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I denna studie analyseras begreppet mobbning mot bakgrund av elevers beskrivningar. Målet 

med studien är att lyfta fram elevers tankar och idéer om mobbning i skolan. Samtal har förts i 

enskilda intervjuer och fokusgrupper med elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne.  

 I analysen tas utgångspunkt i konstruktivistisk och interaktionistisk teori i dialog med 

elevernas tal. Deltagarnas ord och uttryck har tolkats som en diskurs, nämligen ett sätt att 

prata om mobbning, likaledes som de har använts för att illustrera den sociala interaktionen i 

skolan, där mobbad och mobbare såväl som deras sociala omgivning är en betydelsefull del. 

 Av analysen framgår att mobbning är ett komplext begrepp. Mobbning är till skillnad från 

upplevt utanförskap synligt i den utsträckningen att det kan observeras i den omedelbara 

relationen mellan mobbad och mobbare. Mobbning sägs även av deltagarna kunna vara en 

känsla hos den mobbade. Mobbning är identifierbart vid specifika kategorier av både psykisk 

och fysisk karaktär. Inringning av ord, uttryck, och handlingar är grundläggande i 

definitionsprocessen och kan således inte särskiljas från de personer som ingår i en specifik 

mobbningsituation.  

 Mobbad och mobbare bekräftar varandras roller genom ett ömsesidigt utbyte av symboler 

och kännetecken. Engagemang och förtroende pekas ut som viktiga aspekter i bemötandet och 

förebyggandet av mobbning i skolan. Lärarna spelar en fundamental roll för elevers 

socialisering och står på många sätt som ansvariga att lyssna på och lyfta fram enskilda 

elevers röster. Elevansvar poängteras också som betydelsefullt i socialiseringen, då elever 

genom vänligt och omtänksamt bemötande av varandra och nykomna kan hjälpa lärare att 

uppmärksamma problem i skolan. 

 

Nyckelord: Mobbning, utanförskap, konstruktion, interaktion, diskurs, engagemang, 

förtroende 
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1. Inledning 

I denna uppsats analyserar jag hur mobbning beskrivs av elever i årskurs nio i en grundskola i 

Skåne. 

 Skolan är en plats för lärande och socialisering för barn och unga. I skolan får barn och 

unga möjligheter att lära känna nya kompisar, öppna dörrar till intressanta kunskapsområden, 

samt utveckla och dela specifika sport- och musikintressen. I skolan får samtliga elever också 

genomgå undervisning och de prövas i åtskilliga betygsgrundade prov och tester. Skolan 

utgörs på så sätt, bortsett från dagligt umgänge, av otaliga tillfällen för elever att visa sin 

utveckling och sina framsteg. De kan också få tillfälle att utstå prövningar, bland annat i form 

av mobbning och utanförskap.  

 Min utgångspunkt är att mobbning föreligger i skolan och framträder hos enskilda elever i 

relationer till kompisar, lärare, och föräldrar, genom vilka eleverna socialiseras i skolan. 

Samtliga elever har en personlighet och på så sätt olika behov av stöd och uppsyn för att klara 

av skolan. Mobbning försvårar för utsatta elever att fullfölja skolgången. Min utgångspunkt är 

att elever som upplever mobbning måste få sina röster hörda för att få egna behov uppfyllda. 

Elevernas perspektiv är på så sätt viktiga att lyfta fram för att producera variationsrik 

förståelse om begreppet. Mitt mål är att belysa elevers tal om mobbning. 

 Bakgrunden till studien är min personliga reflektion om mobbning, som sträcker sig ända 

tillbaka till min egen skoltid. Jag var den mesta av tiden under högstadietiden ensam och gick 

oftast hem på raster och lunchen. Jag hade lätt för att börja gråta för minsta lilla och blev 

oftast hånad för det av de andra pojkarna i klassen. Jag var blyg och blev ofta provocerad till 

att börja prata i situationer som var obekväma för mig. Jag blev ständigt ifrågasatt för mina 

åsikter och betraktades av de andra pojkarna som en mes och nörd. Särskilt i efterhand har jag 

tänkt tillbaka på min skoltid. Borde jag ha berättat för någon om mina känslor? Var jag 

mobbad? Kunde jag bedöma det själv eller var det upp till andra att göra det? Vet mobbaren 

själv alltid om mobbningen? Vad krävs för att mobbning ska uppstå? 

 Erfarenheterna har en styrka och potentiell svaghet. Fördelen är att jag har fått intresse för 

ett ämne och en rad frågor och problem att ta upp. Nackdelen kan vara svårigheten att 

distansera mig från personliga upplevelser. Genom min sociologiska skolning har jag 

emellertid fått verktyg som jag arbetat med för att kunna orientera mig analytiskt och 

distanserat till mitt material. 
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 Härnäst formulerar jag mitt syfte och frågeställning, varefter jag går igenom de analytiska 

utgångspunkterna för tolkning och teoretisk basis av elevernas tankar och idéer, samt gör en 

kort genomgång av tidigare forskning. Därefter presenterar jag mitt metodologiska utförande 

av studien, varpå analysen och slutsatser följer. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att identifiera och definiera aspekter i mobbning i den form de presenteras av 

eleverna. Jag har haft samtal med elever i årskurs nio i form av både enskilda intervjuer och 

fokusgrupper. I samtalen har jag lagt tyngdpunkten på att belysa följande teman: 

1. Vad utmärker mobbning enligt eleverna? 

2. På vilka sätt konstruerar eleverna relationen mellan mobbare och mobbad? 

3. Vilka lösningar presenteras av eleverna? 

1.2. Analytiska utgångspunkter 

I analysen tar jag huvudsakligen fasta på två aspekter i elevernas beskrivningar, nämligen hur 

de med specifika ord och uttryck inramar begreppet mobbning, samt hur de beskriver den 

sociala interaktionen i situationer där mobbning sägs förklara relationen mellan mobbad och 

mobbare, mobbad och omgivningen, mobbad och lärare, mobbaren och kompisar, eller 

mobbaren och läraren. På så sätt bygger analysen på aspekter i samtalen med eleverna, samt 

elevernas synsätt på hur mobbning uppstår och reproduceras på interaktionsmässiga grunder.  

 Samtalsaspekterna bygger jag på ett konstruktivistiskt perspektiv. Med både enskilda 

intervjuer och fokusgrupper har jag fått möjlighet att studera elevernas tal från varierande 

vinklar; personliga karaktäriseringar och associationer å ena sidan och diskussioner mellan 

elever å den andra. Min roll har varit att lyssna och tolka undertoner i samtalen framför att 

sätta egna ord och uttryck på det eleverna säger (sociologerna J.F. Gubrium & J.A. Holstein 

1997:7f). I analysen lyfter jag på så sätt fram en diskurs, nämligen det sätt på vilket eleverna 

pratar om mobbning. Jag utgår från det konstruktivistiska perspektiv som samhällsvetaren J. 

Potter behandlar (1996:36), där mitt huvudsakliga intresse är att genom samtal studera hur 

eleverna bygger upp beskrivningar genom användande av specifika ord, uttryck, och exempel. 

Jag har gjort detta framför att lyssna på toner i samtalet och röstläge i elevernas tal. Jag säger 

emellertid inte att den aspekten utelämnas helt i analysen, då jag till exempel inkluderar skratt 

i framförandet av elevernas tal. 
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 Jag sätter också in elevernas beskrivningar av mobbning i ett interaktionistiskt perspektiv, 

utifrån vilket mobbare och mobbad tillsammans bygger upp situationer, och där mobbningen i 

själva verket produceras i enlighet med hur de båda definierar begreppet och handlar i relation 

till varandra. Jag kopplar den diskussionen till socialpsykologen G.H. Mead (1970), som tar 

utgångspunkt i att personer med hjälp av språket samverkar och synkroniserar handlingar med 

varandra, vari de konstruerar egna uppfattningar om sig själva, samt uppfyller andras bild av 

dem. I analysen använder jag det synsättet och lyfter i huvudsak fram och identifierar begrepp 

som relationen mellan stimulus och reaktion, samt signifikanta symboler i dialog med 

elevernas beskrivningar. För att kort specificera begreppens betydelse, så sätter jag in dem i 

förhållande till språket. Den sociala interaktionen så som den utövas mellan exempelvis 

mobbad och mobbare genom språket består av signaler och gester, som är meningsbärande 

och reflexiva (ibid:13). Det betyder att mobbaren avsiktligt kan säga eller göra något som den 

mobbade tar åt sig av som mobbning. I det perspektivet kan mobbarens handling kallas 

stimulus i bemärkelsen att den framkallar en avsiktlig reaktion hos den mobbade, som på så 

sätt uppfyller mobbningen. Relationen blir i det reflexiva stadiet reversibel, då den mobbades 

reaktion blir ett direkt stimulus för mobbaren. På så sätt reproduceras mobbningen genom de 

ord och uttryck, samt handlingar som i elevernas perspektiv utmärker den och genom vilka 

mobbad respektive mobbare uppfyller varandras roller. Elevernas inramning av ord och 

uttryck, samt handlingar betraktar jag således som signifikanta symboler (ibid:72). 

 Sammanfattningsvis har jag således använt mig av både ett konstruktivistiskt och ett 

interaktionistiskt analytiskt perspektiv. 

1.3. Tidigare forskning 

De tidigare perspektiv om mobbning som jag går igenom nedan utgör liksom de presenterade 

teoretiska utgångspunkterna ett analytiskt underlag. Jag har samlat forskning i huvudsak inom 

det samhällsvetenskapliga området, där mobbning tas upp på åtskilliga sätt. Beaktansvärt är 

den starka kunskapsproduktionen via kvantitativa metoder, där mobbning ses som symptom 

på attityder i barns och ungas hemförhållanden liksom personliga egenskaper. Kvalitativa 

förhållningssätt finns också representerade i den forskningen jag funnit, men fokus på elevers 

egna beskrivningar av mobbning förekommer mer sällan. På så sätt ser jag mitt mål att lyfta 

fram elevers tal som berikande av den kvalitativa forskningen på området. 

 Begreppet mobbning utgörs av en variationsrik flora av förståelse och aspekter. På så sätt 

är det värdefullt att mobbning kan studeras genom kvalitativa studier, där deltagare som 
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elever, lärare, och föräldrar får möjlighet att diskutera egna synsätt och med egna ord sätta 

kategorier på begreppet. Beteendevetaren R. Thornberg (2011) sammanställer utifrån det 

perspektivet flera kvalitativa studier, samt forskning där kvalitativa och kvantitativa metoder 

tillämpas tillsammans, om mobbning och kränkningar som sociala processer, interaktioner, 

och meningsskapande i specifika sammanhang, varav skolan är ett. Författaren presenterar 

tillsammans med beteendevetaren och kollegan Sven Knutsen (2011) även en kvantitativ 

studie om tonåringars förklaringar av mobbning. De utmärkande förklaringarna är att 

mobbning uppstår av personliga skäl, som huvudsakligen härleds av egenskaper hos offret 

eller mobbaren själv. 

 En persons egenskaper som förklaring till att mobbning uppstår slås bort av pedagogen 

D.M. Söndergaard (2012), som menar på att sociala processer i interaktionen måste beaktas 

för att i synnerhet barns upplevelser ska kunna lyftas fram. Barns inblandning i mobbning 

undersöks också kvantitativt av pedagogerna J.L. Raskauskas, I.M Cordón, & G.S. Goodman 

(2011) mot bakgrund av hemförhållanden, där föräldrars attityder mot skolans ansvar att 

bemöta mobbning, samt våld i hemmet är av yttersta betydelse för huruvida barnet antar 

mobbningbeteende eller utsätts för mobbning. Även kompisgrupper har betydelsefull 

inverkan på huruvida barnet utvecklar sin sociala identitet mot mobbningbeteende, enligt en 

kvantitativ studie av psykologerna A.L. Duffy & D. Nesdale (2009). Mobbning sägs enligt 

samhällsvetarna I. Bibou-Nakou, J. Tsiantis, H. Assimopoulos, P. Chatzilambou, & D. 

Giannakopoulou (2012) vara ett diskursivt begrepp som antar en viss problematik beroende 

på om det är elever eller en annan kategori personer som pratar om det. Genom kvalitativa 

samtal med unga tonåringar kommer de fram till att tal om mobbning, samt konstruktionen av 

begreppet står i relation till personliga hemförhållanden, relation till lärare, samt akademisk 

prestation och prestigekrav. Mobbning är ett skolrelaterat problem och måste på så sätt 

bemötas kritiskt med utgångspunkt i elevernas hälsa. 

 Mobbning är ett komplext problem som ofta ringaktas och reduceras till en oskyldig 

acceptabel företeelse i barns liv. Problemet är emellertid alarmerande och utvecklas mer och 

mer i takt med framväxten av internet och användningen av mobiltelefoner bland yngre unga, 

enligt pedagogerna S.S. Murray, P. Hewitt, & S. Maniss (2012). De menar på att skolfrånvaro 

och självmord bland unga personer på grund av mobbning döljs och ges inte den prioritet det 

bör ha i skolan, i synnerhet med tanke på mobbningens omfattning och spridning över sociala 

medier. Vad gäller det sistnämnda står cyberbullying, mobbning på internet, för en förändring 

i den sociala processen, då mobbningen utformas med avstånd i tid och rum mellan mobbare 

och mobbad. Psykologerna P.E. Jose, M. Kljakovic, E. Scheib, & O. Notter menar (2011) 
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emellertid att de två formerna, den traditionella face-to-face-mobbningen och cyberbullying, 

kan relateras till varandra vad gäller processer och konsekvenser för den mobbade. 

       

2. Kontakt, intervjuprocedur, och etik 

Under studiens gång har jag gjort enskilda intervjuer och fokusgrupper under våren och 

hösten 2012. I det stora hela deltar tjugo elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne. 

Samtalen med eleverna har föregåtts av etiska svårigheter och dilemman. Nedan gör jag 

därför ett försök att återberätta processen vad gäller kontakten med skolan, mötet med 

eleverna, samt själva utförandet av intervjuerna. 

2.1. Sammanfattning 

Kombinationen av enskilda intervjuer och fokusgrupper har resulterat i variationsrik kunskap 

om begreppet mobbning, både genom fördjupade detaljer om elevers tankar och idéer och 

genom snabba, mer ytliga diskussioner mellan elever. Mitt huvudsakliga mål med 

fokusgrupperna har varit att observera hur deltagarna samarbetar i den sociala interaktionen, 

samt hur de förhandlar med sig själva och varandra för att framföra olika synsätt. Min roll har 

främst utformats till att vara ett bollplank, men varit viktig för att ge kontinuitet i samtalen när 

deltagarna tystnat eller vänt sig till mig istället för sina kompisar. Exempel på sådana 

situationer kommer att illustreras i utdrag som presenteras fortlöpande i analysen. De enskilda 

intervjuerna är mer inriktade på personliga associationer och kopplingar mellan begrepp. 

Således tar de upp mer abstrakta teman. Abstraktion kommer inte minst av att de enskilda 

intervjuerna är inriktade främst på begreppet utanförskap, men ibland av att eleverna i själva 

verket ofta hänvisar begreppet till att vara en aspekt av mobbning. I de enskilda intervjuerna 

har eleverna kunnat återge egna upplevelser i en miljö där de inte riskerat att exponeras inför 

kompisar. Min närvaro i de enskilda intervjuerna kan emellertid ha verkat mer dominant än i 

fokusgrupperna, där deltagarna kunnat bygga vidare på varandras argument. Då deltagarna i 

fokusgrupperna dessutom har varit mindre beroende av min närvaro har de kunnat slappna av 

och dra sig undan, medan någon annan pratat. Framför allt är det deltagarnas språk i termer av 

ord och uttryck som ger grund och tonvikt åt de teman som jag tar upp; att behålla 

autenticiteten i citaten har varit viktigt. 
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2.2. Kontakt med skolan 

Redan innan jag bestämde mig för att göra en studie om mobbning hade jag pratat med en vän 

om mitt intresse för ungas perspektiv på skolrelaterade problem. Min vän, som jag i 

fortsättningen kallar Anna, är lärare på en grundskola inte långt från Lund. Anna hade redan 

uppmuntrat mig att säga till henne om jag önskade prata med hennes elever. När jag bestämde 

mig för att göra studien i början av vårterminen 2012 kontaktade jag Anna via mail, där jag 

kort beskrev mitt intresse och syfte med studien. Anna la fram min förfrågan till rektorn, som 

godkände projektet. 

 Från den början har jag och Anna hållit kontakt för att göra bokningar av intervjuer och 

skriva brev till elevernas föräldrar, för att få deras samtycke till intervjuerna. Då Anna i 

egenskap av lärare är känd och trovärdig för eleverna så har hon varit en nyckelperson för att 

sammanföra mig med eleverna och informera kollegor om min närvaro, samt boka rum för 

intervjuerna. Anna har samlat in samtycke från föräldrarna, schemalagt intervjuerna i samråd 

med deltagarna och mig, delat in deltagare i fokusgrupperna, och med sitt föredöme hos 

eleverna har hon i problematiska situationer fattat beslut som jag inte kunnat göra. Jag önskar 

därför här tacka Anna för hennes ambition, engagemang, och uppmuntran för att göra 

studieproceduren så enkel som möjligt för mig och inte minst eleverna. 

2.3. Deltagarna 

Mitt skäl till att fokusera på ungas röster är att tillåta dem att uttrycka tankar och idéer om 

teman som de vanligtvis inte har möjlighet att definiera ens för sig själva. ”Mobbning är fel”. 

Diskussionen går ofta inte längre än så. Genom att låta eleverna prata är mitt mål att 

producera varierande, både samstämmande och avvikande, värderingar. En annan anledning 

är, som sociologerna D. Eder & L. Fingerson argumenterar (2002:181) för, att belysa aspekter 

av livet som är viktiga för eleverna, men ofta dolda i det vardagliga samtalet. Intervjuer med 

unga är inte oproblematiskt och innehåller många etiska svårigheter, inte minst den 

obalanserade maktfördelningen som kan uppstå mellan dem och mig som intervjuare.   

 Då båda metodologiska tillvägagångssätten fokuserade på ungas tal så skilde de sig som så 

att de enskilda intervjuerna utfördes just enskilt, medan fokusgrupperna baserades på 

diskussion mellan fem deltagare. I synnerhet de enskilda intervjuerna färgades mer av 

maktobalans och fördelade roller, där jag var intervjuaren och eleven var intervjupersonen. 

Till exempel i förberedelserna inför ett av samtalen framförde deltagaren ett underskrivet 

samtycke från sina föräldrar till mig, vilket personen tyckte jag skulle se. Då Anna tog hand 
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om den delen, så förklarade jag för eleven att det inte var nödvändigt. Ändå fick jag intrycket 

av att eleven var respekterande och ivrig att göra rätt och visa mig förtroende. 

