olika typer av mobbning på skolor under begreppen direkt och indirekt mobbning. Det 

visar sig att den direkta mobbningen med slag, sparkar eller hot om våldshandlingar är mer 

vanligt bland killarna och att den indirekta mobbningen, till exempel ryktesspridning och 

utfrysning är mer vanligt hos tjejerna. Denna frekvens ökar också när tjejerna kommer upp i 

tonåren. Det klargörs också att indirekt mobbning även förekommer bland killarna i relativt 

stor utsträckning.22 Något som inte fullt ut framkommer är i hur stor utsträckning olika typer 

av mobbning förekommer om man tar bort könsaspekten. Det finns dock material som visar 

att verbal mobbning förekommer i dubbelt så stor utsträckning som fysisk mobbning23 och att 

e-mobbning förekommer i lika stor utsträckning som fysisk mobbning.24 Skolverkets rapport 

Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft vittnar också den om att verbala 

kränkningar är vanligast förekommande.25 Skolan på vilken jag gjort min undersökning är 

som tidigare nämnt mångkulturell då nästan hälften av eleverna har invandrarbakgrund. Den 

ovan nämnda rapporten tar också upp förekomsten av verbala kränkningar som har med 

etnicitet att göra.  

 

Rapporten visar att:26 

• 25 % av elever med invandrarbakgrund uppger att de någon gång blivit verbalt 

kränkta på grund av sitt etniska ursprung 

• 20 % av elever med invandrarbakgrund anger sitt etniska ursprung som direkt 

orsak till att de blir sämre behandlade än andra. 

Elever med invandrarbakgrund trivs också sämre i skolan och de skolkar i större utsträckning 

än elever med ”svensk” bakgrund.27  

                                                
22 Eriksson, m.fl. s.64 2002 
23 Eriksson, m.fl. s.65 2002  
24 Attityder till skolan 2006, s.8  
25 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft, s.16 2002  
26 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft, s.19 2002  
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5.2 Problemets omfattning 

Dan Olweus gjorde på 1980-talet en stor undersökning i svenska och norska skolor som bland 

annat skulle kartlägga förekomsten av mobbning i grundskolorna.  

 

Undersökningen visade att: 28  

• 15 procent av eleverna regelbundet på något sätt var inblandade i mobbning.  

•   9 procent av eleverna var utsatta för mobbning  

• 7 procent var mobbare.  

 

Anatol Pikas menar att det är svårt att mäta omfattningen av mobbning och han hyser inte 

speciellt stor tilltro till Olweus tidigare nämnda undersökning. Pikas menar att 

undersökningen gjord av Olweus och andra undersökningar med den lider av ett 

definitionsproblem. Vad är mobbning för eleverna? frågar sig Pikas. Pikas slår fast att olika 

undersökningar i ämnet har gett väldigt olika svar på frågan om hur omfattande mobbningen 

är. Han menar att det är av väldigt stor betydelse hur frågorna ställs till eleverna och 

framförallt hur man definierar begreppet mobbning.29 Detta definitionsproblem lyser också 

igenom om man försöker jämföra förekomsten av mobbning i olika länder. Det finns 

nämligen inget internationellt begrepp som passar in på det vi i Sverige kallar för mobbning.30 

Definitionsskillnader kan därför förekomma länder emellan och svaren blir därför vanskliga 

att jämföra.31 Pikas menar alltså att det är svårt att mäta omfattningen av mobbning på grund 

av definitionsproblemet.  

 

Andra mer nyliga undersökningar än Olweus ovan nämnda visar på en lägre andel mobbade 

elever i de svenska skolorna. Skolverket gör med jämna mellanrum attitydundersökningar 

angående den svenska skolan och i dessa undersökningar är förekomsten av mobbning en 

viktig punkt.  

 

Attitydundersökningen från 2003 visar att: 32  

• 3 % av eleverna i årskurserna 7-9 känner sig mobbade eller trakasserade av                    

andra elever.  
                                                                                                                                                   
27 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft, s.19f 2002  
28 Olweus 1999, s.11 
29 Pikas 1987, s.25fff 
30 Eriksson, m.fl. s.26 2002  
31 Eriksson, m.fl., s.57 2002  
32 Attityder till skolan 2003, s.100 2003  



 

  13 

I attitydundersökningen från 2006 anger:33  

• 31 % av eleverna i årskurs 7-9 att mobbning förekommer på skolan ofta eller 

ibland.  

