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Syftet med studien är att undersöka relationen 

mellan skolors arbete mot mobbing och 

elevers behov av stöd, samt om skolornas 

arbete motsvarar hur eleverna önskar att 

skolan ska att hantera mobbning i årskurs fyra 

till sex. I studien beskrivs skillnaden på 

begreppen ”barnperspektiv” och ”barnets 

perspektiv” samt hur begreppen är relevanta 

för skolans elevinflytande. Denna studie 

undersöker alltså om skolans arbete mot 

mobbning når barnets perspektiv.  

Studien grundas på kvantitativa 

enkätundersökningar där 55 elever och 6 lärare 

från tre olika skolor i årskurs fyra till sex har 

deltagit. Respondenterna har svarat på samma 

flervalsfrågor, vilka har anpassats efter ett 

elevperspektiv samt ett lärarperspektiv. 

Svaren har ställt mot varandra för att klargöra 

om elevernas och lärarnas svar 

överensstämmer. Studiens resultat visar att det 

finns önskningar från eleverna kring arbetet 

mot mobbning vilka skolorna inte har något 

systematiskt arbete kring.  

The main purpose of this essay is to examine 

the relationship between school’s work against 

bullying and children’s needs, and also if the 

work corresponds to how the children wish the 

school to handle bullying in the school’s 

middle years. In this essay the difference 

between the two concepts “the child´s 

perspective” and “children perspective” will 

be explained, and also their relevance for the 

pupil influence in school. This study examines 

if the school´s work against bullying includes 

the child´s perspective.  

The study is based on quantitative 

questionnaires where 55 pupils and 6 teachers 

from three different schools participated. The 

responders have answered the same questions, 

which has been accommodated to a teacher 

perspective and a pupil perspective. The 

answers have been compared to clarify if the 

answers correspond to each other. The study 

shows that the pupils have requests in the work 

against bullying which the schools do not have 

a systematically work for.

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Mobbning, elevinflytande, barnperspektiv, barnets perspektiv, värdegrundsarbete. 

___________________________________________________________________________ 



 
 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ........................................................................................................................ 3 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 2 

2 Syfte ............................................................................................................................................. 3 

3 Bakgrund ...................................................................................................................................... 4 

3.1 Värdegrundsarbete och mobbning ........................................................................................ 4 

3.2 Elevinflytande ....................................................................................................................... 6 

3.3 Barnperspektivet och barnets perspektiv............................................................................... 8 

3.4 Vetenskaplig teori ................................................................................................................. 9 

4 Metod ......................................................................................................................................... 11 

4.1 Kvantitativ undersökningsmetod......................................................................................... 11 

4.2 Materialinsamling ............................................................................................................... 13 

4.3 Urval och bortfall ................................................................................................................ 13 

4.4 Etiska principer ................................................................................................................... 15 

4.5 Reliabilitet och validitet ...................................................................................................... 15 

4.6 Bearbetning och analys ....................................................................................................... 16 

5 Resultat ....................................................................................................................................... 19 

5.1 Arbete mot mobbning ......................................................................................................... 19 

5.2 Elevinflytande ..................................................................................................................... 23 

6 Diskussion .................................................................................................................................. 27 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................................................. 27 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 28 

6.2.1 Arbete mot mobbning .................................................................................................. 29 

6.2.2 Elevinflytande .............................................................................................................. 32 

6.3 Sammanfattning av studien ................................................................................................. 34 

6.3 Bidrag till fortsatt forskning ................................................................................................ 35 

Referenser ..................................................................................................................................... 36 

Bilagor ............................................................................................................................................. 1 



1 
 

 

 

 

 

 

 

”Ibland kan man som vuxen glömma bort hur det är att vara 

barn, att man uppfattade saker på ett annat sätt.”  

I mina funderingar kring skolors arbete mot mobbning slog 

denna tanke mig, och det är denna tanke som också ligger till 

grund för detta arbete. 
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1 Inledning 

Mobbning är ett samhällsproblem och i Sverige blir ca 60 000 barn och unga utsatta för 

mobbning varje år (Friends, 2016). Mobbning är destruktivt och påverkar elevernas 

psykiska hälsa samt deras förmåga att ta till sig undervisningen (Ollmark, 2013). I 

friendsrapporten från 2017 framkommer det även att sju procent av eleverna på 

mellanstadiet inte upplever att det finns någon vuxen att prata med om en elev skulle bli 

illa behandlad. Friends skriver också att äldre elever har ett lägre förtroende än yngre elever 

för att vuxna kan hjälpa till. Många gånger beror det på att eleverna känner att de tidigare 

inte fått någon hjälp eller att de inte upplever någon skillnad när de pratar med en vuxen. 

Det är viktigt att vuxna på skolan är ute bland eleverna, pratar med dem, lyssnar på dem 

och bemöter dem med respekt samt tar alla elevers upplevelser på allvar. Eleverna behöver 

vuxna runt omkring sig som de känner förtroende för och personal på skolan behöver 

arbeta för att skapa förtroende (Friends, 2017).  

I en undersökning gjord av Barnombudsmannen (2006) upplever 21 procent av eleverna 

att vuxna i skolan inte i särskilt stor omfattning lyssnar på deras idéer och förslag. Fyra 

procent av eleverna svarar att vuxna inte lyssnar alls. Resultatet visar alltså att en fjärdedel 

av eleverna på något sätt anser att vuxna i skolan inte lyssnar på deras förslag och idéer. 

Barn har samma rättigheter som vuxna, de har dock inte samma möjligheter att på ett 

likvärdigt sätt göra sin röst hörd (Bergvall, 2014). Barn har dessutom en förmåga att tolka 

upplevelser på ett sätt som nödvändigtvis inte överensstämmer med hur vuxna tolkar 

omvärlden (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). 

Denna studie syftar till att undersöka hur skolor arbetar mot mobbning, om elevernas behov 

tillgodoses samt på vilket sätt eleverna får inflytande i arbetet. Genom en kvantitativ 

enkätundersökning har elever och skolpersonal från olika skolor fått svara på frågor kring 

elevinflytande och skolans arbete mot mobbning. Personligen tror jag att en elev som inte 

känner sig trygg i skolan inte heller kan nå upp till sin fulla potential.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan skolors arbete mot mobbing och 

elevers behov av stöd, samt om skolornas arbete motsvarar hur eleverna önskar att skolan 

ska hantera mobbning i årskurs fyra till sex. 

För att upprätthålla syftet kommer följande frågeställningar besvaras: 

• Hur arbetar skolorna för att motverka mobbning?  

• Hur vill eleverna att skolan arbetar för att motverka mobbning?  

• Hur arbetar skolorna med elevinflytande i arbetet mot mobbning? 

• Hur upplever eleverna att de får vara med och påverka arbetet mot mobbning?  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis värdegrundsarbete och mobbning i skolan (3.1). 

Därefter följer en redovisning kring elevinflytande i skolan (3.2), en beskrivning av 

barnperspektivet och barnets perspektiv (3.3) och avslutningsvis presenteras den 

vetenskapliga teori som studien utgår ifrån (3.4).  

3.1 Värdegrundsarbete och mobbning  

Mobbning är när ett barn/elev blivit utsatt för kränkningar och/eller 

trakasserier av en eller flera personer systematiskt vid flera olika tillfällen. Den 

som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara 

sig. (Friends, 2017, s. 6) 

Kränkningar och trakasserier påverkas i hög grad av skolans värdegrundsarbete samt hur 

skolmiljö och undervisning är utformad (Ollmark, 2013). Det är viktigt att ha ett 

systematiskt och genomtänkt arbete med värdegrunden och i insatserna mot trakasserier 

och kränkande behandling (Rädda barnen, u.å). Det är också betydande att skolpersonalen 

står för vad som är rätt och fel samt pratar om respekt och hur man behandlar varandra, går 

någon över gränsen ska det poängteras (Ollmark, 2013). All skolpersonal och alla elever 

bör också vara medvetna om hur man på skolan agerar vid kränkningar och mobbning. Det 

bör finnas en samsyn hos all personal, inte bara hos pedagoger utan även hos vaktmästare, 

trygghetsteam och städpersonal. Ett gemensamt förhållningssätt verkar vara en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot mobbning (Skolverket, 2011). I en 

granskning gjord av Skolinspektionen (2010) framkommer det dock att kränkande 

behandling och trakasserier ibland bagatelliseras, att det ses som naturliga inslag i skolans 

vardag.  

Mobbning påverkar elevernas hälsa och deras möjligheter att lära (Ollmark, 2013). Vilket 

i sin tur också påverkar elevernas studieresultat. I en rapport av Johansson, Flygare & 

Hellfeldt (2017) framkommer det att elever som både kränker andra och samtidigt blir 

utsatta själva är en särskild riskgrupp att drabbas negativt av mobbning. Andelen elever 

med icke godkänt betyg i basämnena (engelska, matematik och svenska, eller svenska som 

andra språk) är mycket högre bland de elever som tillhör gruppen som förövare eller 

gruppen som både utsätts och utsätter andra. 
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Skolans värdegrund innefattar bland annat att alla som arbetar i skolan aktivt ska motverka 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2017b). Skolor kan arbeta med 

värdegrunden på många olika sätt, till exempel genom att ta in värdegrunden i 

undervisningen och att arbeta med barnkonventionen samt mänskliga rättigheter. Skolan 

kan diskutera rasism samt använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar 

(Ollmark, 2013). Vid alla typer av kartläggningar som skolan gör är det också viktigt att 

personalen återkopplar till eleverna. Att eleverna får veta vad skolan gör med den 

information som kommit fram, och vad skolan tänker göra åt de problem som finns på 

skolan (Bonaventura, 2016). Personal kan också uppmärksamma relationer i klassen och 

vad som händer före och efter lektioner. Någon som blir utsatt för mobbing kommer ofta 

försent till lektionerna för att slippa konfrontation (Ollmark, 2013). Barn är också ofta 

mycket medvetna om sina olika positioner i gruppen. Skolpersonal kan dock arbeta för att 

övriga elever i klassen lättare ska kunna omvärdera bilden av en utsatt elev. Genom att ge 

positiva signaler som höjer det utsatta barnet och se till att denna hamnar i spännande och 

positiva situationer som andra barn vill vara med i blir det lättare att omvärdera 

klasskompisen (Bonaventura, 2016).  