 Maktobalansen har ställt deltagarna inför situationer där de kanske känt att de bör svara på 

mina frågor. Maktobalansen produceras så fort eleverna lagt märke till uppenbara faktum som 

åldersskillnad och kroppslig mognad, men också mindre synliga aspekter som 

kunskapsmässig utveckling och ansvarsfördelning. Eleverna har stundtals tydligt lämnat 

ansvarsföreträdet åt mig att styra samtalet och i fåtal situationer även låtit mig svara på min 

egen fråga. På så sätt har jag också försökt bjuda in deltagarna till ömsesidig dialog där de har 

minst lika mycket, om inte mer, att säga till om (ibid:185). Ömsesidigheten har uppnåtts 

genom att jag exempelvis uppmuntrat dem att ställa frågor till mig eller avbryta mig om de 

velat lägga till någonting.   

 I de flesta enskilda intervjuer förlängde deltagarna tankar och idéer bortom själva frågorna, 

vilket inspirerade mig att komma på egna exempel. Ömsesidighet reflekterades också kritiskt i 

samtalen då jag måste omformulera vissa frågor, eftersom intervjupersonerna inte riktigt 

förstod dem. De situationerna var nyanserande för mig då jag fick möjlighet att exemplifiera 

framför att ställa frågor. Vid slutet av de flesta intervjuerna frågade jag även om feedback om 

innehållet i frågorna och upplägget av samtalen. 

 Min språkanpassning i bemärkelsen att eleverna är tillåtna att förmedla egna ord och 

uttryck är essentiellt för att belysa elevernas eget meningsbyggande och förståelse av 

mobbning. Hur som helst så har inte maktobalansen implicerat så mycket problem i 

fokusgrupperna som det har gjort i de enskilda intervjuerna. Språk och kulturell representation 

är nämligen präglade av dynamik och stimulans i samtalet, vilket för eleverna fungerar bäst 

om de är i grupp, där de tillsammans kan bygga diskussioner i enlighet med den diskursen de 

alla är en del av i överläge mot mig som intervjuare (ibid:183f). Ideellt sett har jag varit mer 

en observatör i fokusgrupperna, där främsta syftet har varit att få deltagarna att diskutera med 

varandra. 

 Inför en diskussion frågade jag deltagarna i ena fokusgruppen om olika typer av mobbning 

och en elev exemplifierade med ”smarthetsmobbning”, vilket jag blev nyfiken på. De andra 

deltagarna skrattade och började föreslå andra varianter som ”nördmobbning”. De hade roligt, 

medan jag försökte gå med och föreslog ”ansiktsmobbning” som ett resultat av avundsjuka 

om utseende, som en av eleverna hade börjat prata om. Ett annat exempel var ett tidigare 

ögonblick då jag sa ”ni verkar ha roligt tillsammans… det är ett väldigt bra exempel, ni sitter 

här och skrattar… är det viktigt?”, vilket fick dem att skratta ännu mer. 
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 Då eleverna fått reflektera över sin egen situation, som i fokusgruppen jag citerar från 

ovan, har de uppmuntrats av att kunna tala lättsamt, till exempel att skratta. Således har 

deltagarna haft frihet att använda sina egna ord och uttryck och i synnerhet i fokusgrupperna 

har de också hjälpt varandra att utveckla koncept och aspekter i begreppet mobbning.  

2.4. Procedur, möten, och bokningar 

När jag hade en preliminär studieplan godkänd av min handledare i början av 2012 

kontaktade jag Anna, som framförde informationen till rektorn. Därefter skickade Anna ett 

mail med godkännandet, där hon förslog tider för de enskilda intervjuerna i slutet av 

vårterminen. Anna klargjorde för mig att hon tänkte lägga fram min förfrågan om att få 

intervjua eleverna till deras föräldrar. 

 Några dagar före intervjuerna besökte jag klassen. Jag presenterade mig själv som student i 

sociologi vid Lunds universitet och sa att jag höll på med en studie om utanförskap i skolan. 

Vid den tidpunkten hade jag fokus på begreppet utanförskap och hade alltså inte mobbning 

som ett tänkt tema. Den förkortade skaran elever som närvarade så nära inpå sommarlovet var 

alla entusiastiska och ställde frågor om intervjufrågorna och om jag skulle ljudinspela dem. 

Vid det skedet hade Anna samlat in de flesta underskrivna samtyckena och skrev upp de 

elever som ville delta. Nästan samtliga av de närvarande eleverna visade intresse, vilket gav 

mig ett intensivt två dagar långt schema med intervjuer. Formellt sett gav schemat fyrtio 

minuter per intervju med åtta deltagare första dagen och fem deltagare den andra.   

 Senare, medan jag samlade intervjumaterialet, informerade jag min handledare om läget. I 

samråd med min handledare bestämde jag mig för att göra två fokusgrupper med preliminärt 

liknande teman som i de enskilda intervjuerna. Jag framförde förfrågan till Anna i början av 

sommarlovet. Anna sa att hon skulle lägga fram den till sina blivande nior under den 

kommande hösten. Vid början av terminen påminde jag Anna om att jag avsåg göra två 

fokusgrupper med fyra till sex deltagare per grupp. Vi kom överens om att jag skulle utföra 

dem i slutet av höstterminen 2012, efter att nationella proven var över. Med mailkontakt 

under hösten skickade jag bakgrundsbeskrivning med teman och syfte, så att Anna kunde 

informera föräldrarna. Efter att ha färdigställt en frågeguide bestämde jag mig för att fokusera 

på mobbning framför utanförskap, då det sistnämnda kunde vara för teoretiskt och abstrakt att 

diskutera i grupp. 

 På så sätt avsåg jag att fokusera på praktiska exempel och betydelsetillskrivningar av 

mobbning, som kunde diskuteras av deltagarna i förhållande till egna och andras situationer i 
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skolan. Anna mottog en övergripande ändring av teman och bokade in två tillfällen under en 

veckas tid, efter att ha framfört budskapet till sin klass. Val av deltagare gjordes av Anna själv 

genom att fråga efter frivilliga för att därefter lotta ut tio deltagare. På så sätt var mitt första 

möte med de eleverna på den faktiska dagen för första fokusgruppen.  

2.5. De enskilda intervjuerna 

Som jag redan nämnt utgör de enskilda intervjuerna en del praktiska och etiska utmaningar, 

inte minst vad gäller syftet att belysa elevernas röster och inte min egen eller någon annans 

heller för den delen. Till exempel poängterar sociologen C. Warren (2002:84) att 

meningsbyggande är grundläggande för tolkningen av intervjuerna, vilket för mig som 

intervjuare innebär ett socialt ansvar att uppskatta de variationsrika synsätt som deltagarna 

kan försöka dölja. Intervjuerna har på så sätt varit så öppna som möjligt så att eleverna lätt 

kunnat lyfta fram de perspektiv de velat prata om. Tidsschemat har dock inneburit svårigheter 

då det varit begränsat och förorsakat fördröjningar av vissa intervjuer. 

 Som kritik utfördes intervjuerna under skoltid. Tidsschemat var synkroniserat med 

lektionerna och lärarna som hade eleverna under aktuella tider hade informerats i förväg av 

Anna. Tretton intervjuer var bokade under två dagar och på grund av att några intervjuer gick 

över tiden så dök minst en deltagare inte upp. I det stora hela förlorade jag tre deltagare. Jag 

misstänkte emellertid att det fanns andra orsaker bakom de andra två deltagarnas frånvaro, då 

de inte syntes till över huvud taget. Inför de flesta intervjuerna knackade deltagarna på dörren 

och väntade tålmodigt utanför i högst tio minuter. Bokningar efter skoltid vore en smidig 

lösning på tidsbegränsningen, men också problematiskt då eleverna mest sannolikt var trötta 

och rastlösa. 

 Intervjuerna har inte avsiktligt varit tvingande, eftersom eleverna har fått välja själva om 

de velat delta. Att några elever inte har dykt upp kan ses positivt, då tidsschemat kan ha 

förpliktigat eleverna att närvara precis som ett vanligt skolschema. Det är ett vardagligt 

problem att glömma bort en tid eller av annat skäl inte dyka upp på bestämd tid (ibid:90). Jag 

har varit noggrann med att förklara för eleverna att jag bara är intresserad av deras egna 

tankar och idéer och att intervjuerna är frivilliga. Jag har heller inte haft för avsikt att begränsa 

samtalen inom bestämda teman, utan varit öppen om elevernas perspektiv och på så sätt 

accepterat att vissa frågor enligt frågeguiden har varit irrelevanta eller orättvisande (ibid:87). 

 Inför intervjuerna beskrev jag kort ämnet, trots att samtliga deltagare hade närvarat på 

introduktionsmötet. Jag förklarade att jag inte var specifikt intresserad av att veta huruvida de 
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själva kände sig utstötta. Snarare ville jag ta del av deras tankar och idéer om utanförskap i 

skolan, praktiska exempel, egna intryck, upplevelser, och definitioner. Kanske det gjorde dem 

mer självsäkra, men jag hade också i åtanke att det kunde begränsa dem och få dem att dölja 

personliga detaljer.  

 Att prata om mobbning med eleverna är känsligt. Därför har jag varit varsam beträffande 

den etiska laddningen. Den känslomässiga investeringen som eleverna integrerar i samtalet är 

en huvudsaklig egenskap hos intervjuerna och det är mot den jag måste vara öppen för att 

verkligen fånga detaljer och djup i det som sägs (ibid:86). Jag har märkt att vissa teman har 

varit stressande för deltagarna. Således har jag hellre en gång för mycket förklarat för dem att 

de deltar frivilligt på egna villkor och kan när de än känner för det låta bli att svara, ta paus, 

eller rentav avbryta intervjun. Det är en etisk kod liksom det är moraliskt förknippat till min 

relation med deltagarna. Mitt huvudsakliga intresse har varit att privilegiera eleverna med 

makten att tala och fatta egna beslut efter eget omdöme. 

2.6. Fokusgrupperna 

Fokusgrupperna har i insamlingen av material utgjort en förlängning av de enskilda 

intervjuerna, där jag kunnat observera social interaktion mellan elever. Sett till analysen står 

fokusgrupperna emellertid som förebild till de enskilda intervjuerna, då de innehåller viktiga 

diskussionsteman om mobbning, som jag förstärker med hjälp av aspekter som förmedlas av 

deltagarna i de enskilda intervjuerna. I dialog med psykologen D. Morgan (2002:141) 

definierar jag fokusgrupper som en metod där jag med ett förbestämt ämne avser att samla in 

och tolka samtalsmässiga aspekter, som kommer till känna genom att en grupp av exempelvis 

elever, som är bekanta med ämnet, bygger upp diskussioner om det. Den sociala interaktionen 

mellan deltagarna har karaktäriserats av de olika vägar eleverna tar tillsammans med mig för 

att konstruera diskussioner och argument. 

 Mitt mål har varit att bilda grupper av kompisar snarare än främlingar. Fokusgrupper pekas 

ut av Eder & Fingerson (2002:183) att framkalla detaljerade förklaringar, då deltagarna måste 

försvara sina argument inför varandra, i synnerhet om gruppen består av personer som 

vanligtvis umgås och på så sätt vågar ifrågasätta varandra. Genom att känna varandra kan 

eleverna känna sig bekväma i gruppen. Stark personlig tillhörighet mellan kompisar kan 

emellertid producera intensiva diskussioner, vilket kan skapa spänningar där enskilda 

deltagare drar sig tillbaka och blir passiva. 
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 I första fokusgruppen var det en person som satt tyst hela tiden, förutom i en situation då 

deltagarna var oense om namnet på en lärare. Jag iakttog personen varsamt under samtalets 

gång, och jag tänkte om huruvida jag skulle försöka bjuda in personen till diskussionen. Jag 

gjorde det inte personligen, då det kunde sätta eleven i en pinsam situation. Efteråt när jag 

frågade om tips inför kommande fokusgrupp, så föreslog en av deltagarna att jag kunde fråga 

om exempel till enskilda elever. Det var en möjlighet att få med försiktiga deltagare, men inte 

helt oproblematiskt beträffande personliga känslor och självkänsla om ämnet, vilket jag inte 

visste någonting om. 

 I fokusgrupperna har jag märkt att eleverna kan känna sig träffade av specifika teman i 

samtalen. Dynamiken i fokusgrupperna är mer exponerande för deltagarna främst på grund av 

att de diskuterar med kompisar och kan vara mer försiktiga än i de enskilda intervjuerna 

(Morgan 2002:151). Anna har spelat en viktig roll, då hon känner sina elever bättre än vad jag 

gör och har på så sätt bättre föredöme att bedöma huruvida personliga omständigheter är 

passande för diskussionerna i fokusgrupperna. 

 Inför första fokusgruppen träffade jag Anna, som visade mig till rummet där jag skulle ha 

intervjun. Då kände hon inte riktigt till de teman jag skulle ta upp med eleverna, förutom att 

mobbning skulle vara en del. Anna hjälpte mig att skriva ut frågeguiden och reagerade 

omedelbart på känsligheten i vissa av frågorna. Anna hänvisade till en tidigare incident där en 

av de tänkta deltagarna ganska nyligen blivit utsatt för mobbning. Informationen var självklart 

sekretessbelagd. Hur som helst så ersatte Anna den eleven med en annan. Att Anna valde bort 

den drabbade eleven var ett problematiskt ställningstagande, då personen inte fick möjlighet 

att komma till tals. Den drabbade eleven hade kanske mycket att prata om. 

 Inför andra fokusgruppen hörde jag av Anna att den gruppen kunde vara mer problematisk 

än den första, eftersom några av dem kunde vara rastlösa och ofokuserade. Jag tog emot 

varningen med lätthet då jag framför allt såg fram emot utmaningar. När deltagarna hade satt 

sig började jag med att presentera mig själv och ämnet. Då verkade de lika avslappnade som 

den tidigare gruppen. Jag råkade dessutom göra narr av mig själv när jag startade 

ljudinspelaren och råkade spela upp en tidigare intervju. Jag märkte inte det direkt, men när 

jag startade diskussionen hördes ett skrapande ljud och eleverna tittade lustigt på mig. Då 

märkte jag det och gjorde ett nytt försök och sa ”ja, det var ju lite humor så där i början”. Från 

det ögonblicket flöt samtalet på, men i några skeden lekte en av deltagarna med ljudinspelaren 

genom att knacka med fingertopparna på bordet. 

 För att enkelt inleda och upprätthålla diskussion i fokusgrupperna är det viktigt att 

deltagarna har engagemang, men också en personlig relation till varandra (ibid:148). Mitt mål 
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har varit att observera och lyssna på elevernas diskussioner framför att styra dem själv. 

Mobbning är ett centralt koncept i den sociala interaktionen i skolan och på så sätt vida känt 

hos eleverna. De har troligen sett mobbning, hört om det, och kanske även varit involverade i 

det. Det är stärkande för samtalen, då deltagarna kan associera till tidigare upplevelser och 

välja djup i diskussionen.  

 Trots att diskussioner kan flyta på har jag varit socialt närvarande och även engagerad då 

deltagarna inte sällan har vänt sig till mig. Min delaktighet är paradoxal då för mycket av den 

kan avbryta eleverna från diskussionen till att istället föreslå svar på konkreta frågor 

(ibid:146). Hur som helst så har de hållit diskussionerna med varandra och jag har dessutom 

försökt få dem att göra så, till exempel genom att vara tyst längre än vanligt när någon slutat 

prata. På så sätt har någon annan oftast fortsatt. Ibland har jag emellertid fått ingripa för att få 

diskussionerna tillbaka på spåret igen.   

 För ett ögonblick i första fokusgruppen kom Anna in för att se så att allt gick bra och 

informera mig om hur jag skulle låsa dörren när jag lämnade. Deltagarna började viska och 

fnissa. Efter att Anna hade gått började de prata om att lektionen var på väg att ta slut och de 

var glada för det. Jag poängterade att de kunde lämna om de kände sig stressade. Hur som 

helst så sa en av dem ”du räddar oss”, vilket jag tog som en komplimang. De fortsatte prata 

om ett prov dagen efter. En av dem hade inte ens öppnat boken än. En annan fortsatte och sa 

att de var tvungna att närvara på läxhjälp om de missade lektionen. Jag försökte då återuppta 

diskussionen genom att plocka upp trådarna där vi avbröt. 

 Precis som inför de enskilda intervjuerna har jag sammanställt en frågeguide. Målet har 

varit att öppna upp en variationsrik flora av teman och aspekter som deltagarna byggt 

diskussion om. Min huvudsakliga delaktighet har varit att söka, men också föreslå praktiska 

exempel på mobbning. Deltagarna har uttryckt uppskattning av mina egna exempel, då de har 

fått möjlighet att nyansera begreppet mobbning med associerande koncept och termer. Det har 

också varit lärorikt och utvecklande för mig inför kommande diskussioner. 

2.7. Etiska svårigheter 

Etik är en viktig aspekt då det sätter min tolkningsmässiga och reflexiva känslighet på prov. 

Den mest intressanta aspekten i mitt eget deltagande i intervjuerna har varit min förmåga att 

kritiskt identifiera problem i mitt eget utförande och således förmågan att vända de 

svagheterna till fördelar i diskussionen om etik och min personliga utveckling och 

medvetenhet om etiska utmaningar (sociologen T. May 2011:46). Både de enskilda 
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intervjuerna och fokusgrupperna har haft svårigheter och kännetecken som har uppstått i den 

sociala interaktionen mellan mig och deltagarna. Intensiteten av dem har varierat beroende av 

min förmåga att lyssna på och prata med eleverna. 

 Det mest förekommande problemet är representationen av elevernas röster. Representation 

producerar fördomar. I synnerhet maktobalansen pekar på fördomar, då den försätter eleverna 

i underordnade positioner, medan de ser upp till mig som intervjuare. Hur som helst så har 

den relationen reflekterats, då jag har varit den nyfikna som sökt inspiration hos eleverna. Min 

empati har huvudsakligen legat i att lyssna på och prata med deltagarna framför att ifrågasätta 

deras tal (Warren 2002:98). Således har jag försökt vara vaksam för koder som ömsesidighet 

och förståelse, eftersom de är bindande koncept för att en dialog ska upprätthållas. De flesta 

fördomarna har jag hanterat främst genom att behålla elevernas egna ord och uttryck i 

analysen, vilket har hjälpt mig att representera deras diskurs (ibid:96). 

 Informerat samtycke är en kärna i etiken vad gäller fritt deltagande och fullständig 

varsamhet av studiens innehåll hos eleverna. Det faktum att de är under 18 år har försvårat 

proceduren, eftersom föräldrarnas beslut är nödvändigt att respektera efter godkännandet från 

rektorn. Inget val av deltagare har gjorts förrän föräldrarna har lämnat samtycke. Vissa elever 

har nekats till att delta, vilket är ett problem i sig då det inskränker deras röster (May 

2011:63). Konceptet med samtycket har emellertid hjälpt mig att hantera situationer som har 

uppstått under intervjuerna. 