• 66 % av lärarna i årskurs 7-9 att mobbning förekommer på skolan ofta eller 

ibland.  

Samma undersökning visar att:34  

• 29 % av eleverna uppger att mobbning nästan aldrig eller aldrig förekommer på 

skolan.  

• 5% av lärarna uppger att mobbning nästan aldrig eller aldrig förekommer på 

skolan.  

Lärarna anger alltså i denna undersökning att förekomsten av mobbning är större än vad 

eleverna gör.  

 

Mobbning är förmodligen den vanligaste orsaken till att elever känner sig otrygga i skolan35 

och Skolverkets rapport Attityder till skolan 2006 visar färska siffror om hur trygga eleverna 

känner sig i skolmiljön.  

 

Av de äldre grundskoleeleverna anger: 36   

• 96 % att de aldrig eller sällan är rädda i skolan och att de alltid eller oftast 

känner sig trygga där.  

• 1 % att de alltid eller oftast känner sig rädda i skolan och att de sällan eller 

aldrig känner sig trygga där. 

 

5.3 Problemet 

Även om det finns delade meningar om mobbningens omfattning och definition är så gott som 

alla överens om att mobbning innebär ett problem på våra skolor. Mobbning förekommer och 

den förekommer på olika sätt, likt Friends kategorisering om de olika typerna av mobbning. 

Mobbning bland undomar kan förekomma överallt i samhället där ungdomarna möts. Skolan 

är dock den största arenan för mobbningen och den sker såväl som på raster, ute på 

skolgården och i skolans korridorer som på lektionerna.37 Den sker dock oftast på platser eller 

                                                
33 Attityder till skolan 2006, s.78 2007  
34 Attityder till skolan 2006, s.78 2007  
35 Eriksson, m.fl. s.58 2002  
36 Attityder till skolan 2006, s.75 2007  
37 Olweus 1999, s.14 
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tillfällen på skolan som är dåligt övervakade av skolpersonal. Denna dolda mobbning är 

naturligtvis svår för lärare att upptäcka.38 Svenska skolor har insett att ingen skola kan svära 

sig fri från mobbningsproblematiken och skolorna vidtar åtgärder för att bekämpa företeelsen. 

För att trygga skolmiljön och arbetsmiljön för eleverna har man nu handlingsplaner mot 

mobbning på skolorna. Särskilda mobbningsgrupper utses som kontinuerligt ska arbeta med 

mobbningsfrågor och man jobbar med kamratstödjning. Mobbningen ska numera vara en 

öppen och allmän fråga på skolorna och problematiken ska inte försöka döljas. Trots 

skolornas arbete är det inget som tyder på att mobbningen är påväg att utrotas inom en 

överskådlig framtid.39 Enligt Lpo94 har lärarna, som redan klargjorts, en viktig uppgift i att 

bekämpa och förebygga mobbning. Trots detta visar undersökningar att lärare inte lägger 

speciellt stor tid på att bekämpa mobbning eller ingripa då de ser någon bli mobbad.40  

I attitydundersökningen från 2003 finns material som visar i hur stor utsträckning lärare och 

elever upplever mobbning som ett problem.  

 

I undersökningen instämmer: 41    

• 13 % av eleverna i påståendet att mobbning är ett stort problem på skolan.  

• 6 % av lärarna i påståendet att mobbning är ett stort problem på skolan.  

 

Skillnaden mellan eleverna och lärarnas upplevelser av mobbningsproblematiken är alltså här 

7 %. En anledning till denna skillnad kan vara att lärare har svårt att få grepp om i hur stor 

utsträckning mobbning förekommer på deras egna skola. Lärare har alltså liten kännedom om 

hur många och vilka elever på sina skolor som blir utsatta för mobbning. Lärarna har därför 

också svårigheter att ingripa där mobbningen förekommer.42 En faktor som gör mobbningen 