Många skolor fastnar i ett individperspektiv när de försöker att förstå en 

mobbningssituation. De letar anledningar enbart hos den utsatta eleven eller den elev som 

utsätter istället för att se till saker som trygghet i gruppen, normer och ledarskap. Vilket 

också är viktiga delar för att förstå en mobbningssituation (friends, u.å). Skolinspektionens 

granskning (2010) visar att på många skolor reflekterar inte personalen över sitt eget 

förhållningssätt eller sina egna normer. Detta innebär att det finns en omedvetenhet på 

många skolor om vad i det vardagliga arbetet som kan bidra till normer på skolan. 

Skolinspektioner skriver vidare att det finns elever som inte känner förtroende för personal 

när det gäller deras förmåga och vilja att hantera konflikter och utsatthet. Vid flera skolor 

visar det sig att elever avstår från att blanda in personal när kränkande behandling och 

trakasserier uppstått (Skolinspektionen, 2010). Att arbeta mot mobbning är svårt och 

känsligt, elevhälsogruppen och skolpsykologen är utbildade att hantera mobbingsituationer 

och det är viktigt att den kunskapen tas till vara. Åtgärder som man sett fungera för att 

motverka mobbning är bättre tillsyn på skolgården under raster, disciplinära åtgärder, 

ledarskap i klassrummet, arbeta med kamratstöd, personalsamarbete samt föräldraträning 

(Ollmark, 2013). För att skapa ett framgångsrikt arbete mot mobbning krävs också att 

skolpersonal är engagerade och arbetar mot samma mål. Skolor som når framgång i sitt 
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arbete har ofta en systematik i sina insatser mot mobbning. Insatserna är alltså 

genomtänkta, används i kombination med varandra och det finns tydliga 

ansvarsfördelningar i arbetet (Skolverket, 2011). 

3.2 Elevinflytande 

Elever ska medverka i arbetet och utformningen av arbetsrutinerna på skolan och 

omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Det kan 

exempelvis innebära att elever får berätta om trygga och otrygga platser under en 

trygghetsvandring på skolan tillsammans med skolpersonal. Det kan även innebära att 

eleverna får vara med att ge förslag på åtgärder, vara med och följa upp samt utvärdera 

arbete och insatser på skolan (Skolverket, 2017a). Alla barn har rätt till grundläggande 

behov som bland annat mat, kläder och sömn. Utöver det har de också behov av 

känslomässig bekräftelse och tillgänglighet, gränssättning, en trygg anknytning och 

samspel med vuxna i sin närhet för att utvecklas på ett gynnsamt sätt (Socialstyrelsen 

2013). Barnkonventionens artikel tolv säger också att barn och unga har rätt att uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnet är en egen individ med en egen mening 

som måste respekteras. Eftersom detta uttrycks tydligt bör elevernas röster vara en del av 

beslutsunderlagen som görs kring barnets bästa (Barnombudsmannen, 2006). Även Rädda 

Barnen (2008) hävdar att elevernas åsikter måste respekteras. De anser att grunden för 

elevinflytandet i skolan är att de vuxna lyssnar på eleverna och bemöter dem med respekt. 

I en undersökning gjord av Skolinspektionen (2010) framkommer det bland annat att flera 

skolor inte genomför någon kartläggning för var och när riskerna för kränkande behandling 

är som störst. Undersökningen visar också att det finns skolor med en god kartläggning, 

dock saknas ibland elevernas medverkan. Ett sätt för skolan att involvera eleverna i skolans 

värdegrundsarbete är att låta eleverna vara delaktiga i arbetet med kartläggningar, vilket i 

sin tur kan hjälpa skolan att bedöma vart insatser behöver göras för att skapa en tryggare 

skolmiljö (Skolinspektionen, 2010). Omgivningen har ett ansvar att lyssna på och stödja 

elever i att uttrycka sig. Elever är dock olika motiverade att prata om sin situation och sina 

erfarenheter, därför behöver samtal anpassas efter eleven (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017). Elevernas rätt till inflytande ska gälla inom skolans alla områden, 

både den fysiska och psykosociala miljön, utformningen av undervisningen och hur skolan 

leds. Lärare och skolledning ska låta elevernas åsikter och förslag vägas in i de beslut som 
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skolan fattar. Det innebär bland annat att de vuxna motiverar besluten som skolan tar och 

visar hur elevernas åsikter och förslag används i beslutprocessen. Det räcker inte med att 

de vuxna endast informerar eleverna om vilka beslut som fattats (Rädda Barnen, 2008).  

I en undersökning gjord av Barnombudsmannen (2006) framgår det av resultatet att en 

fjärdedel av eleverna på något sätt anser att vuxna i skolan inte lyssnar på deras förslag och 

idéer. Danell (2006) skriver också i sin undersökning kring skolans elevinflytande att lärare 

har uppmärksammat att de ger eleverna färdiga alternativ att utgå ifrån när de ska få vara 

med och påverka, vilket begränsar elevernas inflytande över arbetets innehåll och 

genomförande. Strand (2012) skriver dessutom i sin studie att lärare ser praktiskt på 

begreppet elevinflytande medan elever ser elevinflytande som ett sätt att lära tillsammans. 

Strand menar att elever och lärare står långt ifrån varandra i frågor kring elevinflytande, 

lärare anser att de ger eleverna inflytande medan eleverna inte uppfattar sitt inflytande som 

tillräckligt. I en rapport gjord av Rädda Barnen (2008) framkommer det också att elever 

vill ha inflytande över det som berör dem i skolan, men att vuxna många gånger står i 

vägen. Elevernas möjligheter att påverka är beroende av lärarnas och skolledningens 

inställning.  

Selberg (2001) skriver i sin bok om att främja elevers lärande genom elevinflytande. 

Författaren hävdar att eleverna som var med i hennes undersökning och som hade stor 

erfarenhet av inflytande gjorde ett arbete med djupare information i jämförelse med de 

elever som hade lite vana av inflytande. Eleverna med erfarenhet av större inflytande 

klarade bland annat av att göra egna val, söka information på olika sätt, lära av varandra, 

diskutera innehåll, ta ställning och samarbeta. Henriksson Persson (2018) skriver i sin 

studie kring skolans demokratiska uppdrag att som lärare ha ett lyssnande förhållningssätt 

ska syfta till att eleverna ska känna att det är meningsfullt att påverka. Det ska vara givande 

för eleverna att komma med förslag och försöka påverka i skolan. Får eleverna en sådan 

erfarenhet kan det förbereda och stimulera till att eleverna utvecklas till aktiva och 

ansvarstagande samhällsmedborgare. Lärarna i studien menar att undervisningen måste ge 

eleverna utrymme att öva sin förmåga att argumentera, motivera, säga sin mening samt 

komma överens och enas kring beslut.  

I en rapport från Skolverket (2011) framkommer det att skolor som är framgångsrika i 

arbetet mot mobbning många gånger har väl utvecklade relationsfrämjande insatser där 

eleverna är delaktiga. Skolverket hävdar att det finns studier som visar att eleverna får en 
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positiv syn på skolan och att skolklimatet stärks när eleverna får vara med och påverka 

samt vara delaktiga i skolans aktiviteter. För ett framgångsrikt arbete bör eleverna aktivt 

få medverka i det förebyggande arbetet mot mobbning och inte endast vid enstaka tillfällen. 

De bör få stöd av och samarbeta med skolpersonal för att hålla i aktiviteter som syftar till 

att skapa en trygg skolmiljö. 

3.3 Barnperspektivet och barnets perspektiv  

Ofta används begreppen ”barnperspektiv” och ”barnets perspektiv” synonymt och de 

förutsätts att utgå från barnens värld, det är dock skillnad på begreppen. Ett barnperspektiv 

visar vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av hur barn uppfattar och förstår en 

situation. Ett barnperspektiv är alltså format av vuxna som försöker nå och möta barns 

förståelse och agerande i olika sammanhang, vuxna försöker att förstå barn genom sitt 

barnperspektiv. Att fånga barnets perspektiv handlar däremot om barnets eget bidrag, om 

att barnet ska få möjlighet att uttrycka och förmedla sina upplevelser, erfarenheter, tankar 

och känslor (Söderbäck, 2010). Till skillnad från barnperspektivet ligger fokus i barnets 

perspektiv på barnet som subjekt av sin egen värld, det är alltså detta som vuxna försöker 

förstå via ett barnperspektiv (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011).  