 I min väntan på nästa deltagare under första dagen av de enskilda intervjuerna kom två 

yngre elever in i rummet. De log brett och satte sig framför mig. När de fick veta vad jag 

gjorde så sa en av dem att de skulle bli intervjuade, medan den andra nickade. Jag visste inte 

vem jag skulle intervjua därnäst, men jag blev misstänksam på deras ålder. Jag hade inga 

problem att intervjua dem, men trodde inte att de gick i nian, vilket jag sa till dem. De nickade 

leende och upprepade att de var tillräckligt gamla. Efter en stund fick jag dem att lämna 

rummet, genom att hänvisa till samtycket jag behövde från deras föräldrar. Annars skulle jag 

göra mig skyldig för ett brott.  

 Det finns andra etiska koder i termer av konfidentialitet, anonymitet, och obekvämhet 

orsakad av innehållet i intervjuerna (Warren 2002:89). Inför varje intervju har jag informerat 

deltagarna att allting de säger kommer att behandlas konfidentiellt i bemärkelsen att jag inte 

kommer att missbruka informationen och att de kommer att vara anonyma i analysen. 

Anonymiteten har jag hanterat genom att tilldela deltagarna påhittade namn oberoende av 

deras faktiska kön. Anonymiteten är ett självskrivet dilemma med tanke på relationen jag har 

haft till Anna under insamlingen av materialet, samt Anna’s deltagande i urvalet av deltagare 
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och informationen till föräldrarna. Det är ett ofrånkomligt problem med tanke på att jag i 

skolan behöver en nyckelperson som kan tala till eleverna och informera lärarkollegor om att 

enstaka elever kan utebli från vissa lektioner. Problemet är beaktansvärt då Anna på grund av 

sin position som lärare känner eleverna och vet vilka elever som har deltagit i intervjuerna. 

Jag hoppas och antar emellertid att mina anonymitetsansträngningar innebär att de enskilda 

eleverna inte kan spåras. 

 Samtliga deltagare har accepterat att jag ljudinspelar dem, trots att vissa har uttryckt oro, 

exempelvis genom att fråga mig om jag ska spela upp samtalen för någon annan eller om jag 

kommer att behålla inspelningarna efter att ha lyssnat på dem. Ljudinspelaren har varit ett 

beaktansvärt problem under intervjuerna då det skapats en komplex situation, inte 

nödvändigtvis lika påverkande för alla deltagarna då vissa kunnat bli stressade av den medan 

andra inte brytt sig (ibid:91). Oro har uttryckts i synnerhet i fokusgrupperna och i alla fall har 

jag lovat att jag har tystnadsplikt och ska radera innehållet i efterhand. Den informationen har 

också spritts under introduktionsmötet med eleverna inför de enskilda intervjuerna. 

 

3. Analysen: Vad är mobbning? 

Temat mobbning behandlas på många olika sätt både i fokusgrupperna och i de enskilda 

intervjuerna. Det mest utmärkande under samtalen är att mobbning används av deltagarna 

även i situationer då samtalen varit inriktade på begreppet utanförskap. Jag tänker här 

uteslutande på det faktum att de enskilda intervjuerna tar utgångspunkt i just temat 

utanförskap. Inför analysen har detta faktum självklart fascinerat mig, då mobbning som 

begrepp har tillskrivits variationsrika betydelser och associationer av deltagarna. Jag 

tillvaratar den variationsrikedomen i analysen med målet att lyfta fram elevernas tal om 

mobbning. Analysen är huvudsakligen uppbyggd i enlighet med teman som tas upp av 

deltagarna i fokusgrupperna, vari diskussionsinlägg som förklaringar och metaforer från de 

enskilda intervjuerna används som fördjupad förståelse av mobbning. 

3.1. Sammanfattning 

Mobbning syns till skillnad mot utanförskap. Enligt de deltagande eleverna är mobbning 

observerbart till skillnad mot upplevt utanförskap. Beträffande det kan elever utåt sett ingå 

grupperingar, men ändå själva känna sig utanför gemenskapen. Självklart kan mobbning 

framträda på olika sätt, men det karaktäristiska med begreppet är att det associeras till synbara 
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situationer. Det är i sin tur överförbart till konkreta handlingar som sker i den sociala 

interaktionen i skolan. För att mobbning ska uppstå krävs att det finns någon att mobba, och 

att den personen uppges ha eller utstrålar något som sägs förklara att en mobbningsituation 

uppstår. Personen kan då bli utpekad vid avvikande egenskaper inför en social omgivning.  

 Mobbning är ett interaktivt fenomen och till innehållet ett abstrakt substantiv som anspelar 

på dynamiska relationer mellan enskilda personer eller grupper, eller mellan en grupp och en 

särskild person. Begreppet är igenkännbart och således kopplat till en uppsjö adjektiv, som 

antar formen av hur mobbad och mobbare beter sig i det sociala rummet eller i specifika 

situationer. De intervjuade pekar på uttryck som försiktighet och tillbakadragande från 

omgivningen hos den mobbade, medan mobbaren kan handla aggressivt och bortstötande 

under både kontrollerade och okontrollerade former inför den egna gruppen eller andra elever.  

 Mobbning handlar till största delen om hävdelse och bekräftelse, vilket framför allt ställer 

mobbaren inför prestigekrav att uppnå ett visst mål. Således kan mobbningen i själva verket 

slå tillbaka på mobbaren om den inte uppskattas, eller om mobbaren på annat sätt misslyckas 

med att uppnå ett specifikt mål. Misslyckande kan vara att mobbaren inte får gehör för sina 

handlingar från omgivningen. Gehör kan vara att andra skrattar, eller på annat sätt bekräftar 

mobbarens handlingar. Ett annat misslyckande kan vara att den mobbade gör motstånd i 

situationen, genom att ignorera mobbaren eller på annat sätt inte ta åt sig av handlingarna. För 

att mobbning ska uppstå krävs en synbar situation, där såväl mobbad som mobbare ömsesidigt 

bekräftar situationen och på liknande sätt associerar de handlingar och känslor som tar form 

till just mobbning.  

 Mobbning kräver uppmärksamhet hos lärare enligt de intervjuade eleverna. Mobbning 

måste med hänsyn till varje elevs personliga behov och upplevelser ses som ett problem, vare 

sig det handlar om psykiska påhopp eller kroppsligt våld. Uppmärksamheten ligger 

huvudsakligen i att lärare lyssnar på eleverna och engagerar sig i elevernas skolgång, 

beträffande både undervisning och personlig hälsa. De intervjuade pekar emellertid även på 

elevansvar. Alla elever måste visa engagemang till varandra, i synnerhet i relationen mellan 

etablerade och nykomna elever. Elevstöd föreligger liksom lärarstödet i att elever pratar med 

och respekterar varandra. Mobbning är ett komplext fenomen i skolan och svårt att eliminera 

helt. En av de många lösningarna på problemet är emellertid att alla vågar prata om personliga 

besvär och känner att de har någon speciell person de har förtroende för. 
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3.2. Kategoriseringar och deras adjektiv 

I elevernas redogörelser urskiljer jag kategorier i begreppet mobbning i termer av den 

mobbade, mobbaren, och samspelet. Då mobbning är synligt är det adekvat att identifiera de 

kategorierna vid egna adjektiv, som utmärker mobbningen i en viss situation. Med adjektiv 

avser jag ord som beskriver en mobbningsituation, antingen egenskaper hos någon person 

eller en grupp, eller kännetecken för sociala handlingar som associeras till begreppet. Orden, 

som utgör en väsentlig del av kodningen av begreppet, anmärker på distinkta sätt hur en 

person som upplever eller utövar mobbning uppträder i det sociala rummet. 

 

Den mobbade och mobbaren 

Mobbad och mobbare kan inte oproblematiskt åtskiljas, då de ingår en ömsesidig 

definitionsprocess. Kort sagt så är inte en person mobbad om det inte finns någon som utför 

mobbningen. Således måste mobbad och mobbare följa ett gemensamt handlingsmönster för 

att mobbningen i själva verket ska fullbordas. Därför sammanför jag de båda kategorierna till 

samma diskussion. De ord och uttryck som deltagarna föreslår tolkar jag med hänsyn till att 

de är socialt konstruerade begrepp med vilka mobbad och mobbare definierar varandra.  

 Den grundläggande förståelsen som tas upp av deltagarna i fokusgrupperna är att den 

mobbade är ensam. Ordet ska dock inte tolkas som att personen är bortkopplad från sociala 

relationer i skolan. Ensamheten kan istället sättas i dialog med utmärkning som anspelar på en 

enskild persons avvikelse från den sociala omgivningen, som kan vara en specifik grupp 

elever eller skolan i helhet. Avvikelsen förutsätter förekomst av sociala normer, mot vilka den 

mobbade utpekas av mobbaren som misspassad eller ogillad (Thornberg 2011:259). Den 

mobbade är i allra högsta grad delaktig, då ensamheten förutsätter en form av upprepad 

utstötning från gemenskapen. Ensamheten tolkar jag således som ett sätt för den mobbade att 

söka reträtt från själva mobbningen. Ordet bör i det fallet definieras med hänsyn till personens 

känslomässiga sinnesstämning, som kan anta synliga uttryck i den mobbades beteende. 

 

M: Är det lätt att se om någon är mobbad i skolan? 

Tina: Jag tycker det. 

M: På vilket sätt? 

T: Man ser ofta på hur [personen] går… till exempel kollar nedåt, går för sig själv… undviker 

kanske andra. 

Nadja: Mm. 

M: Handlar det om en form av utstötthet från gemenskapen? 

T: Ja… 

N: Man måste inte vara utstött… ibland, typ, det är ju mer än en som är mobbad, så håller de 

kanske ihop. 

M: Så personen behöver inte vara ensam för att vara mobbad? 

N: Nej, men det är vanligt att personen är ensam. 
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M: Du (T) sa rörelsemönster… finns det något mer…? 

Oskar: Beteende… hur någon uppför sig, hur någon pratar… 

N: Typ lite mer försiktig med vad man säger… tillbakadragen. 

O: Mm… 

Harald: Rörelser… 

M: Finns det några exempel ni kan ge… på sätt att prata? 

T: Tyst inför klassen… typ, man ska gå fram och prata, då kanske andra skrattar, pratar… då 

kanske man tror att det är om en själv, liksom… så då är man ju försiktig… (Fokusgrupp I) 

 

Eleverna förhåller sig till en särskild uppsättning adjektiv i framställningen av begreppet, som 

alla är förenliga med och uttrycks i sociala handlingar. Kort sagt, för att en person ska kunna 

beskrivas vid ett särskilt uttryck krävs att personen gör det uttrycket. Till att börja med i 

exemplet ovan, så beskriver Nadja en mobbad person i termer av ”försiktig” och 

”tillbakadragen”. Orden uttrycks av Nadja i förlängningen av att Oskar nämner ”beteende” 

som ett sätt att urskilja en mobbad person från den sociala omgivningen. Beteende är ett till 

synes svårdefinierat begrepp och till sin karaktär en abstraktion av konkreta sociala 

handlingar. På så sätt är det, som Oskar klargör, adekvat att identifiera ett visst beteende i 

termer av hur en person ”går” och ”pratar”. 

 Termen ”hur” är fundamentalt för på vilka sätt adjektiv ska kunna observeras, helt enkelt 

på vilket sätt en person ska kunna beskrivas. En mobbad kan till exempel gå tillbakadraget 

eller prata försiktigt, eller så kan en mobbningsituation kännas igen genom att en observatör 

applicerar just dessa ord som beskrivande rekvisita på situationen. För den enskilda 

observatören kan mobbningsituationen vara adekvat och tydlig, medan en annan observatör 

vid samma eller ett annat tillfälle gör en annan beskrivning med egna ord. Adjektiven är vid 

första anblicken abstrakta och personligt definierade. Orden står för något som jag genom 

tolkning kan måla upp en konkret bild av, nämligen synliga skeden i den sociala 

interaktionen. För att göra den representationen autentisk är jag dock ytterst beroende av 

deltagarnas egna illustrationer av orden (Potter 1996:42). Under samtalet söker jag identifiera 

exempel. På så sätt får adjektiven ett innehåll i sociala handlingar. Att en person är försiktig i 

pratet kan till exempel associeras till högläsning, enligt Tina, där personen till synes kan 

upplevas som ”tyst inför klassen”. På samma sätt kan en tillbakadragen person observeras 

som en som ”går för sig själv och undviker andra”, eller ständigt ”kollar nedåt” i korridoren. 

De beskrivningarna är inte på något sätt universala för adjektiven ”försiktig” och 

”tillbakadragen”, men de är ett sätt för eleverna att tolka orden i observerbara situationer. De 

tillskriver dem således mening. 

 

M: Är det lätt att se om någon är mobbad i skolan? 

Per: Ja, det är det…  

Gustav: Ja. 
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P: [Personen] brukar oftast hålla sig undan och inte hänga med andra… 

G: Nästan lite på… utseende, typ… 

M: Hur yttrar det sig då? 

Olivia: Är det inte, typ klädstil… vad man har på sig och sådant… typ har du haft på dig det i en 

vecka?…  

Bella: Men det är ju bara ett sätt att mobba ju… [skrattar] 

O: Ja, men… oh [stönar] 

M: Även om du har kompisar i skolan, kan du vara mobbad då? 

G: Ja. 

P: Ja, det kan du väl… 

Rebecca: Om de snackar bakom ryggen på någon. 

M: Vad kan vara ett exempel på det… att snacka bakom ryggen? 

P: Man kan ju tro att man är vänner med några… fast de kanske inte känner att de är vänner…  

M: Har det med känslor att göra? 

P: Ja, känslor… man känner ju om man är kompis… (Fokusgrupp II) 

 

I exemplet sätter Per liknande observerbara mönster på en mobbningsituation, där en person 

”brukar oftast hålla sig undan och inte hänga med andra”. Dessa sociala handlingar sätts inte i 

dialog med några specifika ord i konversationen. Däremot berör Per en annan intressant 

aspekt genom att formulera uttrycket ”brukar oftast”, som kan anmärka på en förenklad 

framställning av hur mobbning kan observeras. Uppenbarligen kan det finnas situationer där 

specifika mönster sällan kommer fram. Kan dessa situationer i så fall handla om en annan typ 

av mobbning, en osynlig eller diskret variant där kännetecknande mönster är betydligt svårare 

att upptäcka än de oftast uppmärksammade typerna? Jag kommer att beröra dessa aspekter 

senare, men fortsätter nu att tolka undertoner i samtalet. 

 Ett annat exempel på en beskrivning, som Gustav påpekar, är ”utseende” som ett synligt 

symptom på mobbning. Vid omedelbar iakttagelse av ordet tolkar jag det som en kategori, ett 

begrepp om hur en mobbad person ”ser ut”. Undertonen ligger i just det faktum att Gustav 

kan ha missförstått min fråga, men i själva verket pekar på en underliggande aspekt till varför 

en person från första början uppvisar ett specifikt beteendemönster. Missförståndet får på så 

sätt legitimitet i samtalet, då det öppnar upp ett nytt tema som föranleds av Gustav i ett socialt 

sammanhang av tidigare upplevelser eller observationer (Potter 1996:43). Å ena sidan kan 

ordet koppla till det tidigare exemplet, som Per föreslår, att utseende kan associeras till 

huruvida en person drar sig undan från den sociala omgivningen och håller sig för sig själv. Å 

andra sidan kan ordet anspela på att ett visst utseende hos en person kan bli en egenskap att 

mobba, och därmed kan ordet ”utseende” sättas in i en kontext. I förlängningen exemplifierar 

Olivia ”klädstil” som ett attribut för en mobbningsituation. På så sätt får ”utseende” ett 

meningsinnehåll i termer av vad för kläder en mobbad person kan ha på sig. Som Olivia 

säger, så kan ständigt samma klädsel vara ett motiv till att en person mobbas från början. 
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 Mobbaren är en omtolkare av egenskaper hos den mobbade. Kategorin mobbare är liksom 

den mobbade igenkännbar vid särskild karaktäristika, som enligt deltagarna kan uttrycka både 

överläge och strävan att från underläge och utstötthet nå ett överläge i relation till den 

mobbade. Då eleverna säger sig känna igen en mobbad person och beskriver den i termer av 

ensam, försiktig, och tillbakadragande från sin sociala omgivning, så är det underförstått att 

mobbning ständigt riktas mot en person som befinner sig i underläge gentemot mobbaren. 

Underläge är ett motsägelsefullt ord sett till de specifika möjligheter såväl mobbad som 

mobbare har i en viss situation. Exempelvis kan mobbaren utmärka från sin grupp särskilda 

karaktärsdrag hos en person och således orientera specifika handlingar som anspelar på dessa 

(Duffy & Nesdale 2009:134). Mobbaren är emellertid ytterst beroende av den mobbades 

reaktion och erkännande för att mobbningen över huvud taget ska kunna legitimeras. Således 

kan mobbaren utsättas för misslyckande i relation till sin grupp. För att sätta in ordet 

underläge i elevernas perspektiv blir det adekvat att sätta det i dialog med avsaknad av socialt 

och emotionellt stöd från omgivningen. 

 

T: Vissa kanske mobbar för att bevisa någonting för andra… på något sätt… 

M: Kan mobbning vara ett sätt att hävda sig inför gruppen? 

T: Ja. 

N: Ja.  

M: Finns det något exempel på det? 

T: Kanske kallar någon någonting… eller stöter in i någon, typ… andra kanske skrattar till 

exempel. 

H: … 

M: Är det viktigt då, kan ni tänka er, att andra skrattar då åt… alltså för den som mobbar? 

T: Det blir ju värre då för den som blir mobbad om anda skrattar. 

M: Ja, men för den som mobbar? 

N: Mm, det är nog jätteviktigt. 

… 

M: Vi har pratat om att det kan vara rädsla för den personen som bevittnar mobbning… som ser 

mobbning… att berätta om det… är det lika illa för den som är mobbad eller kan det rentav vara 

lättare att berätta?  

N: Det är nog värre för den som är mobbad… för då vet nog… om jag till exempel är mobbad och 

jag går och säger till… då kanske mobbarna vet direkt… men vi vet att hon har gått och sagt till 

för det såg han och hon… eller så tar de bara… någon har sagt till, så då gör vi det värre så 

händer det inte igen. 

M: Vem är den viktigaste att säga till? 

T: Omgivningen, tror jag…  

N: Ja. 

T: Alltså, de som ser, för att… även om de inte erkänner det så… folk vet det, fast kanske inte 

säger något. 

M: Kan eleverna göra något själva? 

T: Ja, det kan ju vara att någon annan grupp… kommer och säger… alltså, vad håller ni på 

med?… 

M: Skulle det ge en starkare signal än om lärare gjorde det? 