än mer problematisk är att offer har en tendens att inte berätta för någon om utsattheten de 

upplever.43 Från offrens sida finns det alltså en hög grad av förnekelse inför problemet. Som 

lärare är det därför också viktigt att man inte accepterar konflikter på skolan, hur små de än 

verkar vara. Risken är att dessa konflikter blossar upp, blir större och utvecklas till kränkande 

behandling och mobbning.44 

                                                
38 Eriksson, m.fl. s.64f 2002  
39 Larsson 2000, s.7f 
40 Eriksson, m.fl., s.89 2002  
41 Attityder till skolan 2003, s.100  
42 Eriksson, , s.14 2002  
43 Eriksson, m.fl. s.78 2002  
44 http://www.skolverket.se/sb/d/1788/a/8795 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att besvara varje frågeställning för sig. Resultatet kommer 

presenteras eftersom och analyseras efter hand. Jag har för tydlighetens skull valt att 

analysera och presentera resultatet i samma kapitel. 

 

6.1  Frågeställning ett 

Är mobbning ett problem på skolan? 

Enkätundersökningarna som eleverna och lärarna på den specifika skolan har fyllt i visar att 

mobbning är ett problem på skolan. Mobbning är den största anledningen till att elever känner 

sig otrygga i skolmiljön45 och av eleverna svarar 6,5 % att de känner sig otrygga och rädda 

bland andra elever på deras skola en gång i veckan eller en gång i månaden. Dessa siffror kan 

jämföras med 2006 års attitydundersökning där 1 % av eleverna angav att de alltid eller oftast 

känner sig rädda i skolan och att de sällan eller aldrig känner sig trygga där.46 Även om 

frågorna inte är ställda på samma sätt, är det en så pass stor procentuell skillnad att man kan 

dra slutsatsen att fler elever känner sig otrygga på den specifika skolan än i undersökningen 

från 2006. Denna skillnad och den högre andelen otrygga elever på den specifika skolan 

skulle kunna förklaras genom elevsammansättningen. Skolan är mångkulturell och den 

tidigare forskningen visar att vissa elever med invandrarbakgrund blir utsatta för verbala 

kränkningar på grund av sitt etniska ursprung. Denna elevgrupp skolkar också i högre 

utsträckning och de trivs också sämre i skolan än ”svenska” elever.47 Detta kan naturligtvis 

kopplas ihop med hur trygg en elev känner sig på skolan tillsammans med andra elever. 

 

På påståendet: ”Jag upplever att vissa elever känner sig otrygga och rädda bland andra 

elever på min skola” svarade: 

• 10,4% av eleverna dagligen eller varannan dag 

• 7,2% av lärarna dagligen eller varannan dag 

• 59,8% av eleverna svarde mer sällan eller aldrig 

• 71,5% av lärarna svarade mer sällan eller aldrig 

 

Många lärare och elever är här överens om att det dagligen eller varannan dag går omkring 

otrygga och rädda elever på skolan. Eftersom mobbning är den största anledningen till 

                                                
45 Eriksson, m.fl. s.58 2002  
46 Attityder till skolan 2006, s.75  
47 Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft, s.19f 2002  
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otrygghet kan vi konstatera att mobbning finns på skolan och att den ska bekämpas i enlighet 

med skollagen, Lpo94 och Barn- och elevskyddslagen. Detta resultat stämmer också med 

2003 års attitydundersökning, där ju eleverna i större utsträckning ansåg att mobbning var ett 

problem på skolan.48 Av den tidigare forskningen vet vi också att lärare ofta har dålig 

kännedom om mobbningens omfattning på den egna skolan.49 Även om eleverna på detta 

påstående såg ett större problem än lärarna, är dock lärarna procentuellt inte särskilt långt 

efter eleverna. Procentsatsen som angav svarsalternativet ”mer sällan eller aldrig” blev högre 

hos lärarna, drygt 70%. Majoriteten av lärarna anser alltså inte att det går omkring elever som 

känner sig otrygga på skolan särskilt ofta. Samtidigt som några anser motsatsen. Drygt 59% 

av eleverna angav alternativet ”sällan eller aldrig”. Några elever upplever motsatsen. 

 

För att återgå till frågeställningen skulle jag med min studie som utgångspunkt vilja påstå att 

mobbning är ett problem på den specifika skolan. 6,5% av eleverna känner sig rädda och 

otrygga på sin skola en gång i veckan eller en gång i månaden. 10,4% av eleverna upplevde 

dagligen eller varannan dag att elever på skolan kände sig rädda eller otrygga. 7,2% av lärarna 

svarade samma sak. I jämförelsen mellan lärare och elevers upplevelser kan jag inte uttala 

mig om några större skillnader. Deras upplevelser angående denna frågeställning kan 

betraktas som förhållandevis överensstämmande.  