Vuxna har potentiellt kapaciteten att se saker ut andras perspektiv och är medvetna om och 

har förståelse för att andra människor har sina sätt att tolka och förstå världen (Sommer, 

Pramling & Hundeide, 2011). Vi kan dock omöjligt förstå andra människor fullt ut 

eftersom vi inte kan kliva ur vår egen kropp och kliva in i någon annans. Det finns alltid 

något hos en annan person som vi inte kan få tillgång till. Möjligheterna att fullt ut förstå 

ett barns perspektiv är alltså begränsade, den kunskap som vi kan nå kan inte bli 

fullständig. För att som vuxen få tillgång till barns livsvärldar är det viktigt att lära känna 

barnet, bli accepterad och visa engagemang. Den vuxne behöver ha en intresserad 

inställning och en öppenhet där barns agerande tolkas men inte värderas (Johansson, 2003). 

Den vuxne behöver använda sin inlevelseförmåga och nyfikenhet genom att efterfråga 

varje enskilt barns syn, vilket skapar möjligheter att bli medveten om just det här enskilda 

barnets sätt att tolka och förstå en situation. När skolpersonal upptäcker att ett barn är utsatt 

för kränkande behandling är det betydande att personalen intar ett barnperspektiv och är 

villiga att närma sig barnets eget perspektiv, både i det förebyggande arbetet och i arbetet 

som sker i stunden (Bonaventura, 2016).   
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3.4 Vetenskaplig teori  

På senare tid har intresset för barnperspektivet och barns perspektiv växt. Begreppen har 

blivit viktiga i lagstiftning kring barns rättigheter, inom forskning och inom barnrelaterade 

yrken. Teori, metoder och begrepp som avser barnperspektiv är dock ännu inte väl 

etablerade. Begreppet verkar genomsyras av ideologiska, etiska och moraliska värderingar 

men hjälper oss inte direkt att förstå barnperspektiv och barnets perspektiv. En 

barnperspektivteori kan importeras från andra teorier men man söker fortfarande efter 

specifika teorier för just barnperspektiv och barns perspektiv (Sommer, Pramling & 

Hundeide, 2011). Jag uppfattar den så kallade barnperspektivteorin som en gren under 

utveckling inom barndomssociologin, utvecklingspsykologin samt livsvärldsteorin. 

Barndomssociologi vilar bland annat på antaganden om att barndomen är socialt 

konstruerad, att den har varierat mellan tid och rum. Barndomen kan inte heller separeras 

från kön, klass eller etnicitet, barn kan alltså inte betraktas som en homogen grupp enbart 

utifrån att de är barn. Barns relationer, kulturer samt livsvillkor har egenvärde och de är 

delaktiga i konstruktionen av sitt eget liv (Elvstrand, 2009). Utvecklingspsykologin 

beskriver förändringar i beteenden, reaktionsmönster och psykiska egenskaper som sker 

under en människas liv. Teorierna bygger på antaganden om människans sätt att använda 

resurser och skapa mening från sina erfarenheter (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009). Utvecklingspsykologins uppgift är bland annat att beskriva det som sker med en 

individ under livet. I vissa fall handlar det om att beskriva utvecklingen mellan krypa, sitta, 

stå och gå. I andra fall hur minnet påverkas av åldrande eller hur olika individer skiljer sig 

åt (Hwang & Nilsson, 2011). Livsvärldsteorin är en fenomenologisk teori om människan 

och världen. Poängen med den fenomenologiska forskningen är att oavsett vad det är som 

ska studeras är det människors erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på samma fenomen 

som har fokus (Johansson, 2003).  

I Svenssons (2005) studie om teoriutvecklingen inom barndomssociologin beskriver hon 

att i barndomssociologin framträder en syn på barndomen som ett socialt fenomen, det 

framträder även en syn på barn som aktiva subjekt. Barn ska själva vara den grundläggande 

forskningsenheten och inte vuxna i barns närhet, ett maktperspektiv anläggs då barns 

levnadsförhållanden och position i samhället jämförs med vuxnas. Även Bergvall (2014) 

beskriver i sin studie att enligt barndomssociologin bör barndomen ses som en social 

konstruktion och att den inte kan skiljas från kön, klass och etnicitet. Bergvall skriver 
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vidare att barn idag är aktiva människor som tar del av samhällets normer och värderingar. 

Bergvall menar också att barn omtolkar vuxenvärldens kultur så den anpassas till ett barns 

eget perspektiv. 
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4 Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av den kvantitativa undersökningsmetod som 

valts (4.1). Därefter följer en redovisning kring studiens materialinsamling (4.2) samt urval 

och bortfall (4.3). Därefter presenteras etiska principer (4.4) samt reliabilitet och validitet 

kopplat till studien (4.5). Slutligen beskrivs bearbetning och analys av insamlat material 

(4.6).   

4.1 Kvantitativ undersökningsmetod  

Enligt Bryman (2011) har kvantitativ forskning ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och praktisk forskning, där fokus ligger på prövning av teorier. Utifrån det man 

känner till inom ett visst område deducerar forskaren hypoteser som ska granskas. I 

hypoteserna ingår begrepp som ska översättas till att bli utforskningsbara. Eliasson (2013) 

hävdar att kvantitativa metoder representerar olika sätt att samla in kvantitativa data, där 

enkätundersökningar samt intervjuundersökningar är de vanligaste metoderna. Även 

Bryman (2011) hävdar att enkäter som respondenter fyller i eller besvarar på egen hand är 

ett utav de huvudsakliga instrumenten som finns för att samla in data med hjälp av 

surveydesign. En surveyundersökning innebär att forskaren samlar in information om fler 

fall vid en viss tidpunkt i syfte att samla data att analysera för att hitta olika 

sambandsmönster. Eliasson (2013) menar att kvantitativa metoder fungerar bra när man 

ska sätta siffror på undersökningsmaterial och visar även hur spridda olika attityder är 

bland respondenter. Ju färre deltagare, desto större är risken för att undersökningen inte 

ger ett rättvist resultat. Det är därför viktigt att välja ett tillvägagångssätt som ger många 

svar utifrån de resurser som finns. Bryman (2011) menar att en fördel med att använda 

enkäter är att de är snabba att administrera samt att de kan samla in information från flera 

människor samtidigt och spara mycket tid.  

Enkäterna i denna studie har till största del bestått av slutna frågor, dock med möjlighet att 

lägga till egna svarsalternativ. Enkäterna har syftat till att samla in beskrivande statistik för 

att beskriva och sammanfatta data där både elevers och lärares svar på en och samma fråga 

sammanräknats, för att sedan jämföra ett barnperspektiv (lärare) med barnets perspektiv 

(elever). Eftersom det inte finns någon intervjuare som formulerar frågor måste en enkät 

också vara lätt att förstå och besvara. Enkäter tenderar att bestå av få öppna frågor eftersom 

det ofta är lättare att besvara slutna frågor (Bryman, 2011).  
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Operationalisering innebär att ta fram begrepp ur en teori som undersökningen sedan har i 

fokus. Att operationalisera teorin i förhållande till undersökningens problemformulering 

innebär att tänka ut begrepp i teorin vilka säger något om själva problemformuleringen 

(Eliasson, 2013). I denna studie är barnets perspektiv och barnperspektivet begrepp som 

valts ut för att mätas tillsammans med de olika enkätfrågorna. Operationaliseringen 

innefattar även att göra begreppen mätbara, vilket innebär att de blir möjliga att undersöka 

(Eliasson, 2013). I denna studie har svarsalternativ från enkäterna tilldelats siffror för att 

bli mätbara utifrån ett barnperspektiv och barnets perspektiv, vilket beskrivs vidare i 

bearbetning och analys (4.6). En enkät består av frågor vilka utgår från de variabler som 

framkommit vid operationaliseringen. Nominalvariabler är variabler som inte går att 

rangordna, därför går de endast att använda de inkodade siffrorna för att skilja 

svarsalternativ åt (Eliasson, 2013). I denna studie är elever och lärare representanter för 

barnets perspektiv samt barnperspektivet, vilka är variabler som inte går att rangordna likt 

till exempel kön. Kvotvariabler däremot mäts med siffor som säger något om 

storleksförhållanden mellan svaren (Eliasson, 2013). I denna studie har svarsalternativen 

mätts utifrån antalet elevsvar och lärarsvar. Svarsalternativen har sedan jämförts för att 

synliggöra hur många elever respektive lärare som valt ett visst svarsalternativ. När 

information från enkäter samlats in görs den om till data, vid en kvantitativ studie ska 

informationen som samlats in kvantifieras. Kvantifieringen kan till exempel innebära att 

informationen kodas och att man omvandlar informationen till siffror för att underlätta en 

kvantitativ analys (Bryman, 2011).  

Den vetenskapliga teori som ligger till grund för studien innebär bland annat att det är 

människors erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på samma fenomen som studeras 

(Johansson, 2003). I denna studie har elevers svar jämförts med svar från vuxna på skolan 

kring fenomenet mobbning. Elevernas svar representerar alltså barnets perspektiv medan 

skolpersonalen representerar vuxna som intar ett barnperspektiv. Valet att använda 

kvantitativ enkätundersökning gjordes för att smidigt kunna jämföra elevers och lärares 

svar i färdiga kategorier, kunna samla in mycket information om samma fenomen samt för 

att skapa anonymitet.   

 

 



13 
 

4.2 Materialinsamling 

Insamlingen av data har skett med hjälp av enkäter med flervalsfrågor. I intervjuer har 

respondenter en tendens att inte beskriva sådant som väcker ängslan (Bryman, 2011). En 

av anledningarna till att materialet till studien har samlats in via enkäter är för att mobbning 

kan vara ett känsligt ämne att prata om. En enkätundersökning låter respondenterna, 

framför allt eleverna i denna studie, vara anonyma. 