T: Om det skulle varit en kraftfullare grupp… nej, men… en grupp med många, många som tycker 

samma sak… fast jag tror inte att… det är knappt någon som är själv och mobbar andra… 

N: Det är nog mest grupptrycket som gör att man mobbar… för att få just det här skrattet från 

andra… nu gjorde jag något bra, nu blev jag så här… häftigare… 

M: Grupptrycket, hur kan just det yttra sig? 
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N: Det kanske är ett gäng som är jättetrevliga egentligen… och så är det en som gör en sak, så vet 

de andra i gruppen... han tycker om att jag går fram och tar den här skivan från bänken och lägger 

den någon annanstans… då skrattar han, då tycker han att jag är häftig… så kanske jag själv 

slipper att bli mobbad… 

M: Är grupptryck väldigt påtvingande för en enskild person? 

T: Kan vara… någon som kanske inte haft någonting mycket innan att lita på… de kanske vill vara 

någonstans och passa in… (Fokusgrupp I) 

 

I exemplet illustrerar eleverna underläge inte bara som ett koncept hos den mobbade utan 

även hos mobbaren. Att mobba kan till lika stor del som att utsättas för mobbning vara ett 

uttryck för att inte passa in i gemenskapen, då mobbningen fungerar som en initiering för att 

accepteras i en grupp. Till exempel är mobbning ett uttryck för social osäkerhet i skolan, där 

gränsen mellan förakt och beundran är hårfin och behovet av gemenskap ställer enskilda 

personer på prov, då de ständigt måste passa in för att accepteras (Söndergaard 2012:358). 

Mobbning i form av att ”passa in” kan exempelvis vara ett sätt att ”bevisa någonting för 

andra… på något sätt”, som Tina poängterar.  

 Att ”bevisa” tolkar jag som att en person genom en social handling inskriver förtroende 

hos någon eller några andra personer. Ordet uttrycker ett mål hos personen att bli accepterad, 

vilket är värdefullt i skolan, i synnerhet med åtanke på relationen att mobba och att bli 

mobbad. Skolan sägs på så sätt utmärkas av ett hierarkiskt landskap, där social och emotionell 

kamp frodas och där popularitet och status är tyngdbärande mål för att nå en privilegierad 

position och på så sätt undvika avvikelsens klang som drabbar den mobbade (Thornberg 

2011:261; Bibou-Nakou, et al. 2012:128). Acceptans får i det perspektivet betydelse av social 

status. Satt i dialog med bevisning så preciserar Tina inte vad och hur en person söker att 

bevisa. Uttrycken ”någonting” och ”på något sätt” saknar nämligen adekvata definitioner, 

men kan likväl anspela på att det inte är möjligt att producera generell förståelse för 

begreppen. De är personligt präglade och innehåller till synes distinkta mål och lösningar. 

Däremot är det adekvat att definiera ”bevisning” i termer av hävdelse; associerat till 

mobbning kan ordet anspela på ordmässiga eller kroppsliga handlingar och bekräftelse på 

handlingarna kan vara att ”andra skrattar”, menar Tina. Att höra skrattet från omgivningen är 

viktigt, menar Nadja, då detta vittnar om mobbarens handlingar gentemot den mobbade 

accepteras och uppskattas. 

 Att bevisa tycks enligt deltagarnas tolkningar av mobbaren vara viktigt. Genom en viss 

handling visar mobbaren för den omedelbara omgivningen en fasad som kan antingen 

uppskattas eller vara frånstötande. I undertonen av exemplet nedan poängterar Klara 

betydelsen av att tillhöra en grupp, där specifika karaktärsdrag uppskattas. 
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K: Det finns väl… det finns olika grupper… vissa klassgrupper, och så finns det sådana som vi 

kallar… fjortisar, som går över i andra klasser… 

M: Det här med fjortis… första gången jag hörde det… jag var väl på slutet att gå ut nian… så jag 

har väl aldrig bekantat mig med det, förutom att det är en egenskap… men vad är det för 

egenskap? 

K: För mig… det är väl de… jag har väldigt svårt för dem för de är så… extrema… innan var det 

så att de skulle ha det här bruna… sådan där foundation och allt möjligt och sådant… och de är 

alltid ute på fyllan, men de är aldrig riktigt fulla, utan de bara spelar fulla… de är bara väldigt så 

här… de tror att de är bäst, de är över alla… (Intervju med Klara) 

 

”Fjortis” är en kategori av personer, enligt Klara. De konkreta karaktärsdragen och beteendet 

utgör emellertid ingen adekvat beskrivning av gruppdynamiken, utan är just Klara’s tolkning 

av ordet ”fjortis”. Däremot applicerar jag exemplet som metafor på mobbarens sociala 

situation i relation till gruppen. ”Fjortis” är en kategori personer som alla förväntas uppfylla 

ett visst ideal. Utstrålning av synliga uttryck är nämligen stärkande för de som har dem eller 

eftersträvar att uppnå dem på samma sätt som de är utstötande mot personer som saknar dem 

helt. I ordet ”fjortis” sätter Klara specifika kategorier av attribut som, baserat på personliga 

erfarenheter, utmärker begreppet som en metafor (Potter 1996:180). Det är på så sätt ett 

personligt ställningstagande. I likhet med Klara’s beskrivning sätts mobbaren på prov, vare 

sig det är på eget bevåg eller påtryckningar från en grupp personen så gärna vill ta del av. 

Klara ser just den exponeringen som ett socialt spel. Att ”spela full”, att ”ha det där bruna”, 

att ”vara över alla” är metaforer för just de prövningar mobbaren ställs inför i en uppstående 

mobbningsituation. Att ständigt bevisa för omgivningen att personen duger till blir för 

personen en kamp, där fasader som mobbningrelaterade handlingar blir uttryck för att lyfta 

fram för gruppen idealiska egenskaper eller uppskattade attityder, medan andra sidor som kan 

bana väg för att avvikelse och utstötthet döljs (Thornberg 2011:262). 

 Just bekräftelsen bottnar, enligt Nadja, i ”grupptryck” som ställer krav på en person att 

utstråla en viss karaktäristika, men också markera egenskaper hos enskilda personer som 

avviker från den sociala dynamiken i gruppen. Gruppbildningen skapas just på grund av 

kontraster och uppdelning. Det fungerar emellertid också som en prövning för mobbaren att 

visa sig tillräcklig, menar Nadja, för att ”passa in” och inte själv utsättas för mobbning. 

Sociala handlingar som anspelar på mobbning kan således visa sig tillgängliga för personer 

som försöker vara någon specifik i mobbarnas ögon. Det kan handla om att inge respekt hos 

kompisarna i en grupp eller att visa sig stark. Mobbning kan vara tvingande på samma sätt 

som det kan inge prestige (Thornberg & Knutsen 2011:183). 

 Mobbningdefinitionen identifieras även av eleverna i dialog med begreppet utanförskap. I 

samtalet nedan identifierar David en relation mellan orden ”utanför” och ”mobbad”. De är 

inte synonymer, men kan däremot tolkas som aspekter av ett och samma begrepp, nämligen 
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mobbning. Enligt David är de båda uttryck för att en viss person ”inte trivs” i skolan och 

bildar på så sätt adjektiv i bemärkelsen att personen utstrålar uttryck som omgivningen kan 

härleda till särskilda sociala och emotionella egenskaper.  

 

M: Vad är utanförskap för dig? 

D: Alltså, det är att man är utanför, ensam, kanske inte har så mycket kompisar, kanske mobbad… 

att man inte trivs helt enkelt. 

M: Skulle du göra en skillnad mellan just mobbning och utanförskap? 

D: Ja, utanförskap… då är du kanske inte direkt mobbad, men du känner dig utanför ändå…  

M: Ja. 

D: Mobbning, då är det verkligen att någon är framme och hackar på dig hela tiden… det behöver 

kanske inte vara utanförskap. (Intervju med David) 

 

David definierar utanförskap som att personen inte är ”direkt” mobbad. Personen konstruerar 

emellertid en viss tillvaro runt omkring sig, som kan svara mot de uttryck som associeras till 

mobbning. Utanförskap är således till betydelsen en känslostämning i personen och egen i 

bemärkelsen att ingen utomstående kan se den. Exempelvis finns oro för utanförskap, vilket 

då är en föranledd känsla i personen om att behovet av tillhörighet hotas av någon yttre 

omständighet, som kan försätta personen i social marginalisering och utstötthet (Söndergaard 

2012:359). Utanförskap skapas i gruppen, men är inte nödvändigtvis förankrat i sociala 

handlingar. Däremot kan utanförskap produceras i termer av huruvida en viss person upplever 

andras bemötande och tal som personligt stötande eller utmålande. Jag behandlar dessa 

aspekter senare. Mobbningen konstrueras i dialog med den sociala omgivningen, menar 

David, och är till det yttersta beroende av interaktionen mellan mobbad och mobbare för att 

över huvud taget uppstå. Kopplat till sociala handlingar är det emellertid problematiskt att 

åtskilja begreppen. 

    

Det behöver inte vara så att någon försöker göra någon utanför eller så, utan bara… om en 

[person] är med och sitter med de andra och så… så känner [personen] sig inte riktigt med i 

gänget… kan känna sig utanför även om [personen] är med de andra… [personen] är kanske lite 

olik, men låtsas… (Intervju med Lina) 

 

Huvudsakligen delar Lina upp utanförskap i en passiv och aktiv form, vari den förstnämnda 

förutsätter en viss stämning i kroppen, en personlig inhämtning av intryck som vid den egna 

tolkningen kan föregå att personen stänger sig själv ute. Däri ”gör” personen sitt eget 

utanförskap, men är för den sakens skull inte nödvändigtvis utanför i omgivningens ögon. Om 

någon i den omedelbara omgivningen däremot genom riktade handlingar söker att utestänga 

personen, så blir utanförskapet i sig socialt producerat, men etsar sig inte fast förrän personen 

själv upplever det. 
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 Mobbaren och den mobbade ingår ett samspel. Mobbningen är inte konstruerad förrän den 

mobbade tagit sig an de karaktäristiska drag som utmärker mobbningen. Konkret går det att se 

mobbaren som adressaten av sociala handlingar och den mobbade utgör mottagaren, vars 

reaktion är av betydelse för att den avsedda eller icke-avsedda mobbningen ska bli ett faktum 

(Mead 1970:125). Först då den mobbade blir ledsen, inte kan svara på ett sätt som tillintetgör 

det förödmjukande, eller förlorar en verbal eller fysisk strid är det möjligt att tala om en 

mobbningsituation. Själva situationen kräver en viss uppsättning handlingar, som skiljer sig i 

bemärkelsen att sättet de utövas på och kontexten varierar. Både känslor och kunskap är 

viktiga i detta sammanhang. Känslor kan vara oförklarliga men är inte nödvändigtvis 

värdelösa eller irrelevanta. Att veta kan ställas i analog med att vara i termer av att 

exempelvis den mobbade personen får bekräftelse från hela eller en specifik del av sin sociala 

omgivning. Att känna innebär dock inte motsatsen, utan kan istället ses som en reflektion av 

en konkret situation, där den mobbade lyckas associera skeden eller kontinuerliga upplevelser 

i den sociala interaktionen till just mobbning. I det perspektivet blir mobbningen ett faktum, 

då personen själv åtar sig bilden av att vara mobbad gentemot en omgivning som riktar sådana 

avsedda handlingar mot personen (ibid:76). 

 

Distinktioner 

Huvudsakligen gör deltagarna i fokusgrupperna en distinktion mellan den mobbning som sker 

i skolan face to face och mobbning över internet på specifika online-forum, där Facebook är 

en vanlig arena för eleverna. De båda typerna är mötespunkter för mobbad och mobbare, vari 

mobbning konstrueras utifrån specifika mål och konsekvenser. Facebook är ett socialt 

nätverk, där personer i text och bild kan dela med sig av livet så att exempelvis familj och 

vänner kan se, gilla, och kommentera. I diskussionen om Facebook gör eleverna jämförelser 

med mobbning i skolan.  

 

M: Vad kan hända på Facebook? 

B: Snacka skit, typ… alltså dåliga kommentarer på bilder och sådant… 

G: … [skrattar] 

O: Ja, man vågar inte säga det i verkligheten. 

R: Man vågar säga det mer framför en datorskärm än i verkligheten… 

M: Betyder det att mobbning förekommer mer på Facebook? 

R: Det kan komma lättare. 

M: Varför tror du att det är lättare? 

R: För att det finns vissa människor som inte vågar säga det face to face, men sen är det… på 

datorn är det ju bara att skriva på och sen… 

O: Sen har man ju tid på sig… detta kan jag skriva… 

R: Ja… så man vågar mer. 

M: Skadar det som finns på Facebook mer än till exempel öga mot öga… i skolan? 

P: Jag tror att på Facebook känner man att det är jättemånga som ser det… 
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B: Men inte om du skriver i chatten… 

G: Men man skriver ju inte… okej, det gör man kanske… 

P: Oftast vill man ju… om man skriver någonting på Facebook, så vill man ju hänga ut någon ju… 

M: Kan det bli allvarligare då? 

O: Då kanske alla… fler kommer med och ser det… än vad det är i början, typ i skolan… 

P: Mm. 

R: Mm. 

M: Det finns ju fler möjligheter att de här personerna som kan hänga på är okända… alltså som 

inte alls har med den mobbade personen att göra, men… skadar det ändå trots att personerna i 

fråga är okända? 

B: Ja. 

O: Ja… 

R: Ja. 

O: Det tror jag. 

M: Så det krävs inte kompis mot kompis eller kamrat mot kamrat? 

B: Nej… 

O: Alltså det är ju värre med… 

R: Det sårar mer… 

O: Med kamrat. 

R: Det kvittar, men är det en kamrat mot kamrat så kan det ändå såra någon mer… 

O: Ja, alltså vad ens intryck är, fastän man inte känner [personen]… (Fokusgrupp II) 

 

Eleverna ser Facebook som ett socialt forum, där mobbning kan få spridning och en förstärkt 

genomslagskraft för mobbaren. Exponering sker ständigt och är en viktig drivkraft för 

mobbningens verkan. På Facebook kan personer ”snacka skit”, enligt Bella. Uttrycket är 

utmärkande för i synnerhet uthängningen av den mobbade inför en publik. Mobbningen får 

spridning. Vidare exemplifierar Bella med ”dåliga kommentarer på bilder och sådant”, vilket 

ger innehåll åt ”skitsnacket”. Uttrycket är emellertid synnerligen svårttolkat. Förlängningen 

”och sådant” är en generalisering, men kan likväl ses som en personlig reträtt för Bella i 

definitionsfrågan. Det handlar på så sätt inte bara om bilder och kommentarer, utan om allt 

negativt som kan betecknas som mobbning.  

 Sett till kontexten, där temat är mobbning och ”skitsnacket” flödar på Facebook, så 

anspelar ordet ”dåliga” förslagsvis på personligt utmärkande och nedlåtande budskap. Bella 

lägger tyngdpunkten på bilder, som är en central uttrycksform på Facebook. Bilder har 

observerbara intryck, men kan likväl förmedla särskilda drag hos den enskilda personen, som 

kan kopplas till utmärkande egenskaper i den sociala interaktionen i skolan. Karaktäristika 

som ensamhet, försiktighet, och tillbakadragande kan vara kännetecken även i bilder, vilket 

försvårar distinktionen mellan mobbning på internet och i skolan. Eleverna poängterar 

emellertid en tydlig uppdelning av situationerna, då den förstnämnda varianten pekar på 

exponering och uthängning. Distansen i tid och rum förenklar mobbningen för mobbaren, 

men försvårar om möjligt situationen för den mobbade, då personen blir blottad inför 

åskådare. Därmed är det svårt att få stopp på spridningen av det mobbningrelaterade 
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materialet, som kan figurera i allt från kränkande kommentarer till stötande bilder (Murray, et 

al. 2012:59). 

 Facebook är ett enkelt forum att mobba en person genom, då mobbaren slipper den 

omedelbara exponering som skapas i skolan. Trots att mobbning överlag kan vara prestigefyllt 

inför kompisar, så handlar de sociala handlingarna mot den mobbade om att ”våga”, enligt 

Rebecca. Mobbning på internet kan dessutom planeras då mobbare och mobbad är åtskilda. I 

det sammanhanget tolkar jag ”våga” som ett värdeladdat ord, då det i anknytning till prestigen 

sätter mobbaren på ett prov som testar och om möjligt tänjer på personens sociala och 

emotionella begränsningar. Mobbningen kan beskrivas som en karriär, där mobbaren sätter 

sig själv i en process där den utmärkande övergången är från att personen ser ned på och slår 

bort mobbarna till att personen av rädsla för att själv bli ett offer söker skydd hos dem, genom 

att anta mobbningen som ett socialt övertag mot den mobbade (Thornberg 2011:263). Ordet 

”våga” kan på så sätt tolkas i dialog med att personen genom prov ska inge tolerans och 

respekt hos kompisar. Det kan också tolkas som att mobbaren är en karaktärslös figur, som 

inte vågar stå för det personen säger i en mindre anonym situation. Mobbning på Facebook 

kan emellertid utgöra en förstärkning av den relationen som finns i skolan eller på fritiden, där 

mobbningen intensifieras och tar sig allvarligare uttryck. 

 

M: Känns det mindre allvarligt för de som… utsätter andra för…? 

T: Alltså, ibland får man kommentarer… jag tycker det känns värre på internet, jag vet inte 

varför… 

N: För det är ord… det kan vara så om man till exempel… kommenterar ett klassfoto, så skriver 

man… då står det ändå kvar där, man kan läsa det igen… 

T: Alla kan se och gilla kommentarerna…  

N: Alla kan se… 

T: Då känner man sig lite… 

N: Man kan läsa det om och om igen… och liksom, även om man tar tillbaka det och inte alls 

menar det, så… ja, det står ju kvar. 

T: Folk kan säga mer på internet än i verkligheten… där säger de, ja… värre saker… 

O: Folk vågar göra mer på internet… i verkligheten gör de inte alls lika mycket… 

M: Du (T) sa att det kan kännas värre på internet… alltså, har det med orden att göra? 

T: Ja, andra kanske grupperar ihop sig, typ så ja, eller hur… folk man inte känner… man bara vad 

fan, vad har jag gjort…  

M: Är det så att just den känslan av att alla kan se det… gör det värre? 

T: Mm… det sänker ju ens självförtroende. 

M: Har ni något mer exempel…? 

T: Jag vet inte riktigt. 

N: Kanske vårt eget klassfoto, där folk lagt ut kommentarer… gud, vad ful jag blev och så kanske 

någon som… hållit med om det eller skrivit… ja, men du ser ju inte klok ut… 

O: Det har ingen skrivit på vårt klassfoto… 

T: [Skrattar] 

N: Har de inte? 

O: Nej ingen har skrivit gud, vad ful du är. 

N: Nej, men de klagade ju på det… 

O: Det är ju andra som skriver värre. 

Veronica: De skriver ju om sig själva. 