 

6.2 Frågeställning två 

Hur är upplevelsen av omfattningen av mobbning på skolan? 

Ett påstånde i enkätundersökningen där svaren vittnar om mobbningens förekomst i sin helhet 

är: ”Jag ser elever på något sätt bli illa behandlade psykiskt eller fysiskt av andra elever på 

min skola” 

• 9,1% av eleverna svarade dagligen eller varannan dag 

• 25% av lärarna svarade dagligen eller varannan dag 

  

Dessa siffror vittnar om att många elever blir illa behandlade på skolan så gott som dagligen 

och att lärarna upplever att det sker i större utsträckning än vad eleverna gör. Även dessa svar 

stämmer in på Skolverkets attitydundersökning från 2003, där ju lärarna angav att 

                                                
48 Attityder till skolan 2003, s.100  
49 Eriksson, m.fl. 2002, s.14   
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förekomsten av mobbning var större än vad eleverna gjorde.50 På samma påstående som ovan 

svarade: 

• 58,5 % av eleverna mer sällan eller aldrig 

• 42,9 % av lärarna mer sällan eller aldrig 

 

Samtidigt som det finns lärare och elever på skolan som ser elever bli illa behandlade så gott 

som dagligen, finns det lärare och elever som knappt upplever dessa situationer alls. 

Uppgifterna är motstridiga och det är fler som aldrig eller sällan ser något än de som uppgett 

att de dagligen eller varannan dag ser något. Det är dock 25 % av lärarna som dagligen eller 

varannan dag upplever att elever på något sätt blir illa behandlade på skolan av andra elever. 

Vi vet samtidigt från den tidigare forskningen att lärare av olika anledningar inte lägger 

särskilt stor tid på mobbningssituationer, att bekämpa och ingripa och att de har svårt att få 

grepp om mobbningens omfattning på den egna skolan.51 Med dessa fakta i ryggen kan jag 

med stor sannolikhet konstatera att mobbning förekommer så gott som dagligen på den 

specifika skolan, eftersom också 9,1% av eleverna upplever problematiken så gott som 

dagligen.  

 

Denna frågeställning skiljde sig i upplevelsen av omfattningen mellan elever och lärare. 

Lärarna upplever fler situationer med fysisk eller psykisk kränkning än eleverna. Att förklara 

denna skillnad är inte helt lätt. Svaren indikerar dock att det finns en skillnad i upplevelsen av 

problematiken och samma indikationer finns om man jämför med den tidigare forskningen. 

 

6.3  Frågeställning tre 

Hur är upplevelsen av olika typer av mobbning på skolan? 

Enligt Friends finns det fyra olika typer av mobbning: Psykisk, verbal, fysisk och e-mobbning. 

 

6.3.1 Psykisk mobbning 

På påståendet som skulle ge indikationer på psykisk mobbning ”Jag känner mig utfryst eller 

ignorerad av andra elever på min skola” svarade: 

• 7,8 % av eleverna en gång i veckan eller en gång i månaden 

 

                                                
50 Attityder till skolan 2006, s.78  
51 Eriksson, m.fl. s.14 2002  
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Ingen av eleverna uppger att de själva dagligen eller varannan dag blir utsatt för detta. På 

påståendet: ”Jag ser elever bli utfrysta eller ignorerade av andra elever på min skola” 

svarade dock: 

• 19,5 % av eleverna dagligen eller varannan dag 

• 10,7 % av lärarna dagligen eller varannan dag 

 

I dessa svar finns stora kontraster. Ingen av eleverna uppger att de dagligen eller varannan dag 

blir utsatta för de nämnda psykiska kränkningarna, men 19,5 % av eleverna upplever att andra 

elever utsätts för dessa dagligen eller varannan dag. Denna skillnad kan möjligen förklaras 

genom att offer, enligt den tidigare forskningen, ofta har en tendens att inte berätta om sin 

utsatthet.52 Det blir på så sätt lättare att identifiera och erkänna att andra elever blir utsatta än 

att man själv blir det. En sorts förnekelse. Eleverna upplever förekomsten av problematiken 

som större än vad lärarna gör. Detta går emot attitydundersökningen från 2003, där lärarna 

angav att förekomsten av mobbning var högre än vad eleverna gjorde.53 Detta kanske kan 

förklaras med hjälp ur den tidigare forskningen som fastslagit att den dolda mobbningen ofta 

går lärarna förbi.54 Just denna typen av mobbning verkar alltså vara problematisk för lärarna 

att upptäcka.  