Elever och personal har fått svara på slutna frågor, vilka har varit kompletterade med 

möjlighet till egna svarsalternativ, likt en öppen fråga, för att kunna ge information och 

förslag som inte kunnat förutses. På en sluten fråga presenteras ett antal svarsalternativ för 

respondenten att välja mellan medan en öppen fråga ger respondenten möjlighet att svara 

fritt (Bryman, 2011). En nackdel med att använda färdiga svarsalternativ är risken att missa 

svarsalternativ som respondenterna tycker besvarar frågan bättre, detta kan delvis undvikas 

genom att lämna ett svarsalternativ öppet (Eliasson, 2013). För att minska bortfallet bör en 

enkät dessutom innehålla så få öppna frågor som möjligt, eftersom människor många 

gånger drar sig för att skriva långa kommentarer (Bryman, 2011). Enkätundersökningen 

har skett under skoltid med mig på plats. Eliasson (2013) menar att om man ska undersöka 

en specifik grupp människor som brukar finnas samlade kan man att söka upp dem och 

dela ut enkäter. Använder man enkäter på detta sätt blir problemet med bortfall också 

mindre än om enkäterna skickats ut via mejl eller post (Bryman, 2011). Valet av att vara 

på plats vid enkätundersökningarna gjordes också för att eleverna skulle ha möjlighet att 

vända sig direkt till mig med frågor och för att inte eventuellt påverkas av skolpersonal i 

sina svar. Enligt teorin som ligger till grund för denna studie ska barn själva vara den 

grundläggande forskningsenheten och inte vuxna i barns närhet (Bergvall, 2014). Det har 

därför varit viktigt att eleverna har fått möjlighet att svara med egna svarsalternativ för att 

kunna utveckla sina svar, vilket då skapar större möjlighet att nå barnets perspektiv samt 

att de varit anonyma för att våga visa sitt eget perspektiv.  

4.3 Urval och bortfall  

Undersökningen består av elever och lärare vilka jag tidigare haft kontakt med eller finns 

nära geografiskt. Att välja ut deltagare utifrån att de finns tillgängliga för forskaren 

beskriver Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval. Bryman menar att ett sådant urval 

innefattar en storsannolikhet att svarsfrekvensen blir hög, dock vet man inte vilken 
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population stickprovet är representativt för. I undersökningen deltar elever och lärare i 

årskurs fem och sex. Valet av årskurser grundar sig till största del på min lärarutbildning, 

vilken innefattar dessa årskurser. Äldre elever kan generellt också ha lättare att svara på en 

längre enkät med mer textmängd än elever i de yngre åldrarna. Enkäterna har lämnats ut 

till tre olika skolor där en klass, deras klasslärare samt en fritidslärare på varje skola har 

deltagit. Frågorna i enkäterna är elevnära och valet att klasslärare samt fritidslärare skulle 

representera skolans arbete gjordes för att de är just skolpersonal som arbetar nära eleverna. 

Klassläraren är närvarande under lektioner och lärarenkäten är därför mer anpassad efter 

klassrumssituationer. Fritidslärarenkäten har dock mer fokus på situationer som kan uppstå 

under rasten, vilket kan vara tider under skoldagen då klassläraren inte är närvarande på 

samma sätt. Sammanlagt svarade 55 elever på enkäterna, 3 klasslärare samt 3 fritidslärare. 

Det interna bortfallet utgjordes av en elev som inte fått godkännande av vårdnadshavare 

att svarade på enkäten. Antal utlämnande elevenkäter var alltså 56 och antal besvarade 

elevenkäter blev 55, vilket ger en svarssekvens på 98,21%. Antal utlämnade lärarenkäter 

var 6 och antal besvarade lärarenkäter blev 6, vilket ger en svarsfrekvens på 100%. 

Svarsfrekvensen varierar beroende på olika faktorer, bland annat relationen till målgruppen 

och enkätens längd (Survey Monkey, 2018). Eftersom det fanns en god kontakt med två 

av tre skolklasser kunde jag försäkra mig om att många respondenter kunde delta. 

Svarsfrekvensen hjälper till att fastställa hur många enkäter som behöver skickas ut för att 

få in nödvändigt antal genomförda enkäter (Survey Monkey, 2018). I början av arbetet 

sattes målet att lämna ut enkäter till tre skolor. Om någon skola inte skulle vilja delta eller 

välja att lämna undersökningen skulle det ändå finnas tillräckligt mycket elever och lärare 

för att genomföra undersökningen. Två skolor hade tidigt lämnat besked muntligt och via 

mejl om att delta i undersökningen. Det skickades sedan ut fler förfrågningar via mejl till 

olika skolor om att delta i undersökningen för att kunna inkludera ännu en skola. 

Mejlkontakter avbröts och skolor svarade inte på uppföljande mejl, vilket resulterade i 

besök på olika skolor för att få fler deltagande. Eftersom antalet elever i två av 

skolklasserna som slutligen deltog i undersökningen inte var känt från början gjordes en 

ungefärlig uträkning på hur många som skulle delta. Om en skolklass består av 20 elever 

skulle 60 elever vara mitt mål. Bortfallet skulle kunna bestå av sjuka elever, elever som 

inte velat delta eller vårdnadshavare som inte godkänt medverkan, samt att enkäter lämnats 

till klasser med mindre än 20 elever. Från början var alltså målet att 60 elever skulle svara 

på enkäten och resultatet blev att 55 elever svarade. Bortfallet bestod av att skolklasserna 

i undersökningen bestod av färre elever än planerat samt att en elev avböjde att medverka, 
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den totala svarsfrekvensen blev 91,67%. Frågor från enkäterna har i efterhand också 

plockats bort då de inte varit nödvändiga för att upprätthålla studiens syfte. Det fanns 

dessutom elever som valde att inte svara på vissa frågor. I resultatet presenteras två frågor 

som inte fått svar från alla 55 elever. Bortfallet var dock så pass litet att frågorna fortfarande 

togs med i resultatet.  

4.4 Etiska principer  

De etiska principer som man inom svensk forskning måste förhålla sig till är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

etiska principerna innebär bland annat att de personer som är med i undersökningen ska 

bli informerade om undersökningens syfte, veta om att deras deltagande är frivilligt och 

att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Om någon minderårig deltar brukar 

vårdnadshavares godkännande krävas. Insamlade uppgifter får endast användas i 

forskningssyfte och uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem 

(Bryman, 2011). Innan enkätundersökningen har elever, lärare samt vårdnadshavare 

godkänt medverkan och fått ta del av information om studien. En blankett har skickats hem 

till vårdnadshavare med information samt om de godkänner eller avböjer sitt barns 

medverkan. Enkäter har även numrerats för att göra det möjligt att plocka bort elever som 

vill avbryta sin medverkan. Forskaren har ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar 

i forskningen, men också mot de människor som kan påverkas av forskningen och 

forskningsresultatet. Utöver det som beskrivits ovan ska man som forskare bland annat tala 

sanning om din forskning, öppet redovisa metoder och resultat samt inte stjäla 

forskningsresultat från andra (Vetenskapsrådet 2017).  

4.5 Reliabilitet och validitet   

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet bland annat om mätningars överenstämmelse och 

pålitlighet. I en undersökning där respondenternas svar på respektive fråga sammanräknas 

för att bilda en total poäng finns det en risk att de olika svaren kanske inte relaterar till 

samma syfte eller kategori, alltså att de saknar inre överensstämmelse eller följdriktighet. 

När man ska kategorisera svar på öppna frågor i enkäter finns det också en risk att 

överensstämmelsen mellan tolkningarna blir liten. Forskaren måste vara säker på att svaren 

från respondenterna har ett samband med varandra (Bryman, 2011). Enkäterna i denna 

studie har delats upp i tre kategorier: elevenkät, lärarenkät samt fritidslärarenkät. Enkäterna 
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består av samma frågor med de är anpassade efter mottagaren för att kunna fånga deras 

perspektiv. Enkätfrågorna har kategoriserats in under studiens olika frågeställningar för att 

tydligt kunna se att de är relaterade till det som varit studiens syfte att undersöka.  

Validitet har att göra med om måttet för ett begrepp verkligen mäter det aktuella begreppet. 

Ytvaliditet innebär att måttet verkar kunna spegla innehållet i begreppet och som forskare 

bör man kunna visa att ytvaliditeten är tillräckligt hög för det mått man utvecklat. För att 

avgöra ytvaliditeten kan forskaren fråga andra personer om måttet enligt deras åsikt speglar 

begreppet (Bryman, 2011). I detta arbete har handledare samt studenter varit personer att 

diskutera ytvaliditeten i studien med. Även enkäterna i studien har omarbetats och 

diskuterats för att öka validiteten. Samtlig validitet innebär att forskaren använder sig av 

ett kriterium där forskaren vet om att olika fall skiljer sig åt och att det är relevant för 

begreppet som ska mätas (Bryman, 2011). Ett kriterium för denna undersökning har varit 

att inte endast använda svar från lärare eller elever. Det hade troligtvis inte givit en 

tillförlitlig bild av situationen. Elevernas och lärarnas medverkan ihop har behövts för att 

kunna få en tydligare och mer realistisk bild.  