O: Vissa skrev så här, oj, vad tjock jag är…  
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T: [Skrattar] 

O: Så skrev andra nej, det är du ju inte… 

V: De skriver om sig själva [skrattar] 

N: Jag tror att det var någon annan person… [skrattar]  

O: Nadja, det är tvärtom du menar. 

N: Ja, men de kan ju ändå, typ inte mobba sig själva [skrattar] 

V: Det är ju det de gör… [skrattar] 

O: Det är ju det de gör… oj, vad tjock jag är… 

T: Det är ju för att få bättre självförtroende… 

O: Så skriver andra nej, det är du inte… det är ju så jättemånga gör. 

M: Så det går inte att mobba sig själv? 

N: Jo, det går, man kan ju sänka sitt eget självförtroende. 

T: Men om man skriver så, vad ful jag är, så skriver andra ja… då blir det ju ännu värre… 

[skrattar] 

O: Men det gör man ju inte. 

T: [Skrattar] 

M: Jag förstår ju det [skrattar]… om någon skriver en kränkande kommentar till sig själv… oj, vad 

ful jag är ska vara för att andra ska säga motsatsen? 

T: Mm. 

O: Precis. 

N: Man skriver ju så för att man vill att andra ska skriva motsatsen. 

M: Om någon då skulle hålla med, som du (T) sa? 

T: [Skrattar] 

O: Vad pinsamt. 

N: Då blir det ju ännu värre. 

O: Då raderar man ju kommentaren. 

T: Ja… [skrattar] (Fokusgrupp I) 

 

Tillgängligheten av bilder eller kommentarer, som på något sätt är nedlåtande mot den 

mobbade, förstärker de från mobbaren avsedda konsekvenserna där den mobbade känner sig 

blottad. Innehållet i mobbningen, i synnerhet orden i kommentarerna eller ett specifikt 

bildmotiv är emellertid svårtolkat och absolut inte definierbart utan att den mobbade själv 

sätter ord på det. Så som mobbning i skolan utspelar sig måste den mobbade personen 

betrakta sig själv som mobbad för att mobbningen ska bli ett faktum. 

 Just faktumet om mobbningen är en intressant iakttagelse med hänsyn till distinktionen 

mellan faktum som en känsla och faktum som en vetskap. Exempelvis säger Tina ”jag tycker 

det känns värre på internet, jag vet inte varför”, vilket tydliggör den distinktionen samtidigt 

som det försvårar tolkningen av begreppet mobbning. Huvudsakligen illustrerar exemplet 

svårigheten i att sätta ord på känslor, vilket emellertid legitimerar känslor att vara obeskrivliga 

och godtagbara i den mest svårtolkade situationen en person kan hamna i. I exemplet 

understryker Tina också problematiken med att ”inte veta varför”, då innehåll i kommentarer 

eller bilder kan förmedlas och tolkas på olika sätt beroende på vem som skriver respektive 

läser dem. Således kan mobbaren försvaga eller rentav dölja laddningen i den avsedda 

mobbningen så att den mobbade personen tar emot budskapet och reagerar så som mobbaren 

avser, men i själva verket får svårt att definiera reaktionen eller göra den rättvisa inför andra 

personer (Jose, et al. 2011:307). Mobbningen blir då inte nödvändigtvis synligt identifierbar 



 

27 
 

utan den mobbades egen tolkning. I undertonen föreslår Tina på så sätt att konstruktion och 

tolkning av begrepp förutsätter att språket är gemensamt och överenskommet mellan mobbare 

och mobbad, elev och lärare, eller barn och föräldrar, för att de båda parterna ska kunna göra 

en ömsesidig definition av begreppen (Mead 1970:190). 

 I synnerhet på Facebook, där den mobbade exponeras inför en publik, menar Tina att det är 

lätt att personer ”grupperar ihop sig” genom nedlåtande kommentarer gentemot en enskild 

person. Det stärker exponeringen av personen. I samtalet menar Nadja emellertid att 

nedlåtande kommentarer från andra kan spinna vidare på att den enskilda personen från början 

söker uppmärksamhet, exempelvis genom att kommentera sin egen bild på klassfotot. Nadja 

ifrågasätts av de övriga deltagarna, varav Oskar menar att Nadja egentligen menar motsatsen 

att den enskilda personen kan skriva nedlåtande om sig själv, medan andra söker att slå bort 

det med upplyftande kommentarer. Det är ett sätt för den enskilda personen att ”få bättre 

självförtroende inför gruppen”, menar Tina. Nadja tvingas här till att ändra sin uppfattning till 

följd av att hon inte får medhåll i samtalet från de andra deltagarna (Potter 1996:129). 

3.3. Elevernas kodifiering 

Det krävs variationsrik förståelse för de aspekter som tillsammans bygger upp elevernas tal 

om mobbningsituationer, där mobbad och mobbare möts. I synnerhet handlar samspelet om 

ibland oförutsedda konsekvenser. Det är problematiskt att avgöra genom att bara observera en 

enskild situation. Därför är det adekvat att föreslå den uppsättning teman som i samtalet med 

eleverna konstruerar situationer där mobbning kan ske. I huvudsak kategoriserar jag dessa i 

termer av symboler, synlighet, och hur deltagarna pratar om mobbning. 

 

Symboler 

Eleverna pratar om mobbning som en språklig konstruktion. Begreppet är knutet till ord och 

uttryck som används för att framkalla specifika reaktionsmönster. Således krävs delad 

uppfattning om vilka handlingar, samt vilka ord och uttryck som definierar mobbning hos 

såväl mobbad som mobbare. Dessa är meningsbärande för både mobbad och mobbare när de 

tillsammans bygger upp en mobbningsituation, och sägs på så sätt vara signifikanta symboler 

(Mead 1970:71f). Tidigare karaktäriserar jag sociala interaktioner i skolan på detta sätt, då 

mobbningen är omedelbar och direkt identifierbar vid särskilda mönster. På online-forum som 

Facebook är mobbning inte fullt så tydlig, då mobbad och mobbare inte möts omedelbart och 
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kan på så sätt inte spela på konkreta intryck. Mobbning ställs på sin spets och blir ett diffust 

begrepp, än mer beroende av att mobbare och mobbad använder liknande symboler. 

 

M: Finns det några särskilda ord som visar… det här är skoj, och det här är allvar… till exempel 

oj, vad ful jag är… ja, eller hur… vad betyder det? 

N: [Skrattar] 

T: Att man är det… vissa kanske inte ens är seriösa med det. 

M: Det med internet är ju särskilt intressant för det går ju att använda en massa figurer… smileys 

och sådant… kan de användas kränkande? 

T: Jag tycker det… när man skriver med någon så tycker man ändå att känslorna kommer efter 

figurerna… jag tycker det är störigt när folk skriver punkt (.) för jag tycker det låter surt…  

M: Jag känner också så… kan det vara så att det är så accepterat att… punkten är så där halvsur 

eller allvarlig. 

T: Om [personen] inte brukar… man kan ju ändra sin stil, så om någon helt plötsligt skriver punkt, 

så tror man ju att den personen är sur… vad är du sur för?… vad, nej, jag är inte sur…  

M: Så är det viktigt då att hålla ett rakt spår och inte skifta så mycket? 

T: Det är det ju inte, men det är ju störigt ibland…[skrattar] 

M: Gör det då att ni känner er illa till mods? 

T: Det beror ju på vad man skriver… man skriver typ ska vi träffas? så smiley (:-))... ok, punkt 

(.)… man bara, jaha… [skrattar] 

M: Jag vet inte om ni använder det, men… ok finns det ju många som använder… själv använder 

jag oki… är det någon skillnad mellan de där i humöret? 

T: Jag tycker att oki låter gladare än ok… 

O: Jag håller med om det. 

N: Ok är mer sådär neutralt, bara okej… 

M: Så det är varken eller? 

N: Ja. 

M: Ja, det är roligt. 

T: [Skrattar] 

M: Har ni några fler exempel på ord och… sätt att skriva? 

T: Stora bokstäver… 

O: Då är man sur och arg…  

T: Ja. 

O: Man ragear typ… med stora bokstäver. 

M: Ragear… 

O: [Skrattar] 

N: En massa svordomar och utropstecken.  

T: Man skriver typ samma gubbe asmånga gånger… 

O: [Skrattar] 

T: Typ ironi om man skriver jättemånga smileygubbar… [skrattar] 

M: Skulle jättemånga smileygubbar betyda väldigt glad, eller? 

T: Ironi [skrattar] 

M: Den sura smileygubben då? 

T: Jag tycker inte att den är så sur. 

O: Vilken är den sura? 

T: Snabel-a (@) eller… S-gubben (:-S) är störigare. 

N: S-gubben är mer så där… 

T: Jag tycker den är sur. 

M: Den jag tänkte på var ju kolon och parentesen (:-))… 

O: Ja. 

M: Som gör en sur mun. 

T: Jaha, jag tycker den är ledsen. 

N: Ja, den ledsna. 

M: Är den ledsen, okej… om någon skriver någonting och använder en sådan gubbe på slutet… 

betyder det ändå… att bara använda en sådan... är det ett tecken på ett oseriöst sätt att skriva.   

N: [Skrattar] 

T: Om det är en sådan ledsen gubbe så tycker jag det… jag tycker det ser konstigt ut… [skrattar] 

M: Så det är inte blodigt allvar då? 

T: Nej. 
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M: Blodigt allvar skulle vara en punkt, alltså? 

T: Ja… [skrattar]… man tycker ju hellre att [personen] ska skriva någonting mer än punkt eller 

ingenting, för då är det ju som att [personen] inte bryr sig… så hellre att [personen] skriver 

någonting för att uttrycka sig själv än ingenting. (Fokusgrupp I) 

 

En betydelsefull aspekt för sociala interaktioner är attityder mellan ingående personer. 

Attityder visar en anskaffning av egenskaper som personen bär med sig i en relation som ett 

samtal, en dialog, en dispyt, eller en diskussion. Attityder är den observerbara länken till en 

persons inre tankar och känslor (ibid:5). De är som jag nämner tidigare viktiga element i den 

synbara relationen mellan exempelvis mobbad och mobbare. Då sociala interaktioner på 

internet saknar synbara intryck som ansiktsuttryck och kroppsliga handlingar, så förmedlas 

attityder istället i ord och uttryck, men också i form av figurer. I exemplet ovan pratar 

eleverna om observerbara intryck av det som kan skrivas på internet. Behovet av att ”uttrycka 

sig själv” är betydelsefullt även på internet, enligt Tina. Uttrycket är synnerligen viktigt för att 

det skrivna samtalet ska bli känslofyllt. Figurer i samtalet, så kallade smileys, utgör attityder 

som fyller ord och uttryck med känslor, menar Tina, och är betydelsefulla för att personer ska 

kunna föra ömsesidiga dialoger. Figurerna fungerar således även som signifikanta symboler. 

Utbyte av figurer i samtalet bygger på relationen mellan stimuli och reaktion, där avsändaren 

kan orientera ett meddelande med avsikten att framkalla en specifik känsla hos mottagaren 

(ibid:72). Överenskommelse i språket mellan parterna är på så sätt nödvändigt för att 

mobbningen ska kunna konstrueras. Det beaktansvärda problemet är emellertid missförstånd i 

samtalet, vilket utgör en implicit underton när Tina beskriver vad mobbning kan innefatta. Då 

avsikter kan uttryckas med hjälp av smileys kan sociala och emotionella konflikter uppstå 

mellan personer med åtskild förståelse för huruvida de ska använda figurer som komplement 

när de skriver. 

 Exempelvis är det skrivna samtalet liksom det talade samtalet präglat av underförstådd 

överenskommelse mellan personer som använder språket. Då tonläge och röst inte är 

inkluderade komplement i det skrivna samtalet, så måste ingående personer vara överens om 

konkreta intryck i texten, som på ett eller annat sätt visar deras attityder gentemot varandra 

(ibid:190). På så sätt kan ord som innehållsmässigt anspelar på samma begreppsliga 

betydelse, men till synes står i distinkta sammanhang, framkalla olika reaktioner från person 

till person eller uttrycka olika attityder. Ett exempel är distinktionen Tina gör mellan att 

avsluta en mening med punkt och en smiley. Punkten illustrerar för Tina ett ofullständigt 

samtal, där känslor eller engagemang är frånvarande. Punkten står för allvar och kan därför 

inte missuppfattas, enligt Tina. Allvaret är emellertid en känsla och på så sätt problematiskt 

att avskriva från engagemang. Punkten ställs av Tina i analog med ordet ”ingenting”, vilket är 
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en intressant betraktelse. ”Ingenting” i bemärkelsen av punktens utseende kan definieras som 

avsaknad till början och slut. Punkten omsluter just ingenting, men anger i kontexten av 

meningsbyggande just slutet av ett samtal. På så sätt saknar en mening underförstådda 

betydelser, som varken kan tydas eller tolkas utan någon form av känsla i texten. Känslan 

förmedlas i sin tur genom smileys, som illustrerar specifika humörtillstånd.  

 Oskar antyder att känslor kan förmedlas via versaler, stora bokstäver, oberoende av punkt, 

utropstecken, eller smileys. Stora bokstäver är detsamma som att personen ”ragear”, menar 

Oskar. Ordet ”ragear” har sitt ursprung i det engelska ordet rage som översatt till svenska 

betyder vrede. Oskar gör ordet till en emotionell handling. Ordet förekommer exempelvis i 

online-spelet World of Warcraft, där specifika rollkaraktärer kan skapas och spelas i strid mot 

varandra. ”Rage” används som kommando hos åtminstone en av karaktärerna för att 

frammana en viss form av språnganfall, som innebär att karaktären rusar fram mot och 

paralyserar fienden för några sekunder. Det är emellertid inte en bokstavlig tolkning, utan 

Oskar föreslår ”ragear” som en emotion. Oskar’s resonemang visar att med hjälp av 

nyanseringen i det skrivna språket, varierade storlekar på bokstäver, kan personer 

kommunicera med ömsesidig förståelse mer än den lexikala betydelsen av det som förmedlas 

(Potter 1996:177). Ett annat exempel är den av mig föreslagna distinktionen mellan orden 

”ok” och ”oki”, som till synes har liknande betydelse, men enligt deltagarna förmedlar vitt 

skilda humörtillstånd. Ordet ”oki” symboliserar, enligt Tina, att personen är ”glad”. På så sätt 

får även enskilda bokstäver, i detta fall det mjuka vokalljudet i, såväl socialt som emotionellt 

innehåll då de förmedlar uttryck av personens inre känslostämning. 

 Symboler i bemärkelsen att konstruera ett förhållande mellan stimuli och reaktion mellan 

mobbad och mobbare tar formen av ord i det talade samtalet på samma sätt som figurer och 

ord i det skrivna samtalet. Likheterna mellan internet och skolan är därför representativa för 

båda situationerna, vilket innebär att de inte oproblematiskt går att särskilja (Jose, et al. 2011: 

303). I dialog med eleverna tolkar jag exempelvis det som sker på internet som överlappande 

av det som sker i skolan. Överlappningen i sig illustreras av deltagarnas svårigheter att 

särskilja varianter av mobbning från varandra utan att dra paralleller däremellan. 

   
M: Vi var ju överens om att det finns olika typer av mobbning… cyberbullying… finns det någon 

mer form av mobbning? 

T: Fysisk…  

N: Det finns jättemånga. 

T: Fast inte så mycket ändå… här till exempel. 

N: Nej, inte här… men det finns fysisk, typ puttar och slår… och så finns det att man slänger 

glåpord, slänger in saker i duschen efter gympan, eller fryser ut en person. 

M: Ja, är det fysisk? 
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N: Att man fryser ut någon är inte fysisk, det är mest psykiskt… ofta man slänger glåpord… men 

det kan ta lika stor skada. 

M: Fysiskt, vad menar ni då med det? 

N: Det är typ slag, sparkar och knuffar. 

… 

T: Ja, jag tror nog det för jag tror inte att det är någon ensam som mår bra av att mobba andra. 

O: Ovanligt. 

T: Det blir konstigt om någonting går fel… [skrattar] 

M: För att återgå till den fysiska varianten… det var slag, sparkar, och sådant… är det mot 

kroppen då, eller kan det vara att hota om det? 

T: Mm. 

N: Både hot och slag. 

M: Finns det psykisk mobbning också? 

N: Ja, det är som, typ utfrysning och att man slänger glåpord, typ kallar en kille för bögjävel eller 

nörd och sådant. 

T: Får honom att tro någonting som inte är sant. 

N: Ja. 

M: Men om orden då handlar om hot att göra något… är det då fortfarande psykisk? 

T: Du kan kanske säga så här… om du säger någonting så kommer vi att döda dig… då kanske de 

säger det jättemånga gånger, så tillslut… den personen som blir mobbad kanske tycker att det inte 

är någonting. 

O: Tror inte på det. 

T: Det är varje dag, man är van vid det… det är ingenting att säga till om. (Fokusgrupp I) 

 

Mobbning i skolan karaktäriseras av eleverna i diffusa varianter som de har svårt att särskilja. 

Den sociala interaktionen i form av det talade samtalet är problematisk på så sätt att orden 

saknar omedelbara betydelser och på sättet de talas antar vitt skilda betydelser. Däremot är 

ord som anspelar på kroppsliga handlingar, ord som innebär angrepp mot en persons kropp, 

konkreta och karaktäriseras som ”fysisk mobbning”. Nadja nämner ”slag, sparkar, och 

knuffar” som står som uttryck för enbart synliga handlingar. De är konkreta i den bemärkelsen 

och får aldrig någon annan betydelse än kroppslig beröring. För Nadja är de utmärkande för 

fysisk mobbning, men hon nämner också varianter i form av ”glåpord, slänga in saker i 

duschen efter gympan, och frysa ut en person”. 

 ”Glåpord” associeras till mobbning av en enskild person. Tina föreslår att orden får den 

mobbade att ”tro någonting som inte är sant”, vilket i sin tur ställer begreppet på en skör tråd. 

Till exempel föreslår Nadja glåpord som att ”kalla en kille för bögjävel eller nörd”. Båda 

orden är angivelser på egenskaper hos personen, som från mobbarens och omgivningens 

perspektiv inte behöver vara sanna, utan bara användas som skällsord. Orden är exempel på 

hur mobbaren genom tilltal och kategorisering särskiljer den mobbade och legitimerar 

mobbningen genom att stärka sig själv eller hela gruppen i ett socialt överläge (Thornberg 

2011:263). 

 Omformning och sammankoppling av enskilda ord, som till synes har en adekvat betydelse 

kan ge upphov åt omtolkning och kan således ge sociala och emotionella verkningar som kan 

associeras till mobbningsituationer. Däremot gör eleverna ingen konkret distinktion för den 
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typen av sociala handlingar, och mobbningen förefaller på så sätt svårdefinierad. I samtalet 

pratar Nadja om dem som ”psykisk” mobbning, men närmar sig inte benämningen mer än i 

undertonen, där de icke-kroppsliga handlingarna har en social och emotionell karaktär som 

påverkar den mobbades sociala situation. Däri faller också ”hot” om kroppslig skada, men då 

hotet kan uppfyllas blir mobbningsituationen diffus och förlorar därmed sin definition. 