 

6.3.2 Verbal mobbning 

Påståendet till eleverna som skulle ge indikationer på den verbala mobbningen i enkäten var 

”Jag blir utsatt för tråkiga rykten, skvaller eller elaka ord av andra elever på min skola”. Av 

eleverna svarade: 

• 3,9 % dagligen eller varannan dag 

• 6,5 % en gång i veckan eller en gång i månaden 

 

På påståendet ”Jag ser elever bli utsatta för tråkiga rykten, skvaller eller elaka ord av andra 

elever på min skola” svarade: 

• 23,4 % av eleverna dagligen eller varannan dag 

• 35,7 % av lärarna dagligen eller varannan dag 

• 18,2 % av eleverna en gång i veckan eller en gång i månaden 

• 39,3 % av lärarna en gång i veckan eller en gång i månaden 

                                                
52 Eriksson, m.fl. s.78 2002   
53 Attityder till skolan 2006, s.78  
54 Eriksson, m.fl. s.64f 2002 
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Till skillnad från indikationerna på den psykiska mobbningen upplever lärarna här de verbala 

kränkningarna som mycket mer förekommande än vad eleverna gör och detta stämmer 

därmed också bättre in på den tidigare forskningen.55  

 

6.3.3 Fysisk mobbning 

Påståendet i enkäten till eleverna som ger indikationer på fysiska kränkningar var: ”Jag blir 

slagen, sparkad eller knuffad av andra elever på min skola”  Av eleverna svarade: 

• 5,2 % dagligen eller varannan dag 

• 5,2 % en gång i veckan eller en gång i månaden 

 

På påståendet ”Jag ser elever bli slagna, sparkade eller knuffade av andra elever på min 

skola” svarade: 

• 9,1 % av eleverna dagligen eller varannan dag 

• 50 % av lärarna dagligen eller varannan dag 

 

Denna stora procentskillnad mellan lärarna och eleverna beror med största sannolikhet på att 

de generellt har tolkat frågan på olika sätt. Av lärarna är det nämligen samtidigt 21,4 % som 

på ett eller annat sätt angett att det då är ”skojbråk” det handlar om. Ingen av eleverna har 

gjort detta tillägg. En kille som svarat att han varannan dag blir utsatt för slag sparkar eller 

knuffar har dock gjort följande tillägg: ”Dom andra tror att det är på skoj men jag tycker inte 

det”. Att som lärare avfärda det som man tycker ser ut som ”skojbråk” som just ”skojbråk” är 

därmed fel i denne enskilde elevs fall. Sedan tidigare vet vi också att till synes små konflikter 

har en tendens att blossa upp och övergå i kränkande behandling och mobbning.56 

Undersökningen visar tydligt att fysiskt våld, på låtsas eller på riktigt, förekommer så gott 

som dagligen på skolan och av detta upplevs mycket som ”skojbråk” av lärarna.  

 

6.3.4 e-mobbning 

På påståendet ”Jag blir utsatt för hot, rykten eller skvaller via mail, sms, mms eller liknande 

av andra elever på min skola” svarade: 

• 2,6 % av eleverna en gång i veckan eller en gång i månaden 

 

                                                
55 Attityder till skolan 2006, s.78  
56 http://www.skolverket.se/sb/d/1788/a/8795  



 

  20 

Ingen elev har svarat att de dagligen eller varannan dag utsätts för detta. På påståendet ”Jag 

ser elever bli utsatta för hot, rykten eller skvaller via mail, sms, mms eller liknande av andra 

elever på min skola” svarade: 

• 9,1 % av eleverna dagligen eller varannan dag 

• 7,2 % av lärarna dagligen eller varannan dag 

• 7,8 % av eleverna en gång i veckan eller en gång i månaden 

• 28,6 % av lärarna en gång i veckan eller en gång i månaden 

 

Fler elever uppger att detta dagligen eller varannan dag sker på skolan, men fler lärare uppger 

att det sker en gång i veckan eller en gång i månaden.  