4.6 Bearbetning och analys 

Målet med undersökningen har varit att jämföra de olika svarsalternativen från 

elevenkäterna och lärarenkäterna för att se om elevernas svar överensstämmer med 

lärarnas. Fördelar med att använda slutna frågor i en enkät är att svaren är lätta att bearbeta 

och jämföra. De kan även klargöra innebörden av en fråga då svarsalternativen är 

beskrivande. Fördelen med att också använda öppna frågor är att respondenten kan svara 

med egna ord och det ger utrymme för oförutsedda svar (Bryman, 2011). Elevenkäterna 

och lärarenkäterna sammanställdes först enskilt där svaren på elevenkäterna representerar 

barnets perspektiv medan svaren på lärarenkäterna representerar ett barnperspektiv. Varje 

svarsalternativ på enkäterna har tilldelats en slutsumma vilken representerar hur många 

elever eller lärare som valt att kryssa i just det svarsalternativet. Sammanfattningarna av 

elevernas svar och lärarnas svar på respektive frågor jämfördes sedan i tabeller. Att 

använda en korrelationstabell gör att det går att analysera två variabler på samma gång 

(Bryman, 2011). Vid analysen var målet att synliggöra hur barnets perspektiv (eleverna) 

och barnperspektivet (lärarna) påverkade de olika svarsalternativen. Data från enkäterna 

överfördes sedan till tabeller och diagram i programmet Excel. För att tydligt visa upp 
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jämförelsen av den data som samlats in valdes slutligen tabeller som verktyg för att 

presentera det insamlade materialet.   

Frågorna i enkäterna har alltså bestått av flera svarsalternativ, de svarsalternativ som blev 

viktiga att lyfta fram i arbetet var de som hade störst slutsumma från eleverna, alltså de 

alternativ som utgjorde typvärdet på varje fråga. När typvärdet på svarsalternativen 

räknades ut har varje svarsalternativ till en specifik fråga tilldelats en siffra, vilken sedan 

förekom olika ofta efter att ha räknat ihop svaren från respondenterna (se tabell 1). Andra 

svarsalternativ som varit viktiga att lyfta fram är de alternativ som eleverna kryssat i men 

inte lärarna gjort då en jämförelse av barnperspektiv och barnets perspektiv skulle göras. 

Även de alternativ som låg nära typvärdet har ibland varit relevanta att lyfta fram.  

Tabell 1: Vilka svarsalternativ som utgör typvärdet på en utav frågorna i enkäten.  

Svarsalternativ  Frekvens  

1 34 

2 13 

3 19 

4 34 

5 20 

6 21 

7 1 

 

Utöver kodningen av barnets perspektiv och barnperspektivet samt de olika 

svarsalternativen har respondenternas svar också kodats utefter två kategorier: arbete mot 

mobbning och elevinflytande. Dessa kategorier har i sin tur delats upp i underkategorier: 

skolans arbete mot mobbning och elevernas önskan, samt skolans arbete med 

elevinflytande och elevernas uppfattning. Kategorierna baseras på studiens 

frågeställningar. Kodningen är en viktig fas i kvantitativ forskning, kodningen görs för att 

kunna analysera och kvantifiera material. Vid öppna frågor måste svaren från 

respondenterna grupperas i kategorier, kategorierna måste även tilldelas siffor. Siffrorna 

utgör sedan en etikett som gör att materialet kan bearbetas kvantitativt (Bryman, 2011). 

Kodningen i denna undersökning har skett både i förväg och i efterhand. Kodning i förväg 

innebär att respondenterna får svara genom kategorier som redan har fått en siffra medan 

att koda i efterhand innebär att svaren på de öppna frågor som ställt kodas när materialet 
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samlats in och får därefter en siffra (Bryman, 2011). Kodning i förhand har gjorts för att 

spara tid i analysarbetet och smidigt kunna ställa svaren från eleverna och lärarna emot 

varandra. Kodning i efterhand har dock varit nödvändig för att kunna använda 

respondenternas oförutsägbara svar. I sammanställningen av de första två kategorierna, 

arbete mot mobbning och elevinflytande, har även personalens enkätsvar ställts mot 

varandra för att se om de har en gemensam syn på verksamhetens arbete. Valet att ha med 

frågor kring elevinflytande och låta eleverna få svara på hur de upplever sin möjlighet att 

påverka gjordes för att kunna analysera djupare kring elevinflytande när enkätsvaren ställts 

mot varandra.  
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5 Resultat  

Detta kapitel inleds med att redovisa enkätsvaren kopplade till arbetet mot mobbning. 

Svaren på vad skolorna gör för att motverka mobbning samt vad eleverna vill ha för stöd 

redovisas (5.1). Därefter följer en redovisning av enkätsvaren kopplade till elevinflytande. 

Svaren på hur skolorna låter eleverna vara med och påverka arbetet samt hur eleverna 

själva uppfattar sin möjlighet att påverka redovisas (5.2).  

5.1 Arbete mot mobbning  

Enkäterna som lärare och elever har svarat på består av samma frågor men är ställda utefter 

ett elevperspektiv samt ett lärarperspektiv. Elevernas svar beskriver hur de skulle vilja att 

skolan arbetade mot mobbning medan lärarnas svar beskriver hur skolan arbetar. Eleverna 

och lärarna har svarat på flervalsfrågor och har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Resultatet visar att eleverna har valt cirka tre svarsalternativ vid många av frågorna.  

Elevernas önskningar kring att få hjälp av skolan i en mobbingsituation samt hur skolan 

arbetar för att hjälpa eleverna stämmer till stor del överens. Nästan alla de önskningar som 

eleverna har kring arbetet mot mobbning arbetar skolorna med enligt lärarnas svar. Det är 

34 av 55 elever (ca 62 %) som svarar att de vill få möjlighet att prata med någon vuxen på 

skolan om de blir utsatta för kränkande behandling, vilket alla lärare i undersökningen 

svarar att eleverna får. Det är även 34 elever (ca 62%) som vill att skolan involverar 

vårdnadshavare till den som utsatt någon för kränkande behandling. Alla lärare svarar att 

de involverar vårdnadshavare till både utsatt barn och till den som utsatt någon annan. Det 

är 13 av 55 elever (ca 24 %) som önskar att få prata med andra utsatta barn. Att lägga 

märkte till är att endast 1 lärare har svarat att detta är något som skolan arbetar med. En 

elev bidrar även med ett eget förslag som handlar om att skolpersonal bör prata med en 

utsatt elevs kompisar. Detta är ingen information som lärarna har lämnat att skolan har ett 

systematiskt arbete kring. Tabellen nedan består av svarsalternativen från den första 

enkätfrågan, vilka ser likadana ut för både lärare och elever. Tabellen visar också hur 

många elever och lärare som fyllt i respektive svarsalternativ (se tabell 2).  
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Tabell 2: Svarsalternativen från första enkätfrågan om hur eleverna vill få hjälp av skolan, samt vad lärarna svarar att 

skolan gör. (N1=55, N2=6)  

Elevenkät: Hur skulle du vilja få hjälp av skolan om du blev mobbad 

eller retad?  

Lärarenkät: Hur hjälper skolan elever som blir utsatta för mobbning 

eller kränkande behandling? 

Elever Lärare 

1. Elever får prata med någon vuxen på skolan 34 (ca 62%) 6 (100%) 

2. Elever får prata med andra utsatta barn  13 (ca 24%) 1 (ca17%) 

3. Personal pratar med utsatt elev tillsammans med den som varit elak 19 (ca 35%) 6 (100%) 

4. Pratar med föräldrar till den som utsatt någon  34 (ca 62%) 6 (100%) 

5. Pratar med föräldrar till utsatt barn 20 (ca 36 %) 6 (100%) 

6. Anmäler till rektor  21 (ca 38%) 6 (100%) 

7. Personal pratar med utsatt elevs kompisar (elevs bidrag) 1 (ca 2%) 0 

 

Tabell 2 visar att barnets perspektiv (elever) inte representeras av de vuxna som intar ett 

barnperspektiv (lärare) vid svarsalternativ 2 och 7. Däremot överensstämmer svaren bra 

vid de övriga svarsalternativen.  

För att skapa en tryggare skolmiljö under rasterna svarar 29 av 55 elever (ca 53%) att vuxna 

bör vara närvarande på många platser på skolgården. Att vuxna bör vara närvarande på alla 

platser på skolgården är det 19 elever (ca 35%) som önskar. Lärarna i sin tur svarar att det 

finns vuxna på många platser på skolgården, vilket majoriteten av eleverna också önskar. 

Att skolan använder sig av övervakningskameror är det 13 av 55 elever (ca 24%) som 

önskar och 4 elever (ca 7%) önskar att skolan byggde om för att minska skymda plaster. 

Ingen lärare har svarat att detta är något som skolan arbetar med. Hela 38 av 55 elever (ca 

69%) tycker att det är viktigt att skolan arbetar med rastaktiviteter, vilket alla lärare också 

svarar att skolorna arbetar med (se tabell 3).  
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Tabell 3: Svarsalternativ på andra enkätfrågan om vad eleverna önskar att skolan gjorde för att skapa tryggare raster, 

samt vad lärarna svarar att skolan gör. (N1=55, N2=6) 

Elevenkät: Vad tycker du att skolan kan göra för att göra 

rasterna tryggare? 

Lärarenkät: Vad gör skolan för att göra rasterna tryggare? 