Specifikt kan en uppdelning mellan fysisk och emotionell mobbning göras, varav den fysiska 

anspelar direkt på handlingar som angriper kroppen, medan den sistnämnda varianten handlar 

om ordmässiga kränkningar och till det yttersta hot om kroppslig skada (Murray, et al. 

2012:56). Överlappningen mellan varianterna av till exempel psykologiskt förmedlade hot om 

kroppslig skada och faktisk verkställning av hotet eller känslomässiga konsekvenser till följd 

av glåpord och påverkan det kan ge att få saker slängda i duschen finns dock, enligt eleverna. 

På samma sätt kan mobbning på internet och mobbning i skolan ha konsekvenser till att 

föranleda och avlösa varandra. 

 

M: Vad för mobbning är värst att utsättas för? 

O: Psykisk. 

N: Långdragen psykisk mobbning… 

O: Om man typ blir slagen, smärta försvinner ju, fast orden stannar ju alltid kvar. 

N: Det är typ… om du tar fram en kniv och hugger en person… såret kan läka, men om du säger 

ett taskigt ord istället… det såret läker aldrig… det är som den här pojken som spikade spikar i 

väggen, sen så sa hans pappa till honom att dra ut dem och visade väggen för pojken. (Fokusgrupp 

I) 

 

Psykisk mobbning är hittills beskrivet diffust, då den tar flera specifika gestalter i elevernas 

framställningar. Närmast en definition är exemplet med att slänga glåpord mot en viss person 

på ett sätt så att orden i sig influerar den mobbade till att uppfylla dem som en falsk sanning 

om sig själv. De är på så sätt personligt riktade. Psykisk mobbning i bemärkelsen ”orden”, 

som Oskar uttrycker, angriper inte kroppen utan personen till att börja med. Den bestämda 

formen utmärker en viss uppsättning ord som till betydelsen inringar kategorier av psykisk 

mobbning.  

 I Nadja’s perspektiv bryter såväl psykisk som fysisk mobbning upp sår hos den mobbade. 

På så sätt är orden svåra att identifiera på annat sätt än att de går att hänvisa till de tidigare 

exemplen på glåpord, som kan användas mobbande mot en person. Orden är spik som lämnar 

oläkliga hål efter sig, menar Nadja. Metaforen illustrerar ordens slagkraft, även deras 

ogripbara spets som kan bryta igenom det hårdaste virket. Personlighet liknas här vid en vägg, 

fast mindre omedelbart synlig och begriplig. En person är mottaglig för smärta och med inre 

reflektion mot tidigare upplevelser förändras konkreta ord till en abstrakt uppsjö av intryck i 

personen. Spikhålen illustrerar ordens synliga konsekvenser och det är genom dessa som 



 

33 
 

orden får mening, och därmed gör de mobbningen fullkomlig (Mead 1970:77f). Orden kan i 

stil med glåpord förändra den mobbades syn på sig själv och etsa sig fast som minnen. 

Personen kan med tiden om möjligt skyla såren, men ärrvävnaden försvinner aldrig. Så kan 

metaforen tolkas. Den är illustrativ på så sätt att mobbaren kan ställas inför upplevelser av den 

mobbades utsatta situation och se sår som inte går att skyla. Däri ligger ett implicit problem, 

då sådan form av psykisk smärta är omöjlig att observera på annat sätt än att titta på 

interaktionsmässigt beteende och i sin tur sätta ord på det beteendet (ibid:125). 

 

Synlighet 

Med hänsyn till tidigare diskussioner tar jag synligheten av mobbning som en av de viktigaste 

aspekterna. Sociala handlingar är inte synliga i bemärkelsen att de med blotta ögat kan 

upptäckas, utan synligheten härrör snarare till personer eller grupper och de göromål de ingår 

i konkreta situationer. Tidigare adjektiv som ensamhet, försiktighet, och tillbakadragande hos 

den mobbade kan observeras liksom avståndstagande hos mobbaren. Däremot kan synligheten 

variera och därmed också möjligheten att för både den mobbade och omgivningen lägga 

märke till mobbningen. Synlighet är en återkommande aspekt i det till mobbning associerade 

begreppet utanförskap. Utanförskap kan beskrivas som mobbning, men är svårt att se. 

Amanda härleder till exempel utanförskap mer till en i personen inneboende känsla.    

 

Även om jag kanske tycker att mina… kompisar ser ut att vara jätteglada, så kan jag ändå fråga 

dem… men hur tycker du det går i skolan… känns det bra?… då tror jag att de känner att om det 

skulle vara någonting… om jag börjar känna någonting att nu börjar jag komma utanför… då 

kanske de vågar säga det för att… man brukar prata om det… hur det funkar… det gäller verkligen 

att prata med alla… (Intervju med Amanda) 

 

En känsla kan inte synas eller höras, menar Amanda, utan konstrueras kontinuerligt med 

bakgrund i samtal, vari förtroende och tillit utgör viktiga byggstenar som jag senare tar upp. I 

det perspektivet döljs ofta faktiska upplevelser bakom en fasad som en person visar upp för att 

inte stötas ut från gemenskapen. Det synliga kan bedra. Däremot är pratet mindre blottande 

och mer uppbyggt av formuleringar och tolkningar. I undertonen poängterar Amanda att 

synliga intryck på så sätt företräds till förmån för både sociala och emotionella investeringar i 

termer av att elever faktiskt engagerar sig för varandra, trots att allt verkar vara lugnt. Den 

formen av ovetskap om vad som faktiskt försiggår i en viss person appliceras också på ett 

tidigare samtal i en av fokusgrupperna, där Rebecca i undertonen identifierar begreppet 

ovetskap i termer av att personen i fråga har kompisar, men är inte fullständigt accepterad i 

gruppen då kompisarna ”snackar bakom ryggen” på personen. Exemplet illustrerar en möjlig 
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situation, där mobbning i själva verket inte är synliggjord eller definierad av den utsatta 

personen. Exemplet har en underton som ställer definitionen av mobbning på en skör tråd. 

Paradoxen i begreppet är att mobbning, som är ett till synes igenkännbart fenomen, i själva 

verket kan konstrueras redan innan den mobbade personen får veta något. I den situationen 

försvinner också de annars karaktäristiska företeelserna om den mobbades legitimering av 

mobbningen till lika stor del som språkets överensstämmelse mellan mobbare och mobbad. 

Paradoxen är en problematisk aspekt i samtalet, särskilt med tanke på att begreppet ovetskap 

är diffust och inte definierat av eleverna. Ovetskap kan emellertid också tolkas som att en 

person helt enkelt inte känner sig mobbad, för då mobbningen inte har synliggjorts kan den 

heller inte identifieras eller bekräftas av den utsatta personen. 

 

M: Går det att vara mobbad utan att veta om det? 

G: Nej… det är ju hur man känner… om man är mobbad eller inte. 

P: Ja. 

R: Man vet ju inte att man är mobbad förrän man får veta det. 

G: Förrän man känner det. 

M: Kan det ändå vara så att kompisar runt omkring eller lärare… kan säga att en person är 

mobbad, trots att personen själv förnekar det? 

B: Jag tror inte man säger att [personen] är mobbad… inte lärare i alla fall… [skrattar] 

R: Klasskamrater kanske kan säga att [personen] är mobbad. (Fokusgrupp II) 

 

Att vara mobbad är att ”känna sig” mobbad. Om mobbning ska uppstå krävs ett personligt 

erkännande, därmed egen förståelse för vilka handlingar och ord begreppet kan associeras till, 

vare sig mobbningen sker på internet, i skolan, eller i en variation mellan de båda. Däri ligger 

implicit att mobbningrelaterade handlingar inte nödvändigtvis behöver vara mobbning om de 

ingående parterna är överens om att de inte menar allvar (Thornberg & Knutsen 2011:180). 

En intressant aspekt i början av samtalet är just distinktionen mellan orden ”veta” och 

”känna”. Rent begreppsligt är de inte synonyma, då ”känna” hänvisar till förnimmelse och 

intagning av intryck via sinnena, vilket skapar emotioner och sinnesstämning i kroppen, 

medan ”veta” är synonymt med kunskap, exempelvis förståelse eller kännedom för vad en 

viss emotion eller sinnesstämning beror på. Sett som abstrakta substantiv är det adekvat att 

känslor föregår vetskap, men betraktat som begreppsliga distinktioner i samtalet, så används 

orden problematiskt och oreflekterat. Till exempel säger Rebecca att en person inte är mobbad 

förrän personen i fråga ”vet det”, medan Per uttrycker ”känner det” i samma kontext. Som jag 

visar med ordens synonymer är det emellertid svårt att tolka dem i dialogen, då ”veta” faktiskt 

är synonymt med känna till i termer av att personen i fråga genom exempelvis observation av 

kompisar eller tolkning av sina sinnesintryck får kännedom om mobbningen. 
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 Synligheten kan öka ju fler som får reda på att den mobbade är mobbad. Det blir synligare 

om klasser träffas och umgås. 

 

M: Är det så att alla i skolan måste ha en gemenskap… för att må bra? 

O: Det är väl mest att… i klassen ska man ha en gemenskap… 

B: Mm. 

O: Så det är ju inte så att hela skolan håller ihop… det blir ju så…  

G: Klassvis. 

O: Man ska stötta varandra klassvis. 

M: Är det viktigt att ha den här gemenskapen? 

O: Ja. 

P: Ja. 

G: Ja. 

M: Vad tror ni kan hända annars? 

G: Mobbning framstår… 

O: Uppdelning… man snackar skit om andra…  

P: Exakt… [skrattar] 

G: [Skrattar] 

… 

M: Är det bra då, att ni får umgås mer med andra klasser? 

P: Ja, det är det. 

O: Alltså, det är ju både bra och dåligt, för ifall en mobbar en annan, så kommer den [personen] 

kanske med… 

B: Sitter och snackar skit. 

O: Ja… [skrattar] 

M: Tror ni att ju fler på skolan ni får möjlighet att umgås med… ökar det risken för mobbning? 

R: Det kan öka risken med problem. 

M: Vad för problem, till exempel? 

O: Det beror ju på vem man umgås med. 

R: Ja, men när det alltid är ett stort gäng, så är det större risk att det blir problem… för då kanske 

vissa snackar skit om de andra… men om det är väldigt få så kanske det inte blir så stor risk att det 

blir problem… 

P: Mm… (Fokusgrupp II) 

 

Under samtalet kommer även begreppet ”gemenskap” till uttryck som en viktig aspekt för 

sammanhållning, främst i klassen. Vid närmare tolkning av ordet ”gemenskap”, så pratar 

deltagarna explicit om det som en stöttepelare för att klassen ska hållas ihop. Eleverna är 

överens om att klassen är den viktigaste gruppen. Exempelvis Olivia beskriver gemenskap i 

termer av att alla i klassen ”stöttar varandra”. Stödet kan tolkas både som socialt och 

emotionellt, men Olivia lägger ingen tonvikt i någon av aspekterna.  

 Ordet ”uppdelning” är ett abstrakt begrepp och underförstått ett uttryck för att exempelvis 

klassen saknar den sammanhållningen som är nödvändig för att alla ska kunna stötta varandra. 

Således kommer ordet till uttryck enligt Olivia av att personer ”snackar skit om andra”. Det 

finns en underliggande betydelse i ordet ”andra” som är av särskilt intresse; i vidare tolkning 

av samtalet så framgår det att ”andra” anspelar på små gruppbildningar inom klassen och på 

hela skolan i ett vidare perspektiv. Ordet anmärker på personer i pluralis och har på så sätt ett 

implicit värde i gruppbildning genom distansering från andra grupper av personer. Att 

”snacka skit” är ett sätt att stärka den egna gruppen mot andra grupper eller enskilda personer, 
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men även ett sätt att konstruera en uppsättning normer, utifrån vilka gruppens medlemmar 

identifierar sig själva utifrån en gemensam värdegrund (Duffy & Nesdale 2009:123). Trots 

blandningen av umgängen på skolan och i synnerhet bland niorna, så poängterar Rebecca att 

stora sammanslagningar kan skapa splittring, vilket i sin tur stärker uppdelningen bland 

eleverna. Särskilt fascinerande är att Rebecca undviker att använda begreppet mobbning, utan 

hänvisar istället till att det kan uppstå ”problem” när umgängen och grupper är stora och 

blandade, då ”vissa kanske snackar skit om andra”, som Rebecca uttrycker. Återigen berörs 

ordet ”andra” och återigen anspelar ordet på att några ”snackar skit” om en viss grupp 

personer. Mobbning i det här fallet nämns inte av deltagarna explicit. Sådana distinktioner av 

begreppet kan tolkas som att mobbning har specifika associationer för eleverna och är tydligt 

avgränsat från övriga problem som exempelvis inkluderar ”skitsnacket” om andra. Mobbning 

är till synes ett riktat fenomen som bottnar i observerbara mönster i den sociala interaktionen. 

 

Hur eleverna talar om mobbning 

Ofta talar deltagarna om mobbning med allvarlig ton och bekymrade miner. Ibland 

kommenteras emellertid utsagor med ett skratt. Skrattet spelar under samtalen med eleverna 

en betydelsefull roll i synnerhet i framförandet av argument och inlevelsen i diskussioner. 

Skrattet kan stå för humor och skoj, men även osäkerhet när en deltagare säger något. Nedan 

lägger jag fram exempel från fokusgrupperna, där kontrasten mellan allvar och humor 

illustreras. 

 Jag har tagit upp exempel på situationer där mobbning sägs förekomma. Oftast har dessa 

innehållit händelser av kroppsligt våld, vilket har engagerat deltagarna att vara både 

fördömande och allvarliga. Ett exempel är ett självmord på online-forumet Flashback, där en 

pojke skrev ut att han skulle ta livet av sig och möttes av provokation och fick tips från vissa 

medlemmar, medan andra försökte hindra honom. I fokusgrupperna har det exemplet mötts av 

upprörda kommentarer, där exempelvis Tina säger ”då blir det riktigt rätt åt dem om han nu 

skulle gjort det, de skulle bli rätt så förstörda” medan Olivia uttrycker ”alltså, [personen] är ju 

inte frisk om [han eller hon] ger tips på hur någon ska ta självmord”. 

 

O: Jag såg ett videoklipp för ett tag sedan… det var typ sju sex killar som hoppade på en ensam 

kille efter skolan… och det var ju lite överdrivet. 

T: Det är fult när de filmar det, som om de är stolta över det. 

N: Ja… 

O: Ja, så ser man ansiktet, så kan många peka ut vem det är. 

T: Riktigt tröga. 

O: De tänker ju inte efter. (Fokusgrupp I) 
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Deltagarna tar tydligt avstånd från de varianter av mobbning, där våld och självmord utspelas. 

De nämnda konsekvenserna konstrueras i samtalet som extrempunkter i den sociala 

interaktionen, nämligen det skede då mobbningen har gått för långt. Exemplen ovan om 

misshandel, eller nedanstående utdrag där utgången blir självmord är ett sätt för deltagarna att 

maximera katastrofen det innebär då mobbning urartar och blir allvarligt (Potter 1996:187). 

Allvaret och frånvaron av humor illustrerar bestämt avståndstagande och utgör på så sätt en 

grundläggande del av elevernas kodning av mobbningen (Gubrium & Holstein 1995:56). Det 

finns mobbningtyper som är avskyvärda, det vill säga mobbningtyper som enligt eleverna inte 

är att skratta åt eller skämta om. 

 

R: Jag har sett videoklippet på Amanda Todd… hon hade gruppsamtal med vissa… så visade hon 

kanske… sin kropp för en kille, men sen spred han bilder på henne till alla skolor… så hon blev 

mobbad och hon flydde till flera olika städer, men killen följde efter henne hela tiden… alla 

började hata henne, skrev att hon skulle dra åt helvete… tillslut begick hon självmord. 

P: Var det hon fjortonåriga… 

G: Amanda Todd. 

M: Är det mobbning? 

G: Det är mobbning. 

R: Ja, hon blev ju misshandlad… på skolorna. (Fokusgrupp II) 

 

Amanda Todd berättar i en video på YouTube om sina traumatiska upplevelser och de 

trakasserier som blivit följden av att hon fått nakenbilder spridda via Facebook. Med bilder 

ute på Facebook stod Amanda i en återvändsgränd. Hon kunde inte fly från faktumet att 

hennes bilder fanns synliga för alla som än kunde tänka sig att se dem. Hot och 

ryktesspridning gjorde att Amanda isolerade sig från omgivningen, bytte skolor, samt stred 

mot ångest, depression, och panikattacker. Hon började skära sig. Droger och alkohol 

förvärrade ångesten, som tillslut gjorde att Amanda inte längre kunde gå utanför dörren. Hon 

förföljdes av pojken som från början hade lagt ut hennes bilder. Amanda förlorade vänner och 

blev ensam. Efter en misshandel på skolan kunde hon läsa kommentarer på Facebook som 

”she deserves it”, ”I hope she’s dead”, ”I hope she sees this and kills herself”. Amanda tog en 

överdos men klarade sig på sjukhuset den gången. Videon på YouTube blev ett sista skrik på 

hjälp strax innan hon begick självmord den 12 oktober 2012. 

 Tillbakadragande, skuld, depression, självskadebeteende, och panikångest blir personliga 

symptom för Amanda Todd, vari självmordet blir enda reträtten undan problemen. Avsaknad 

av humor och skratt och avgränsningen mellan allvar och skoj illustreras av eleverna i det 

uppenbara våldet (ibid:58). I exemplet illustreras hur situationer på internet och skolan 

kopplas samman. Mobbning på internet, skrivna konfliktsituationer, har tidigare betonats som 

värre för den mobbade då mobbningen reduceras till en bagatell av mobbaren, som på så sätt 
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kan ta sig an mer aggressiva och intensiva uttryck än mobbning i skolan. I kontrasten står det 

som går att skratta åt och är roligt, inte sagt att det saknar mening. 

 

M: Om ni skulle kunna ge olika typer av exempel på mobbning… vad skulle det kunna vara då? 

P: Nätmobbning. 

R: Smarthetsmobbning 

M: Smarthetsmobbning? 

G: … 

B: Är inte det mer, typ nördmobbning? 

R: Nej, men de mobbar den som är lite smartare än dem…  

P: Men de som är smartare är ju lite mer… annorlunda. 

R: Säger att du är en plugghäst… att du pluggar mer… 

B: Ja, men… alltså, det är mer att personen är en nörd… så blir man avundsjuk på att personen får 

lite bättre betyg. 

O: Ja, och har lätt för att få det. 

B: De kanske pluggar jättemycket. 

M: Smarthetsmobbning har jag aldrig hört talas om… 

R: [Skrattar] jag hittade på det… 

G: Hittade på? 