 

Enligt den tidigare forskningen är verbal mobbning dubbelt så vanlig som fysisk mobbning 

och e-mobbning.57 Så är dock inte fallet på den specifika skolan. Där är det enligt elevernas 

svar endast små skillnader mellan den verbala och den fysiska mobbningen, samtidigt som e-

mobbning är betydligt mindre förekommande än fysisk mobbning. Den psykiska mobbningen 

hamnar någonstans mittemellan den verbala och fysiska mobbningen och e-mobbningen. Det 

finns indikationer på att den fysiska mobbningen är vanligare, i förhållande till den verbala 

mobbningen, på den specifika skolan än i Skolverkets undersökningar. Samtidigt är också 

förekomsten av e-mobbning lägre. Vad detta beror på är svårt att säga. Enligt många lärare på 

den specifika skolan förekommer det mycket ”skojbråk” på skolan och möjligheten finns 

naturligtvis att eleverna inte uppfattar detta som ”skojbråk”. Vad gäller den jämförelsevis låga 

förekomsten av e-mobbning kan detta bero på att eleverna helt enkelt inte har tillgång till 

internet och mobiltelefoni i lika stor utsträckning som andra elever på andra skolor. Skulle 

detta vara fallet kan det naturligtvis vara en orsak. Förekomsten av verbal mobbning på den 

specifika skolan är låg om den sätts i relation till den fysiska mobbningen och till Skolverkets 

rapporter. Enligt Skolverket är den verbala mobbningen dubbelt så vanlig som den fysiska 

mobbningen. På den specifika skolan finner man endast små skillnader mellan indikationerna 

på fysisk och verbal mobbning. Detta är märkligt då majoriteten av de svarande eleverna på 

den specifika skolan var tjejer. Verbal mobbning är som vi tidigare vet vanligare bland tjejer, 

samtidigt som den fysiska mobbningen är mer ovanligt och mer förekommande bland killar. 

Därför kan det också tyckas märkligt att indikationerna på den fysiska mobbningen är såpass 

lika indikationerna på den verbala mobbningen. Dessa skillnader i resultat mellan Skolverkets 

                                                
57 Eriksson, m.fl. s.65 2002  
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undersökningar och undersökningen på den specifika skolan visar att Skolverkets 

undersökningar inte kan tas för givna om man gör punktundersökningar på specifika skolor. 

Problematiken kan se olika ut på olika skolor och därmed måste också insatserna mot 

problematiken se annorlunda ut på olika skolor, beroende på hur mobbningssituationen ser ut.  
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7. Diskussion 
Jag har i denna uppsats bekräftat mycket som den tidigare forskningen tagit fasta på men det 

finns också tydliga skillnader speciellt när det gäller de olika typerna av mobbning. Det finns 

också aspekter i resultatet som gett mig anledning att fundera. Lärarna anger att mobbning 

förekommer i större utsträckning än vad eleverna gör samtidigt som de anger att problemet är 

mindre än vad eleverna anser. Detta är en omständighet som jag finner anmärkningsvärd och 

en fråga som jag inte kan ge svar på, utifrån det material jag har samlat in som underlag för 

denna uppsats. Enligt undersökningarna, både min egen och Skolverkets, verkar många lärare 

ha svårt att erkänna att mobbning är ett problem på deras skola, samtidigt som de anger att de 

ser att mobbning förekommer. Hur kan detta komma sig? Denna omständighet skulle vara 

intressant att vidare studera närmare. Med den nya Barn- och elevskyddslagen i beaktande 

kan jag tänka mig att det här finns en problematik. Ett glapp. För hur skall lärare kunna 

bekämpa och förebygga mobbning i skolan om de inte riktigt kan erkänna den verklighet som 

de verkar i? Detta vore också spännande att undersöka närmare. 