Elever Lärare 

1. Vuxna på alla platser på skolgården  19 (ca 35%) 0 

2. Vuxna på många platser på skolgården  29 (ca 53%) 6 (100%) 

3. Övervakningskameror  13 (ca 24%) 0 

4. Punktmarkera elever som ofta hamnar i konflikt  9 (ca 16%) 5 (ca 83%) 

5. Ombyggnationer för att minska skymda platser  4 (ca 8%) 0 

6. Fadderskap 10 (ca 18%) 4 (ca 67%) 

7. Rastaktiviteter 38 (ca 69%) 6 (100%) 

Tabell 3 visar att svarsalternativ 2 och 7 är önskningar som majoriteten av eleverna har. 

Dessa två svarsalternativ är också något som lärarna svarar att skolan arbetar med. 

Om någon elev skulle vara elak mot en annan elev i klassrummet önskar 34 av 55 elever 

(ca 62%) att en lärare säger till direkt, det svarar alla lärare att de gör. Klasslärare har i 

denna fråga svarat utifrån en klassrumssituation medan fritidslärare har svarat utifrån att 

konflikt uppstår på rasten. Något som 30 av 55 elever (ca 55%) svarar att de vill att lärarna 

ska göra är att prata med både den som blivit utsatt och den som varit elak efter lektionen 

eller rasten, vilket 5 av 6 lärare (ca 83%) svarar att de gör. En elev (ca 2%) bidrar även 

med en önskan om att den som blir utsatt för kränkande behandling ska få någon typ av 

fördel, att till exempel få arbeta på någon annan plats. Det är dock 2 elever (ca 4%) som 

önskar att läraren inte gjorde någonting om någon var elak mot dem i klassrummet (se 

tabell 4). 
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Tabell 4: Svarsalternativ på tredje enkätfrågan om vad eleverna vill att lärarna gör vid kränkande behandling, samt 

vad lärarna svarar att de gör. (N1=55, N2=6) 

Elevenkät: Vad vill du att din lärare gör om någon är elak mot 

dig? 

Lärarenkät: Vad gör du om någon elev är elak mot någon 

annan? 

Elever Lärare 

1. Ingenting 2 (ca 4 %) 0 

2. Säger till personen direkt 34 (ca 62%) 6 (100%) 

3. Pratar med utsatt elev efter lektionen/rasten 10 (ca 18%) 6 (100%) 

4. Pratar med den som varit elak efter lektionen/rasten 20 (ca 36%) 6 (100%) 

5. Pratar med båda eleverna tillsammans efter lektionen/rasten 30 (ca 55%) 5 (ca 83%) 

6. Den utsatte får arbeta på annan plats (elevs bidrag) 1 (ca 2%) 0 

Tabell 4 visar att svarsalternativ 2 och 5 är alternativ som flest elever valt att kryssa i och 

som majoriteten av lärarna också valt att göra.   

Respondenterna har fått svara på om skolan pratar om vad man kan göra för att stoppa 

mobbning, samt om de skulle vilja att skolan pratade mer om det. Ungefär hälften av 

eleverna (ca 49%) önskar att skolan pratade mer om vad man kan göra för att stoppa 

mobbning. Även lite mer än hälften av lärarna (ca 67%) uttrycker att skolan behöver prata 

mer om ämnet. Det är dock många elever (ca 45%) som tycker att skolan pratar lagom 

mycket om mobbning, vilket även 2 av 6 av lärare (ca 33%) håller med om. Några få elever 

(ca 5%) svarar att de inte är intresserade av att prata om vad man kan göra för att stoppa 

mobbning. Ingen lärare svarar att skolan inte pratar om ämnet alls (se tabell 5). 

Tabell 5: Svarsalternativ på fjärde enkätfrågan om skolan pratar lagom mycket om mobbning ur ett elevperspektiv 

samt ett lärarperspektiv. (N1=55, N2=6) 

Elevenkät: Skulle du vilja att skolan pratade mer om 

vad man kan göra för att stoppa mobbning 

Lärarenkät: Pratar ni om vad man kan göra för att 

stoppa mobbning med eleverna?  

Elever  Lärare  

1. Ja, men vi behöver prata mer om det  27 (ca 49%) 4 (ca 67%) 

2. Nej, jag är inte intresserad / Nej, det gör vi inte 3 (ca 5%) 0 

3. Vi pratar lagom mycket om det 25 (ca 45%) 2 (ca 33%) 
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Tabell 5 visar att elevernas och lärarnas svar stämmer bra överens, vilket i detta arbete 

också är synonymt med att barnets perspektiv och barnperspektivet överensstämmer.  

Om eleverna blir utsatta för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det så 

svarar 54 av 55 elever (ca 98%) att de vet vem de kan vända sig till. De ger exempel som 

lärare, kompisar, föräldrar, någon vuxen, kurator och BRIS (Barnens rätt i samhället, u.å) 

som de kan prata med om de behöver. En elev svarar att denna inte vet vart elever kan 

vända sig om de behöver prata med någon vuxen. Alla lärare i undersökningen svarar att 

de tror att eleverna vet vart de kan vända sig om de skulle bli utsatta eller se någon annan 

bli det. Det är alltså 54 av 55 elever (ca 98%) som svarar att de vet vart de kan vända sig, 

dock är det endas 44 av 55 elever (80%) som svarar att de faktiskt skulle prata med någon 

om de blev utsatta. De elever som skulle prata med någon skriver bland annat att de skulle 

göra det för att kunna få stöttning och hjälp, samt för att det är skönt att någon vet och att 

de känner sig trygga med att berätta. De elever som svarat att de inte skulle prata med 

någon skriver att de är rädda för att bli mer retade och att ryktet ska spridas vidare. De 

svarar också att de är blyga, att de inte vill bli behandlade annorlunda av andra barn eller 

att skolan inte bryr sig. Det är 3 elever som svarar kanske, de skriver att de kanske inte 

hade vågat berätta eller att de kanske hade skämts. Alla lärare har svarat ja på frågan om 

de upplever att eleverna berättar om de är utsatta för kränkande behandling. Det är dock 

några lärare som svarat både ja och nej och menar då att de flesta elever berättar. De skriver 

också att vissa elever berättar när det gått ganska långt och att ibland får man som lärare 

själv ta kontakt med elever. Efter att lärare tagit kontakt med eleverna kan de berätta vad 

som pågår.  

5.2 Elevinflytande 

Likt frågorna kring mobbning har enkätfrågorna om elevinflytande ett elevperspektiv samt 

ett lärarperspektiv. Elevernas svar beskriver hur de uppfattar sin påverkan i arbetet mot 

mobbning medan lärarnas svar beskriver hur skolan låter eleverna påverka. Frågorna är 

flervalsfrågor där elever och lärare har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Att påverka arbetet mot mobbning genom att svara på enkäter om ämnet är det 31 av 55 

elever (ca 56%) som påstår att de får göra, vilket också alla lärare i undersökningen menar 

att eleverna får. Det är 19 av 55 elever (ca 35%) som upplever att lärare lyssnar på deras 

förslag i stunden. På samma fråga svarar 3 av 6 lärare (50%) att de dokumenterar förslag 
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som eleverna kommer med. Att eleverna får vara med och påverka genom 

trygghetsvandringar är det 4 lärare (ca 67%) som svarar, det är dock endast 1 elev (ca 2%) 

som har svarat att denna fått vara med på en sådan (se tabell 6). En förklaring till att endast 

en elev fyllt i trygghetsvandring som svar kan bero på att en av skolorna tidigare använt 

sig av enkäter för att uppnå samma mål. Enkäten bestod av en karta över skolan där 

eleverna fick kryssa för plaster som de upplevde var otrygga. Värt att nämna är att det var 

2 elever (ca 4 %) som svarade att de hade velat utföra en trygghetsvandring för att sedan 

prata om den i klassrummet. När det kommer till om eleverna upplever att skolan lyssnar 

på dem när de kommer med förslag svarar 37 av 52 elever (ca 71%) att skolan lyssnar, 8 

elever (ca 15%) svarar att skolan lyssnar ibland, 3 elever (ca 6 %) svarar att de inte vet och 

4 elever (ca 8%) svarar att skolan inte lyssnar på dem. Alla 6 lärare svarar att de upplever 

att skolan lyssnar på eleverna när de vill lämna förslag och idéer. För att förtydliga är det 

alltså 52 av 55 elever som svarat på detta fråga.  

Tabell 6: Svarsalternativ på sjunde enkätfrågan om hur eleverna får vara med och påverka arbetet mot mobbning ur 

elevernas samt lärarnas perspektiv. (N1=52, N2=6) 

Elevenkät: Hur låter skolan dig vara med 

och påverka arbetet mot mobbning?  

Lärarenkät: Hur låter skolan eleverna vara 

med och påverka arbetet mot mobbning? 

Elever Lärare 

1. Lämnar ut enkäter  31 (ca 56%) 6 (100%) 

2. Planerade samtal 6 (ca 11%) 3 (50%) 

3. Lämna förslag i en brevlåda 11 (20%) 2 (ca 33%) 

4. Trygghetsvandringar 1 (ca 2%) 4 (ca 67%) 

5. Lyssnar & dokumenterar förslag i stunden 19 (ca 35%) 3 (50%) 

6. Samtal i helklass (elevs bidrag) 2 (ca 4%) 0 

7. Drama för yngre (elevs bidrag) 1 (ca 2%) 0 

Tabell 6 visar att svarsalternativ 1 och 5 är de sätt som majoriteten av eleverna upplever 

att de får vara med och påverka genom. Alternativ 1 överensstämmer bra med lärarnas svar 

medan alternativ 5 endast valts av hälften av lärarna.  