R: [Skrattar] 

B: [Skrattar] 

G: Du kan ju inte hitta på mobbning. 

R: [Skrattar] jag skulle ju säga vad det var… smarthetsmobbning. 

O: Du kan ju inte hitta på en mobbning. 

M: Om vi försöker se allvarligt på det… går det att hitta på mobbning? 

G: Hitta på? 

P: Vadå hitta på? 

O: Vad menar du? 

R: [Skrattar] 

O: Alltså, det är inte påhittat om man mobbar någon för smarthet. 

R: Jag hittade på namnet… [skrattar] 

P: Det är området. 

O: Själva beskrivningen… alltså ordbeskrivningen. 

R: Ja, det var ju det jag hittade. 

G: Hittade… [skrattar] 

R: Det beror på vilken person… för till exempel om en viss person… till exempel Gustav är 

avundsjuk på Per’s kanske utseende. 

P: … [skrattar] 

R: [Skrattar] då kanske han mobbar hans… ansikte… [skrattar] 

M: Det blir ansiktsmobbning då kanske… 

B: [Skrattar] 

R: Nej, men… [skrattar] 

B: [Skrattar] 

G: [Skrattar] 

R: Nej, men alltså… man hittar på egen mobbning… det beror på vad man är avundsjuk på… 

B: [Skrattar] 

G: Ansiktsmobbning… [suckar] 

R: [Skrattar] det var inte jag. 

B: Ansiktsmobbning… [skrattar] vad var det med mig? 

R: Du sa ansiktsmobbning. 

B: Jag sa ingenting med ansikte. 

P: Ja [hostar] 

M: Då går det alltså att… [skrattar] mobba allting? 

P: Ja. 

R: Ja… [skrattar] 

O: [Skrattar] kanske inte möbler och sådant… 

B: [Skrattar] 

G: Nej, men… personliga saker… (Fokusgrupp II) 
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Skrattet kan få samtalet att till synes sakna allvar och relevans. Däremot utgör skrattet 

ett nödvändigt studium, i synnerhet med åtanke på att eleverna pratar med och inför 

varandra. På så sätt kan skrattet ge sken av osäkerhet, som en ursäkt till att en elev säger 

någonting som eleven själv tvekar på. Skrattet kan vara en medveten avvägning för att 

få de andra deltagarna att fokusera mer på själva skrattet än på det som sägs. I ett sådant 

perspektiv illustrerar skrattet att deltagarna vågar föreslå och prata om begrepp som de 

om möjligt är osäkra över och de lyckas således nyansera och abstrahera synen på 

mobbning. Just nyanseringen är nödvändig för att utveckla begreppet och öppna upp 

nya aspekter att diskutera.  

 I exemplet ovan blir skrattet en direkt kontrast till allvaret om Amanda Todd och kan 

tolkas som att deltagarna experimenterar med ord och till namnet påhittade kategorier 

av mobbning. Kontentan är inte de omedelbara termerna som ”smarthetsmobbning”, 

”nördmobbning”, och ”ansiktsmobbning”, utan den tydliga floran av områden och 

riktningar som mobbning tar i elevernas diskussioner. Mobbning kan exempelvis ta sig 

uttrycket av Amanda Todd’s liv, men kan också utan att på något sätt undermineras ta 

sig andra uttryck som inte nödvändigtvis innebär att den mobbade begår självmord eller 

hamnar i onda cirklar av depressioner och paniksyndrom. 

3.4. Presenterade lösningar 

I tidigare diskussioner tar jag upp mobbning utifrån de perspektiv som eleverna lyfter fram i 

samtalen. Kategoriseringar av begreppet, liksom tolkning av samtalsmässiga detaljer i 

deltagarnas tal, bygger tillsammans upp en komplex bild av begreppet, där syfte, bakgrund, 

och konsekvenser står i relation till både den mobbade och mobbaren. Än så länge berör 

diskussionerna konkreta mobbningsituationer, där mobbningen är eller blir ett faktum för de 

inblandade. Här analyserar jag de lösningar eleverna diskuterar i termer av varför en person 

mobbar, samt hur mobbare såväl som mobbad kan stödjas. 

 

Engagemang och förtroende 

Mobbning har i elevernas betydelsetillskrivningar socialt och emotionellt innehåll. 

Mobbninghandlingar blir både på internet och i skolan tillgängliga mot bakgrund av 

mobbarens benägenhet att ta sig an dem för att uppfylla ett visst syfte. Likaså utformas den 

mobbades reaktion på handlingarna i dialog med personens upplevelser och mottaglighet av 

situationen. Sårbarhet är ett adekvat begrepp att applicera på såväl mobbare som mobbad. 
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Deltagarna nämner inte ordet explicit i samtalen. Sårbarhet kan illustreras i specifika 

mobbningtyper. Konsekvenserna i bemärkelsen av den mobbades mottaglighet av 

mobbninghandlingarna, samt personens reaktion på dem är ytterst betydelsefull för att 

illustrera sårbarhet. Således ska en persons sårbarhet inte liknas vid kroppsliga skador, som 

kan föranledas av fysisk mobbning. Däremot kan sårbarheten illustreras av sättet på vilket 

fysisk mobbning, eller för all del den psykiska typen, förändrar eller förvärrar en persons syn 

på sig själv och självkänsla. 

 

M: Är det viktigt att den som mobbar får se konsekvenserna? 

N: Det är jätteviktigt. 

T: Ja… innan var det väl mer att den som blev mobbad skulle byta skola… nu är det väl tvärtom… 

N: Ja… 

M: Att den som mobbar byter? 

T: Ja. 

M: Är det bra signaler? 

T: Ja, men jag tror nog alltid att… om [personen] har blivit mobbad på den skolan så kanske det 

finns kvar ändå… i andra personer… alla kan ju inte byta… 

M: Vad skulle vara den viktigaste åtgärden i vilken mobbningsituation som helst? 

N: Att reagera fort och starkt… hela skolan… 

T: Föräldrarna… alltså, ibland kanske inte föräldrar bryr sig… vissa som mobbar länge… alltså, 

föräldrarna måste ju ha vetat. 

O: Föräldrarna märker det nog. 

N: Vissa föräldrar, amen, han retas bara… bry dig inte… de är bara omogna… men det tar ju 

ändå jätteilla. 

T: Det har ju hänt så att vissa blir mobbade jättelänge… så där fysiskt… varför märker inte 

föräldrarna när de kommer hem med blåmärken, liksom… (Fokusgrupp I) 

 

När mobbning upptäcks bör, för såväl mobbarens som den mobbades skull, den sociala 

omgivningen ”reagera fort och starkt”, enligt Nadja. Uttrycket förutsäger en form av 

engagemang från den sociala omgivningen, där föräldrar, lärare, och kompisar är inräknade. 

Engagemanget bör finnas för den mobbade och mobbaren redan innan mobbningen utbryter. 

Att ”reagera” är mycket riktigt synonymt med att med sociala och emotionella handlingar visa 

att mobbning är fel till lika stor del som att få den mobbade att känna sig ”sedd” för de 

känslor personen har och uttrycker. För Tina är det viktigt att någon ”märker” mobbningen. 

Ordet får en implicit betydelse av att ”se” symptom hos den mobbade, vilka för den fysiska 

mobbningen kan yttra sig med konkreta kännetecken i form av ”blåmärken”, menar Tina. 

Synligheten är emellertid inte fullt så adekvat vid psykisk mobbning, där såren märks snarare 

i de sociala och emotionella begränsningar den mobbade uppvisar (Murray, et al. 2012:57). 

Begränsningarna kan hänvisas till de kännetecknande adjektiv jag diskuterar i början av 

analysen och är på så sätt inte omedelbara, däremot reflekterade och konstruerade i 

förhållande till situationen som den mobbade och mobbaren befinner sig i. 
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M: Att ha förtroende för någon är ju viktigt… är det viktigare att ha det för en lärare än för 

kuratorn? 

T: Kuratorn kan säkert göra något mer åt det… lärare har kanske inte riktigt den… lärt sig hur han 

eller hon ska ta hand om allt. 

M: Har ni något mer exempel? 

N: Kanske en elev kommer och säger till sin favoritlärare han eller hon har gjort si och så mot mig 

så länge, och läraren bara ja, men det går nog över, medan en kurator med rätt utbildning kanske 

reagerar direkt och sätter dit rektor, mentorer, och föräldrar. 

M: Är utbildning viktigast? 

N: Nej, det är kanske mer hur man är som person… en kurator kanske har en riktigt fin utbildning 

och fina diplom, men är en riktig skitstövel i verkligheten… då kommer ingen elev till den 

personen och berättar hur han eller hon känner. 

… 

M: Är det viktigt att alla elevers röster hörs… om vi pratar om att förhindra mobbning? 

T: Ja… om den som blir mobbad och de som mobbar… de borde prata med varandra om hur de 

upplevt det och se varandras upplevelser… så de får veta hur de känner. 

N: Om vi har två personer i en korridor, en som mobbar och en som blir mobbad… och så står den 

andra eleven vid sidan och ser att den mobbade blir fälld… då räknas ju även den personens röst, 

hur han eller hon upplevt det ur en neutral synvinkel… det blir en tredje röst då. 

… 

M: Vad händer om ingen lyssnar på en elevs röst? 

T: [Eleven] mår dåligt… det blir kanske psykisk… 

N: Om man typ har suttit och räckt upp handen jättelänge, så om en som sitter framför en räcker 

upp handen och läraren tar den personen först, så bara men vad fan, jag då?… man känner sig så 

här lite ledsen… det blir ju nästan som att man blir mobbad av läraren, och det är ju inte bra. 

T: Slutar räcka upp handen… blir tyst… 

N: Man blir så där… kryper ihop. 

M: Tror ni det påverkar en elev att vara blyg? 

N: Ja, det påverkar ju ens betyg också… man måste ju kunna redovisa i rätt så många ämnen… om 

man har en jättestor redovisning som kommer att avgöra si och så mycket av ens betyg… och man 

står där med sitt lilla papper och bara skakar och inte vågar säga någonting… då går det ju utöver 

ens betyg. (Fokusgrupp I) 

 

”Förtroende” är en viktig aspekt för ömsesidiga relationer i skolan. I synnerhet i 

mobbningsituationer kan förtroende spela en fundamental roll beträffande uppdagandet av 

och därutöver av hur personer reagerar på mobbningen. Både Tina och Nadja gör emellertid 

en association av ”förtroende” till kunskap och utbildning. En kurator spelar en viktig roll för 

elever som är mobbade. I undertonen av inläggen i samtalet anspelar de mobbning till en form 

av kunnande, vari begreppet får ett ensidigt teoretiskt och praktiskt innehåll där mobbad och 

mobbare till synes verkar följa specifika föreskrivna handlingsmönster (Thornberg 2011:264). 

I det perspektivet kan jag återkoppla till en tidigare diskussion om distinktionen mellan 

termerna ”känna” och ”veta”, där den sistnämnda kan kopplas till resonemanget ovan. 

Problematiken i resonemanget är att mobbningen blir en dokumenterad företeelse, där 

personliga känslor tenderar att utestängas till förmån för en given uppsättning följder och 

lösningar, som kanske inte alls stämmer överens med den mobbades egna upplevelser eller för 

all del mobbarens syn på situationen. Förtroende i bemärkelsen att eleverna får höras och sätta 

ord på egna upplevelser är nödvändigt för att undgå generella företeelser som gör orätt för 

enskilda personers känslor (Thornberg & Knutsen 2011:189). 
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 Kunskap är viktigt för att ”ta hand om” något så komplext som mobbning, men i det 

uttrycket ligger också personlig närvaro och omtanke som implicita aspekter. Nadja menar att 

”fin utbildning och fina diplom” inte nödvändigtvis rättfärdigar en passande personlighet hos 

kuratorn och på så sätt kan elever i skolan söka sig till andra förebilder, som att exempelvis 

hitta en ”favoritlärare”. Ett brustet förtroende vara skadligt för en person som redan utsätts för 

mobbning. Sårbarhet är dessutom ingen inbyggd egenskap, utan en social och emotionell 

stämning hos personen som antingen kan förstärkas eller försvagas beroende på de situationer 

och påtryckningar personen utsätts för. Mobbning kan förhindras genom att föra dialog 

mellan mobbad och mobbare, menar Tina, där de delar med sig av sina upplevelser av en 

specifik situation. I grund och botten handlar samtalet om att enskilda elever får möjlighet 

från andra att ”veta hur de känner”. I det perspektivet är den uppenbara känslan om 

mobbningen ett faktum och viktig att veta om för att den mobbade inte ska fortsätta dra sig 

tillbaka från omgivningen. Till skillnad från vetskap om mobbning, där personliga känslor 

förringas till förmån för adekvata vittnesmål handlar känslor om en form av respekt från 

omgivningen för enskilda elevers röster (Bibou-Nakou 2012:133). 

 Amanda nämner en anti-mobbninggrupp vid namn ”Tillsammans”, som är en 

sammanslagning av utvalda elevrepresentanter och lärare. Elevrepresentanterna är 

demokratiskt framröstade av eleverna. Gruppen bygger på konceptet att elever och lärare 

tillsammans genom dialog bedriver samarbete för att lyfta fram elevers tankar och idéer, men 

även för att på sikt stödja och främja elevhälsa i skolan. För Amanda är samarbetet och 

elevdemokratin viktigt för att främst hämma lärares tolkningsföreträde till förmån för att 

elevers röster kommer fram. 

 

Alltså, så som jag tänker… jag tänker att om de vet att någon är utsatt för mobbning, så kanske de 

tar hand om det på ett sätt… men jag kanske tänker att men om man gör så här så kanske det 

skulle gå lättare… man har olika tankar hur man ska jobba mot det… så jag tror att det är väldigt 

viktigt att de har så att eleverna får vara med… för att… från eleverna kommer det kanske andra 

tankar… det är vi elever som kan bli utsatta. (Intervju med Amanda) 

 

Amanda pratar om elever som en underordnad kategori i skolan, som är mottagbar av problem 

som kan betraktas som resultat av svårigheter i den sociala interaktionen. Uttrycket ”det är vi 

elever som kan bli utsatta” implicerar emellertid förekomst av en skolproblematik som finns 

inbyggd i de relationer som elever tillåts knyta. Utsattheten tillskrivs som en egenskap som 

eleverna förvärvar i skolan, och kan på så sätt utlösa symptom som kan härledas till 

mobbning. Den tolkningen är problematisk, då eleverna blir en problemgrupp som skolan är 

förpliktigad att behandla, utan åtanke på att problematiken i sig kan bero på sociala och 

emotionella brister i organisationen, exempelvis i termer av att lärare nonchalerar enskilda 
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elever eller kväver deras röster till förmån för egna tolkningar (Thornberg & Knutsen 

2011:184; Bibou-Nakou 2012:140).  

 Trots elevdemokratin är Emil kritisk till funktionen av elevstödjargruppen ”Tillsammans”, 

då den mestadels handlar om att prata lite allmänt om mobbning. Emil lyfter fram en aspekt i 

mobbning som sällan syns då elever mobbas eller mobbar, nämligen den personliga 

bakgrunden till handlingarna. Särskilt pratar Emil om mobbarens bakgrund, då mobbningen i 

sig kan utlösas till följd av svåra hemrelationer. 

 

Om en mobbare mobbar… det kan bero på många skäl, men det kan också bero på att [mobbaren] 

har det svårt hemma och så… om man har det svårt hemma så tror jag inte att en grupp hjälper, för 

de kommer ändå inte veta varför [personen] mobbar… de kommer bara sätta stopp för det, men 

sen så vet de inte egentligen var det kommer ifrån… vad [personen] lider av… (Intervju med 

Emil) 

 

Emil menar att kortsiktigt närmande av mobbning, nämligen angripande av omedelbara 

situationer då mobbning upplevs eller utövas hämmar själva situationen, men löser inte 

bakgrunden till att någon mobbar eller blir mobbad. I det perspektivet lyfts just vetskap fram 

som en grundläggande aspekt, framför att angripa det synbara symptomet, nämligen 

mobbningen. Vetskap om ”varför” en person mobbar, vetskap om ”var” mobbningen kommer 

ifrån, inte minst vetskap om ”vad personen lider av” är nödvändig kunskap, menar Emil. 

Själva mobbningen bör lyftas fram i relation till de inblandades personliga liv och avlyssnas 

på det sätt personen själva förmedlar det. Med exemplet om svåra hemförhållanden för 

mobbaren representerar Emil även en kulturellt förankrad bild och på så sätt ett synnerligen 

väl förekommande argument i den vetenskapliga diskurs som företräder exempelvis 

sociologisk forskning (Raskauskas, et al. 2011:21). Argumentet är ett generellt vedertaget 

resonemang. 

   
M: Är det så att en pojke behöver sin pappa… mer än vad en flicka behöver… 

B: Jag tror det är tvärtom… 

G: Jag behöver min mamma. 

B: Det beror ju på vad man pratar om… en tjej behöver ju sin mamma för att prata om… 

G: Tjejproblem. 

B: Tjejproblem… mognad… sen behöver hon sin pappa för att veta att hon ska slå ned de som 

mobbar. 

O: Tjejer är mognare än killar… så då kan de ha mer förståelse än vad en kille kan få i ung ålder… 

och det kan ju kanske leda till att de gör dumma saker… för att mamman kan inte hålla kontroll på 

dem på samma sätt som när de är små… 

M: Är båda föräldrarna lika viktiga? 

R: Ja. 

O: De är ju båda en del… de utgör ju grunden för barnet. 

P: Det är nog från person till person… om man har föräldrar som slår en hemma, så kanske man 

hellre vill prata med kuratorn… 

B: Eller sina syskon. 

O: Jo, men om man nu har bra föräldrar… 
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G: Om man inte har det så bra hemma, så vill man kanske… alltså, man vill gå till skolan, för där 

blir man inte slagen. 

R: Om man har förstående föräldrar så är det ju det viktigaste… om de förstår dig så är de ju allt 

du behöver. 

M: Vad är förståelse? 

R: När du säger någonting så ska dina föräldrar förstå vad du menar. 

O: Förstå dig… inte bara slänga bort… men sluta, var inte så tramsig… 

R: Det finns vissa föräldrar… som i tonåren… föräldrarna vill att barnen ska vara mogna och 

sådant… sen finns det vissa föräldrar som fattar, typ mina barn är fortfarande tonåringar… de har 

ju den där upplevelsen, så de kan förstå sina barns situation. 

B: Jag tror att man behöver syskon också… det är ju ett plus… de är ju ungefär i samma ålder, kan 

förstå vad som händer… kan berätta själva. 

O: Om ett barn växer upp själv… då kanske [barnet] får mer kärlek… 

R: Sen är ju föräldrar mer överbeskyddande över det barnet… 

B: Har man inga syskon och inte har haft, så tror jag inte att man vet… då vet man ju inte hur det 

är att ha ett syskon… 

O: Då tror jag man kopplar sig till andra människor och skapar kontakter mer än en som har… 

som känner sig fäst… känner inte samma behov av att… 

G: Bli fäst. 