 

Jag har i denna uppsats valt att jämföra lärarnas och elevernas upplevelser i en gemensam 

miljö. Detta för att jag tänkte att skillnaderna i upplevelserna skulle kunna ge indikationer på 

olika föståelsevärldar. Jag tror att lärare och elever får olika upplevelser i samma miljö just 

för den kontext de verkar i. Jag kan också tänka mig att mobbningsproblematikens största 

problem ligger här någonstans. Okunskapen om den andres värld. Min studie gav på vissa 

frågor tydliga skillnader i upplevelsen om mobbningsituationen. Detta är ett problem. Jag tror 

nämligen att förutsättningen att kunna handskas med detta problem är att upplevelsen om den 

gemensamma miljön är någotsånär lika. 

 

Den specifika skolan följer på pappret de lagar som finns angående mobbning och kränkande 

behandling genom likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot kränkande behandling, 

som presenteras på skolans hemsida. Frågan är då hur väl den nya lagen och insatserna 

fungerar i praktiken? Varje mobbningsfall måste ses som ett misslyckande från skolans sida 

och mobbning i olika former existerar utan tvivel på den aktuella skolan. För att kunna ge ett 

rättvist svar på denna fråga skulle det behöva göras en uppföljning på undersökningen för att 

se om situationen förbättras. Vi får inte glömma att Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft 

så sent som i april 2006 och att det kan ta tid innan konsekvenser av en lagändring kan 

skönjas. Som alla skolor måste även den specifika skolan jobba vidare med sitt 
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antimobbningsarbete. Mobbningens konsekvenser är såpass allvarliga att inget fall får passera 

obemärkt förbi.   
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Enkätundersökning elever 
Jag som delar ut denna enkät heter Olof Geo. Enkäterna kommer att användas i min 

examensuppsats på lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Du som medverkar i 

enkätundersökningen är helt anonym. Uppgifterna du lämnar kommer endast att läsas av mig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Kille  �    Tjej  �                                                                                      Ålder__________ 

 

1.    Jag känner mig otrygg och rädd bland andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

2.    Jag ser elever på något sätt bli illa behandlade psykiskt eller fysiskt av andra elever på 

min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

3.    Jag blir slagen, sparkad eller knuffad av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

4.    Jag känner mig utfryst eller ignorerad av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

5.    Jag blir utsatt för tråkiga rykten, skvaller eller elaka ord av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

6.  Jag blir utsatt för hot, rykten eller skvaller via mail, sms, mms eller liknande av andra 

elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  



 

   

7.    Jag upplever att vissa elever känner sig otrygga och rädda bland andra elever på min 

skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

8.    Jag ser elever bli utfrysta eller ignorerade av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

9.    Jag ser elever bli slagna, sparkade eller knuffade av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

10.   Jag ser elever bli utsatta för tråkiga rykten, skvaller eller elaka ord av andra elever på 

min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

11.    Jag ser elever bli utsatta för hot, rykten eller skvaller via mail, sms, mms eller 

liknande av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

12.    Är det någonting du vill tillägga? Skriv gärna några rader om det nedan! 

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

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

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

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

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

Tack för din medverkan! 

 

Vänligen 

/ Olof 

 



 

   

Enkätundersökning lärare 
Jag som delar ut denna enkät heter Olof Geo. Enkäterna kommer att användas i min 

examensuppsats på lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Du som medverkar i 

enkätundersökningen är helt anonym. Uppgifterna du lämnar kommer endast att läsas av mig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Man  �    Kvinna  �                                                                                      Ålder__________ 

 

1.    Jag ser elever bli utfrysta eller ignorerade av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

2.    Jag ser  elever bli slagna, sparkade eller knuffade av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

3.   Jag ser  elever bli utsatta för tråkiga rykten, skvaller eller elaka ord av andra elever på 

min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

4.    Jag ser elever bli utsatta för hot, rykten eller skvaller via mail, sms, mms eller liknande 

av andra elever på min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

5.    Jag ser elever på något sätt bli illa behandlade psykiskt eller fysiskt av andra elever på 

min skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

 

 



 

   

6.    Jag upplever att vissa elever känner sig otrygga och rädda bland andra elever på min 

skola 

Dagligen    �           Varannan dag    �           En gång i veckan    �  

En gång i månaden    �           Mer sällan    �           Aldrig    �  

 

7.    Är det någonting du vill tillägga? Skriv gärna några rader om det nedan! 

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

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

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

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

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

Tack för din medverkan! 

 

Vänligen 

/ Olof 

 