Mer än hälften av eleverna, 36 av 50 elever (ca 72%), svarar att de vet vart de kan vända 

sig om de vill lämna förslag som skolan kan arbeta med, 1 elev (ca 2%) är osäker och 13 
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av 50 elever (ca 26%) svarar nej (se tabell 7). De elever som svarat att de vet vart de kan 

lämna förslag ger exempel som brevlåda, lärare, rektor, skolråd, elevråd och kurator. På 

denna fråga har 50 av 55 elever svarat.  

Tabell 7: Elevernas svar på om de vet om vart de kan lämna förslag och idéer till skolan. (N1=50) 

  Elever  

1. Jag vet vart jag kan vända mig 36 (ca 72%) 

2. Jag är osäker  1 (ca 2%) 

3. Jag vet inte vart jag kan vända mig 13 (ca 26%) 

Alla lärare svarar att eleverna kan lämna förslag till en lärare, 4 lärare (ca 67%) svarar att 

eleverna kan vända sig till elevhälsan, 5 lärare (ca 83%) svarar att de kan lämna förslag till 

rektorn och 2 lärare (ca 33%) svarar att eleverna kan lämna förslag i en brevlåda (se tabell 

8). 

Tabell 8: Lärarnas svar på vart eleverna kan vända sig med förslag och idéer. (N2=6)   

 Lärare  

1. Rektor  5 (ca 83%) 

2. Elevhälsan 4 (ca 67%) 

3. Lärare 6 (100%) 

4. Brevlåda 2 (ca 33%) 

 

Tabell 7 visar att ca 42 % av eleverna inte vet vart de kan lämna förslag och idéer. Tabell 

8 visar dock att varje svarsalternativ att lämna förslag till har blivit ifyllt av lärarna. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att skolorna många gånger arbetar med de 

önskningar som eleverna har kring skolans arbete mot mobbning. Bland annat är arbetet 

med rastaktiviteter är framträdande i både elevernas och lärarnas svar. Det finns dock 

önskningar från eleverna som det inte finns något systematiskt arbete kring, som att få 

prata med andra utsatta elever samt att skolpersonal bör samtala med en utsatt elevs 

kompisar. Majoriteten av eleverna vill även att skolpersonal säger till personer som är 

elaka direkt, vilket även lärarna svarar att de gör.  

Det är ca 98% av eleverna som svarar att de vet vart de kan vända sig om de skulle bli 

utsatta för kränkande behandling, dock är det endas 80% som svarar att de faktiskt skulle 

prata med någon om de blev utsatta. Majoriteten av eleverna anser också att skolan 
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lyssnar på dem när de kommer med förslag och idéer, samtidigt är det ca 26% av 

eleverna som inte vet vart de kan vända sig om de vill lämna förslag och idéer.   
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6 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där valet av en kvantitativ enkätundersökning 

diskuteras (6.1). Sedan följer en resultatdiskussion (6.2) där skolornas arbete mot 

mobbning (6.2.1) och skolornas elevinflytande (6.2.2) diskuteras. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av studiens resultat (6.3) samt bidrag till vidare forskning 

(6.4).  

6.1 Metoddiskussion   

Syftet med undersökningen har varit att klargöra om skolornas arbete mot mobbning når 

barnets perspektiv och därmed lever upp till elevernas önskningar om hur skolan bör 

hantera problemet. Redan efter att ha hämtat in resultat från den första skolklassen kunde 

jag se att det fanns önskningar från eleverna som skolan inte arbetade med. När de andra 

skolorna fått svara på sina enkäter stärktes samma önskningar.  

Att jag som ansvarar för undersökningen var närvarande vid enkätundersökningarna gjorde 

det möjligt för eleverna att ställa frågor till mig samt utveckla sina svar. Det gav även mig 

möjlighet att ställa följdfrågor, dock inte i någon större omfattning. Vanligtvis vid 

användning av enkäter finns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor för att få fördjupande 

svar av respondenterna (Bryman, 2011). Det fanns elever vid varje undersökning som 

ställde frågor kring enkäten och några elever utvecklade sina svar muntligt till mig. 

Majoriteten av eleverna ställde dock inte några frågor alls. Kanske hade även de eleverna 

svar som de hade kunnat fördjupa muntligt till mig men inte vågade, eller kanske kände att 

situationen inte tillät dem att göra det. Användandet av enkäter förutsätter att de som 

tillfrågas förstår frågorna, vilken ökar risken för att missa personer som av någon anledning 

inte förstår frågorna (Eliasson, 2013). Valet av att använda enkäter i undersökningen 

istället för intervjuer gjorde att frågorna inte kunde beskrivas för att se om eleverna förstått 

i stunden, att eleverna frågade om det var något som de inte förstod blev därför betydande. 

Möjligheten att kunna ställa följdfrågor och låta eleverna prata mer fritt för att förstå deras 

tankar och reflektioner hade varit betydligt större vid kvalitativa intervjuer. Dock hade 

anonymiteten minskat och kanske då i sin tur elevernas svar. Enkäterna gjorde det möjligt 

för eleverna att våga svara ärligt utan att känna sig utpekade. Att använda enkäter gjorde 

det även möjligt att samla in information från många elever på kort tid.  
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Vid ett tillfälle uppmärksammades ”enkättrötthet”, att en elev tröttande på att svara på 

enkätens frågor. Eleven gjorde dock färdigt enkäten men enligt min observation ägnade 

inte eleven mycket tid åt att fundera över sina svar. Bryman (2011) hävdar att respondenter 

tröttnar fortare på frågor i en enkät än i en intervju, framför allt om frågorna inte engagerar 

dem. För att minska risken för ”enkättrötthet” bör enkäterna vara korta, för många frågor 

gör ofta att bortfallet ökar. Bryman menar samtidigt att som forskare ställa många frågor i 

en enkät möjliggör tillgång till fler aspekter av det begrepp som ska mätas. I denna studie 

har enkäterna bestått av flera frågor för att få en tydligare bild av om barnets perspektiv är 

representerat av skolan, samtidigt har frågor också plockats bort för att inte utgöra en för 

lång enkät. Många elever svarade tydligt på enkätfrågorna och la ner omsorg i sina svar 

genom att tänka efter ordentligt, försöka förklara sina svar och påpeka att arbetet mot 

mobbning är viktigt.  

När man ska kategorisera svar på öppna frågor i enkäter finns det en risk att 

överensstämmelsen mellan tolkningarna blir liten (Bryman, 2011). I denna undersökning 

har elevernas kommentarer blivit underlag för egna bidrag och förslag i arbetet mot 

mobbning som skolan kan arbeta med. Kommentarer som eleverna har skrivit har sedan 

länkas samman, detta är då en tolkning gjord av mig. Även Eliasson (2013) menar att när 

kategorisering av svar på öppna frågor görs innebär tolkningen av respondenternas svar en 

risk för missförstånd.  

Urvalet hade med fördel kunnat bestå av fler skolor för att få mer omfattande information 

från elever och det hade även kunnat bidra till ett i högre grad generaliserbart stickprov. 

Denna undersökning består av tre skolor då tidsplanen varit begränsad. Att rektor och 

elevhälsa inte deltagit i undersökningen bidrar också till att viktiga aspekter kring arbetet 

mot mobbning inte behandlats. En avgränsning gjordes till att behandla elevnära frågor 

vilket klasslärare och fritidslärare kändes mest lämpade att svara på.  

6.2 Resultatdiskussion   

I resultatdiskussionen presenteras två kategorier, arbete mot mobbning (6.2.1) samt 

elevinflytande (6.2.1). Uppdelningen har gjorts för att tydligare kunna diskutera resultatet 

kopplat till studiens olika frågeställningar.  
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6.2.1 Arbete mot mobbning  

På frågan om hur eleverna vill att skolan ska arbeta mot mobbning svarar 13 av 55 elever 

(ca 24%) att de skulle vilja få möjlighet att prata med andra barn som är utsatta och som 

går igenom samma sak som dem. Det är endast en lärare som svarar att detta är något som 

man arbetar med på skolan. Svaren från lärarna på samma skola kring denna möjlighet 

skiljer sig alltså åt. En lärare svarar att skolan inte ger möjlighet till detta medan en annan 

svarar att det händer ibland. Detta tolkar jag som att det inte finns något etablerat arbete 

kring att elever får prata med varandra med fungerande rutiner då en lärare inte känner till 

att detta sker. Alla tre skolor har alltså elever som önskar att få prata med andra utsatta 

barn men det finns inget aktivt arbete från skolorna kring detta. En elev bidrar också med 

ett eget svar, att man som utsatt vill se att den som mobbar får möta konsekvenser. Som 

beskrivits i bakgrunden menar Ollmark (2013) att det är viktigt att stå för vad som är rätt 

och fel och går någon över gränsen ska det poängteras. I en granskning gjord av 

skolinspektionen (2010) framkommer det också att kränkande behandling och trakasserier 

ibland bagatelliseras, att det ses som naturliga inslag i skolans vardag. Att en elev svarar 

att den som utsätter någon annan för mobbning ska få möta konsekvenser visar vikten av 

att markera rätt och fel beteende som vuxen. Barn tar efter vad vuxna gör och därför måste 

vuxna förebilder, både hemma och på skolan, ta ansvar för hur de agerar. Både genom ord 

och handling måste vuxna visa att mobbning inte är accepterat (Barnombudsmannen, 

2003). Det är också 34 av 55 elever (ca 62%) som svarar att de vill att lärare säger till 

direkt om någon är elak, vilket lärarna upplever att de gör. Skolverket (2011) hävdar att 

skolor bör ha tydliga regler för eleverna med konsekvenser av kränkande behandling. En 

elev bidrar också med ett eget förslag om att läraren kan ge den som blir utsatt en fördel, 

som att till exempel få fortsätta att arbeta på en annan plats när någon är elak. Detta kopplar 

jag också till viken av att lärare markerar fel beteende och visar för eleverna vad som är 

rätt och fel. 