R: När du har syskon blir du nog mer kompis med dina syskon och föräldrarna blir bara föräldrar. 

M: Vad är det att vara ”bara” förälder? 

O: Det är ju inte ”bara”… det är ju en jättestor uppgift att vara förälder. 

R: Ja, men att det är de som typ har… bestämmer över dig, men ibland så finns det vissa saker som 

man tycker är skämmigt att fråga sin mamma, så frågar man sin småsyster istället… men de som 

inte har några syskon, de frågar ju sin mamma… det är ju det enda valet de har och det är ju att de 

blir närmare sina föräldrar och blir mer kompisar… är väldigt nära varandra. 

M: Om en förälder är kompis med sitt barn… hur kan en sådan relation se ut då? 

R: De är väldigt nära varandra… och det är ju lättare sedan att säga saker till sina föräldrar… man 

behöver inte tänka på hur ska jag säga det?… ska jag säga det på ett helt annat sätt?… 

O: Ska jag säga det över huvud taget?… 

R: När man är kompis så… 

O: Man säger allting… 

R: Man säger allt rakt ut… går inte med en massa ledtrådar… (Fokusgrupp II) 

 

Skolan kan vara allt för en person. Skolan kan vara den plats där personen känner sig trygg 

likaledes som att skolan kan vara den enda riktiga tillflyktsorten för en viss person. Så 

framställer Gustav skolans betydelse i ett barns liv. Att skolan blir så viktig förutsätter 

emellertid att hemförhållandet inte är ”så bra”, menar Gustav. I dialogen kan jag göra en 

tolkning där uttrycket ges en extrem betydelse av Per att barnet utsätts för kroppsligt våld. 

Hemförhållanden som inte är ”så bra” kan också innefatta sociala och emotionella 

begränsningar i barnets socialisering, enligt Rebecca, där föräldrarna ”inte förstår” barnet. 

Konsekvenserna kan bli att personen blir tyst och tillbakadragen. I dialog med den 

beskrivningen menar Olivia att föräldrarna ”inte bara slänger bort” barnets känslor och 

förringar dem till något ”tramsigt”, således något mindre än vad de i själva verket upplevs 

personligen. För Rebecca handlar det om att föräldrar ser barnet i den situation personen 

befinner sig i, exempelvis tonåren där funderingar frodas och kroppslig utveckling tar 

stormkliv. Social och emotionell närhet i hemmet är viktigt, då barn i synnerhet i tonåren är 

starkt präglade av huruvida deras föräldrar närmar sig tonårsproblem och bryr sig om att 
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hantera dem i dialog med barnet (Bibou-Nakou 2012:138). Att barnet vågar ”säga saker rakt” 

ut oavsett vad de tänker och känner är viktigt, menar Rebecca. Slutenhet i bemärkelsen att 

dölja tärande tankar och kanske även psykisk smärta av något slag kan skapa osäkerhet hos 

barnet. Slutenheten kan också skapas till följd av föräldrarnas attityder till skolans hantering 

av mobbning överlag. Förespråkande av exempelvis straff mot mobbning framför tidig 

upptäckt och därav förebyggande samtal och stöd påverkar barnet till att förvärva asocialt 

aggressivt mobbningbeteende (Raskauskas 2011:26). 

 

Lärarnas och elevernas betydelse 

I förlängningen av föregående diskussion lyfter jag in stöd som en byggsten i uppbyggandet 

av relationer i skolan. Vare sig det är mellan lärare och elever, elever och elever, eller 

föräldrar och barn, så är stöd en komplex term med behov av förtydligande. Stöd kan verka 

anspela på hjälp i relationer där mobbning redan förekommer. 

 Begreppen ”elev” och ”lärare” innehåller problemaspekter. Deltagarna i fokusgrupperna 

har diskuterat betydelsen i att elever får sina röster hörda och lärarna i form av företrädare för 

eleverna har således ett implicit ansvar att lyssna på eleverna. Enskilda elever innehar egna 

personligheter, vars unikhet måste lyftas fram och tillgodoses av någon i relation till den 

sårbarhet och det behov eleven upplever. Den ”någon” framställs av David som ytterst 

grundläggande för att en elev ska våga prata om personen upplever något problem i skolan.  

 

För det första om det händer någonting så kanske man inte har mod till att berätta det för någon 

lärare, till exempel om man blir mobbad… eller om det är något som händer, så är det ju alltid bra 

att ha någon som man känner… som man vet att man kan lita på… känns väl tryggare då… jag 

tror att den som har en lärare som kan skämta och… kanske prata om helgen… fråga vad du 

gjorde i helgen och sådant… (Intervju med David) 

  

Att ”känna någon” uttrycks av David som en ömsesidig relation, där exempelvis läraren kan 

säga något om en viss elevs personlighet. David associerar trygghet hos eleven med tillit till 

en lärare som kan kombinera generell undervisning med nyfikenhet på enskilda elevers 

personliga hälsa. Det är en nyckel för eleven till att skaffa ”mod” till att berätta när problem 

uppstår eller mobbning och utanförskap upplevs. En nyfiken läraren är på så sätt ytterst 

nödvändig för i synnerhet elever med behov av att prata med någon de har förtroende för, men 

som på grund av följsamma begränsningar i form av blyghet och distansering har svårt att 

komma i kontakt med någon (Thornberg & Knutsen 2011:266). 

 Läraren uppträder som en förebild för eleverna. Läraren kan tolkas som en av auktoritära 

drag ledsagare för eleverna och en stödperson. Lärarens inflytande påverkar således varje 
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elevs skolgång, vilket implicerar ett ansvar men också förpliktelse att lägga märke till 

underliggande problem till enskilda elevers mående och att visa omtänksamhet utåt 

(Söndergaard 2012:367). Även elevansvar poängteras av Amanda som ett grundläggande 

element till gemenskap i klassen. Elevansvaret har betydelsen av att eleverna är skyldiga att se 

till så att exempelvis nya elever integreras i gemenskapen. Elevansvaret underlättar dessutom 

för enskilda lärare att tillsammans med eleverna lägga märke till de som till synes är utstötta 

eller har svårigheter att göra sig hörda. Svårighet för en elev att öppna sig i termer av att dela 

med sig av personlighet och engagemang med resten av klassen står som ett problem, då 

eleven i dialog med andra elever eller med en specifik lärare behöver hjälp att komma in i 

gemenskapen för att inte hamna utanför. 

 

Inte bara så där… hej, och sen inte mer… alla ska ta hand om [personen], prata med han eller 

hon… så att [personen] känner att han eller hon kommer in i klassen… visa runder kanske… 

berätta vad vi gör och… behöver [personen] hjälp, så är det inte en snabb förklaring, utan exakt 

vad vi håller på med… inte bara men du är ny, så du får ta reda på det själv… (Intervju med 

Amanda) 

 

Amanda är kritisk till ytliga gester. Ordet ”hej” illustreras på det sättet som opersonligt och ett 

”bara”, som i själva verket producerar sig självt, nämligen ett ”hej” tillbaka. Gesten kan 

tillhöra ett mer djupgående samtal, men måste i så fall förlängas med mer omtanke och 

omhändertagande. Grunden är samtalet, enligt Amanda, där det gäller för de tidigare eleverna 

att tillsammans få den nykomna att trivas och på så sätt inskola personen till att själv 

samarbeta och hjälpa andra att komma till rätta. Amanda implicerar således social och 

emotionell initiering i bemärkelsen av att den nykomna genom praktiska handlingar deltar 

tillsammans med de andra eleverna och ”kommer in i klassen”. Uttrycket anspelar på 

integration, nämligen lika möjligheter för den nykomna att bli en del av gemenskapen som för 

de tidigare eleverna (ibid:360). Trots att engagemang är en viktig aspekt av dialogen mellan 

lärare och elev, så betonar Nicklas att det är viktigt att lägga märke till smådetaljer i den 

sociala interaktionen.   

 

M: Vad tror du är viktigast att göra om du ser någon som är utanför… någon som ser ledsen ut? 

N: Kanske gå till den personen och fråga hur är läget?… 

M: Tror du att den personen skulle uppskatta en sådan enkel sak som att bara fråga hur läget är? 

N: Jag vet inte… jag tror det. 

M: Det är väl roligt när någon bryr sig… 

N: Ja. 

M: Sådana småsaker som att gå fram och fråga hur är läget?… vad har du gjort idag?… tror du 

att det kan hjälpa sådana elever som är utanför i skolan? 

N: Ja, det kan nog hjälpa… det är kanske typ som medicin… för den personen. (Intervju med 

Nicklas) 
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Sett ur ett elevperspektiv med hänsyn till att alla elever är bärare av personligheter och egna 

bakgrunder, så kan kvaliteten i socialt och emotionellt bemötande variera. Det ytliga är inte 

nödvändigtvis förkastligt och meningslöst, då varje elev har en egen sårbarhet i bemärkelsen 

att minsta möjliga uppmärksamhet från omgivningen kan förändra en enskild elevs självsyn, 

eller åtminstone förgylla en persons dag. 

 

4. Slutsatser 

Jag har analyserat elevers beskrivningar av mobbning. I analysen har jag tagit fasta på ett 

konstruktivistiskt och ett interaktionistiskt perspektiv på elevernas tal. I analysen illustrerar 

jag hur eleverna bygger upp en diskurs på sättet de avgränsar begreppet mobbning utifrån 

specifika ord, uttryck, och exempel. Mobbning ges en identifierbar karaktär av deltagarna, 

som får stöd i såväl tidigare forskning på området som de teoretiska grunderna. 

Huvudsakligen har min avsikt varit att belysa följande teman. 

 

Vad utmärker mobbning enligt eleverna? 

Mobbning är socialt producerat och synliggjort i den sociala interaktionen i skolan. Mobbning 

syns vid specifika mönster och handlingar som mobbad och mobbare antar i relation till 

varandra. Till skillnad mot utanförskap, som av deltagarna sägs vara en känsloaspekt i 

mobbning, är mobbning framför allt präglat av interaktionsmässiga handlingar och uttryck 

som tar form i relationen mellan specifika personer. I mobbningen utmärks en viss egenskap 

eller ett uttryck som står som föremål för mobbningen. Huvudsakligen går det att urskilja 

avgränsningar i mobbningen i termer av relationer i skolan och relationer på internet. 

Skillnaden dem emellan är diffus då de ofta, enligt eleverna, överlappar och avlöser varandra. 

Den främsta kontrasten är emellertid det omedelbara mötet mellan mobbad och mobbare, som 

utmärker den förstnämnda varianten. Det omedelbara mötet erbjuder konkreta handlingar som 

kan ta kroppsliga och ordmässiga uttryck, samt föranleda både psykisk och fysisk smärta. 

Mobbning kan på så sätt vara slag, sparkar, och knuffar till lika stor del som glåpord och 

personliga påhopp. I det skrivna mötet på internet kan ord och figurer tolkas mot personliga 

känslor och associationer, vilket försvårar legitimeringen av själva mobbningen. 
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På vilka sätt konstruerar eleverna relationen mellan mobbare och mobbad? 

Inom avgränsningen av mobbning föreligger relationen mellan mobbare och mobbad. För att 

mobba någon krävs att det finns något hos den personen som kan motivera en 

mobbningsituation. I utmärkandet av en viss egenskap särskiljer mobbaren den mobbade från 

sin sociala omgivning. Den mobbade beskrivs av deltagarna med adjektiv som ensam, 

tillbakadragen, och försiktig, medan mobbaren oftast är knuten till en tydligare 

gruppsamhörighet, där mobbningen i sig kan vara ett sätt att stärka gemenskapen. I relationen 

är emellertid både mobbaren och den mobbade beroende av varandras handlingar och 

reaktioner för att konstruera en ömsesidig relation. Interaktionen dem emellan bygger på att 

stimulera och bekräfta varandras handlingar. Således är det problematiskt att se uteslutande 

den mobbade som underlägsen, vilket personen bokstavligen inte sällan är i förhållande till 

den grupp mobbare som oftast står för mobbningen. Då mobbaren av eleverna sägs kunna 

kämpa mot grupptryck och krav att uppfylla ett visst ideal gentemot kompisar, så är personen 

ytterst beroende av och även sårbar mot den mobbades reaktion på handlingarna. 

Misslyckande kan leda till att mobbaren förlorar respekt hos kompisarna, men också försätter 

sig själv i den mobbades roll. 

 

Vilka lösningar presenteras av eleverna? 

Då mobbning skapas i den sociala interaktionen måste den också bemötas och hanteras 

socialt. Engagemang och förtroende framställs av eleverna som grundläggande element i 

elevers socialisering i skolan. Elevhälsa är en viktig prioritet och måste visas hänsyn av såväl 

lärare som föräldrar för varje enskild elevs personliga behov och upplevelser. Lärare kan visa 

engagemang genom att i undervisning lyfta fram enskilda elevers kvalitéer, men också att 

genom social och emotionell närvaro i elevens liv uppmuntra personen till att prata om 

obekväma tankar och känslor. Det är viktigt att varje elev har en speciell person att vända sig 

till i skolan. Det kan röra sig om en kompis eller en lärare, men utmärkande för relationen är 

att eleven ska kunna få sin röst hörd och respekterad. Lärare sägs av deltagarna utgöra 

förebilder för många elever, men kan också stå som lyssnare och förmedlare av deras röster. 

På så sätt är det viktigt att de ingår ett ömsesidigt samarbete med eleverna, som kan vara i 

form av ständig dialog i klassen, som inte bara har med undervisning att göra. Elevansvar är 

också en viktig funktion för en fungerande relation till lärare, då elever kan inspirera och 

uppmuntra varandra och inte minst nykomna elever att ingå gemenskap i klassen, samt visa 

vänlighet och omtänksamhet gentemot varandra. 
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Avslutande reflektioner 

Mobbning är ett svårtolkat begrepp. Mobbning nyanseras ständigt. Begreppet tar sig vitt 

skilda uttryck och innehåll beroende på vem som får definiera det. Då mobbning även kan 

komma till uttryck i personliga reflektioner och känslor, så är det viktigt att inte stänga in 

begreppet i förbestämda kategorier. De diskussioner som utgör stommen för denna uppsats får 

stöd i det analytiska underlaget som presenteras i form av tidigare studier, samt 

konstruktivistisk och interaktionistisk teori. Därför argumenterar jag för att det är av yttersta 

betydelse att behålla och lyfta fram i synnerhet elevers tankar och idéer så som de uttalar dem, 

då eleverna är den kategori som ständigt utsätts för mobbning. Mobbning måste tolkas mot 

bakgrund av ett ständigt ifrågasättande av den sociala miljön i skolan, samt enskilda barns och 

ungas hemförhållanden. Det uppenbara symptomet, nämligen mobbningbeteendet hos 

mobbad eller mobbare, är ett uttryck för att personen saknar något speciellt i skolan, i 

hemmet, eller har svårt att komma in i gemenskapen. Mobbningbeteendet är inte problemet, 

utan ska istället ses som nyckeln till att öppna upp problematiken och söka lösningar på den.  
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Appendix A 

Guide till fokusgrupperna 

Nedan presenterar jag teman som jag önskar att belysa om mobbning i skolan. Målet är att 

bygga upp ett samtal mellan fyra till sex deltagare från årskurs nio, där de får prata utifrån 

såväl egna upplevelser som tankar och idéer. Jag kommer att föreslå ett inledande tema och 

låter därefter deltagarna prata fritt. 

 

Är det lätt att se om någon är mobbad? 

- Hur syns det på en person om han eller hon är mobbad? 

- Kan mobbning vara ”osynlig”? Exempel? 

- Kan ni ge exempel på situationer där någon verkar vara utanför? 

- Kan en person vilja vara utanför?  

- Kan något göras? Är det svårt? 

Tycker ni att mobbning tas på allvar av personalen? Ex. lärare, rektor, kurator 

- Vem tycker ni har det yttersta ansvaret för att mobbning förekommer i skolan? 

- Tycker ni att era röster är viktiga? 

- Vem tycker ni har ansvaret för att era röster hörs? 

- Vad tror ni händer om ingen lyssnar på era röster? 

- Tror ni att en viss typ av mobbning uppmärksammas mer än andra typer? Exempel? 

Tror ni att en skola kan vara helt fri från mobbning? 

- Är det viktigt att förhindra att mobbning uppstår? Varför? 

- Vad bör göras för att lyckas förhindra mobbning? 

- Vem ska göra detta? Elever? Lärare? 

Finns det flera typer av mobbning? Exempel? 
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Appendix B 

Guide till de enskilda intervjuerna 

Följande frågor är teman, med vilka jag avser att studera intervjupersonens tankar och idéer 

om utanförskap. Jag söker inte specifikt ta reda på huruvida personen är eller känner sig 

utstött i skolan, utan snarare låta intervjupersonen fördjupa sig i tidigare erfarenheter om 

utanförskap som problem och fenomen. Frågor som kan kännas obehagliga att besvara 

utelämnas med intervjupersonens tillstånd. 

 

Inledning 

Vad tycker du om skolan? Ex. lärare, rektor, annan personal, kompisar  

Trivs du i skolan?  

- Om du trivs, vad beror det på? 

- Om du inte trivs, vad är det för fel på just din skolsituation?  

Hur tycker du att en riktigt bra skola ser ut? 

- Hur är relationen mellan elever och personal på en sådan skola?  

Tror du att utanförskap är ett vanligt förekommande problem i skolan?  

- Vad tror du är viktigast för att en person inte ska känna sig utanför i skolan?  

 

Utanförskap som fenomen  

Om du tänker på ordet utanförskap, vad är det för dig?  

- Kan det vara något annat?  

Vad kännetecknar utanförskap i skolan?  

- Är de här sakerna speciella för just skolan?  

Hur skapas utanförskap i skolan?  

- Exempel? 

 

Utanförskap som problem  

Pratar dina lärare om utanförskap?  

- Har någon annan på eller utanför skolan informerat om utanförskap?  

Gör lärare, rektor eller kurator något för att förebygga utanförskap?  

Tror du att utanförskap går att förebygga?  

- Hur?  

Är det viktigt att ha vänner i skolan?  

Hur kan du se på någon om han/hon är utstött?  

- Vad tycker du bör göras om du ser någon med de här kännetecknen?  

Vad är viktigast för att må bra i skolan? 

- Är det viktigt att trivas med lärare, kurator, skolsköterska, etc. 

- Vad bör de här göra för att alla eleverna ska må bra?  

Kan eleverna göra något tillsammans för att hindra att utanförskap uppstår? 

Kan en person känna sig utstött, fastän han eller hon har många kompisar och verkar må bra i 

skolan?  

- Kan sådant synas?  
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- Vad kan vara viktigt att göra i en sådan situation?  

 

Avrundning  

Frågor, undringar? 

 