Majoriteten av eleverna tycker att skolan bör ha vuxna ute på många plaster på skolgården, 

vissa elever svarar att de vill ha vuxna på alla platser. Lärarna i sin tur svarar att det finns 

vuxna på många platser på skolgården eller att de cirkulerar runt på skolgården, vilket visar 

på att denna önskan arbetas med. Ollmark (2013) skriver att åtgärder som man sett fungera 

för att motverka mobbning är bland annat bättre tillsyn på skolgården under raster. Även 

skolverket (2011) menar att ett väl utvecklat och schemalagt rastvaktsystem som är baserat 
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på kartläggning av otrygga platser är effektivt. Majoriteten av eleverna önskar även att de 

finns rastaktiviteter på skolgården så att alla har någon att vara med på rasten. Denna 

önskan är uppfylld på alla skolor enligt lärarnas svar på enkäterna. Lärarna påpekar dock 

att detta är ett arbete under utveckling, till exempel svarar de att skolan arbetar med 

rastaktiviteter med de yngre eleverna samt att det finns aktiviteter en gång i veckan. 

Lärarna svarar även att de just nu håller på att arbeta fram en plan kring att ha rastaktiviteter 

flera gånger i veckan. För att bidra till en tryggare skolmiljö kan personal vistas bland 

eleverna på rasterna och ordna särskilda aktiviteter för dem (Skolverket, 2011). Får 

eleverna även vara med och leka skapas möjligheter för att de ska bli bra på att samspela 

och samarbeta. Forskning visar att barn som ständigt utesluts tenderar att ha negativa 

förväntningar på sig själva och andra. Barn kan bli utåtagerande eller passiva och 

inneslutna som effekt av att de blir uteslutna. Vilket i sin tur kan leda till att andra barn får 

en negativ bild av det utsatta barnet. Får barn delta i lek på ett jämlikt sätt kan istället deras 

självkänsla öka (Bonaventura, 2016). Att inte erbjuda eleverna någon större möjlighet till 

socialt umgänge kan i sin tur dessutom skapa en stor risk för eleverna att få underkänt 

betyg i basämnena engelska, matematik och svenska, eller svenska som andra språk 

(Johansson, Flygare & Hellfeldt, 2017). De positiva effekterna av att låta eleverna delta i 

lek och inte bli uteslutna visar att skolornas arbete med rastaktiviteter är en viktig del i 

arbetet mot mobbning.  

Majoriteten av eleverna vill också få möjlighet att prata med någon vuxen på skolan om 

de skulle bli utsatta för mobbning. Lärarna på skolan svarar att denna möjlighet finns. 

Eftersom eleverna vill få hjälp av någon vuxen på skolan är det viktigt att lärarna skapar 

förtroende för eleverna. Skolinspektionen (2010) skriver att det finns elever som inte 

känner förtroende för skolpersonal och många väljer att inte blanda in någon vuxen när 

kränkande behandling och trakasserier uppstått. Elevhälsogruppen och skolpsykologen är 

utbildade att hantera mobbingsituationer, det är viktigt att den kunskapen tas till vara 

(Ollmark, 2013). Det finns också elever som svarar att de vill få prata med någon vuxen 

tillsammans med den som varit elak, samt att skolpersonal borde prata med den som varit 

elaks föräldrar. Alla lärare svarar att skolorna arbetar med just detta. Att det finns rutiner 

för att följa upp och åtgärda situationer, både för den som blivit mobbad och för den som 

utfört mobbningen, är ett exempel som skapar ett framgångsrikt arbete mot mobbning 

(Skolverket, 2011).  
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Hela 54 av 55 elever (ca 98%) svarar att de vet vem de kan vända sig till om de blir utsatta 

eller om de ser någon annan bli det. En del av eleverna ger dock exempel på att de kan 

vända sig till föräldrar och inte någon skolpersonal. Lärarna svarar att de upplever att 

majoriteten av eleverna vet vart de kan vända sig och att eleverna berättar om de upplever 

att de blivit utsatta. Dock svarar de att det finns elever som inte alls berättar eller att 

eleverna tar kontakt med någon vuxen först när situationen gått ganska långt. Trots att 

eleverna vet vart de kan vända sig är det endast 44 av 55 elever (ca 80%) som skulle prata 

med någon om de blev utsatta. Majoriteten av eleverna känner sig alltså trygga med att 

prata med skolpersonalen men samtidigt har 10 elever (ca 18%) svarat att de inte skulle 

prata med någon om de blev utsatta. De skriver bland annat att de är rädda för att bli mer 

retade och att det sprids vidare, att de är blyga, eller att skolan inte bryr sig. Att situationen 

ser ut på det här sättet stärker även Skolinspektionen (2010) när de skriver att det finns 

elever som inte känner förtroende för personal när det gäller deras förmåga och vilja att 

hantera konflikter och utsatthet.  

Det framkommer en önskan från en elev om att personal på skolan borde prata med utsatt 

elevs kompisar, liknande information är inget som lärarna har lagt till i sina svar att de 

arbetar med. Vid en annan skola uttryckte en elev att ibland är det bara den utsattes vänner 

som ser mobbningen och som lyssnar när man vill prata. Dessa två svar kopplar jag 

samman och menar att en utsatt persons kompisar bör vara en del av skolans arbete mot 

mobbning. Kanske hade en utvärderingsbar rutin kring kompissamtal, där en utsatt elev 

tillsammans med sina kompisar får prata om sin situation, varit en trygg metod. Det är 

viktigt att skolan arbetar med att följa upp och utvärdera insatserna som man gör. 

Resultaten av uppföljning och utvärdering bör sedan används för att utveckla och justera 

insatserna kring elevernas situation (Skolverket, 2011). 

Lite mer än hälften av eleverna upplever att skolan inte pratar tillräckligt mycket om vad 

man kan göra för att stoppa mobbning. Eleverna tycker att man bör prata mer om ämnet 

och det håller även majoriteten av lärarna med om. Nästan hälften av eleverna tycker att 

man pratar lagom mycket om mobbning på skolan. Fördelningen mellan svaren från 

eleverna och lärarna stämmer överens, de tycker ungefär lika i frågan. Det är viktigt att 

prata med eleverna om allas lika värde. Det räcker dock inte med att prata om det som sägs 

inte speglas i det som vuxna på skolan gör. Barns självkänsla kan också öka genom samtal, 

relationer och skolmiljö som bekräftar barnen som värdefulla personer, att de är bra 
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kompisar och en person som kan. Samtal mellan vuxna och barn är en väg att gå för att nå 

barnets eget perspektiv (Bonaventura, 2016).  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns önskningar som eleverna har och 

som skolan inte arbetar med, vilket då tyder på att skolorna inte nått barnets perspektiv. 

Att fånga barnets perspektiv handlar alltså om barnets eget bidrag, om att barnet får 

möjlighet att förmedla sina upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor (Söderbäck, 

2010). Samtidigt visar resultatet att majoriteten av svaren stämmer överens elever och 

lärare emellan. De flesta elever vet också vart de ska vända sig om de har förslag eller idéer 

och de upplever även att skolan lyssnar på dem. Resultatet styrker därför samtidigt teorin 

om att vuxna potentiellt har kapaciteten att se saker ur andras perspektiv och är medvetna 

om och har förståelse för att andra människor har sina sätt att tolka världen (Sommer, 

Pramling & Hundeide, 2011). Empirin visar alltså att skolorna ofta men inte alla gånger 

når barnets perspektiv då det finns önskningar från eleverna som skolorna inte arbetar med, 

vilket var studiens syfte att undersöka. 

6.2.2 Elevinflytande  

I bakgrunden beskrivs barnkonventionens artikel tolv som säger att barn och unga har rätt 

att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnet är en egen individ med ett 

fullvärdigt människovärde och med en egen mening som måste respekteras. Elevernas 

röster ska vara en del av beslutsunderlagen som görs kring barnets bästa. 

(Barnombudsmannen, 2006). I och med att barnkonventionen markerar barns 

människovärde med en egen mening finner jag förståelsen av skillnaden på ett 

barnperspektiv samt barnets perspektiv viktig i skolans arbete med elevinflytande. Jag 

anser att de beslut som skolan tar inom verksamheten kring arbetet mot mobbning bör ha 

kopplingar till barnets perspektiv samt ge alla elever möjlighet att kunna uttrycka sig.  

Många av eleverna upplever att skolan lyssnar på dem när de kommer med förslag och 

idéer, 8 elever (ca 15%) svarar ibland, 3 elever (ca 6%) svarar vet inte och 4 elever (ca 8%) 

svarar att de inte upplever att skolan lyssnar på dem. Alla 6 lärare svarar att de upplever 

att skolan lyssnar på eleverna. Att 37 av 52 elever (ca 71%) upplever att de blir lyssnade 

på tolkar jag som att skolorna generellt har goda möjligheter att nå barnets perspektiv. Det 

är dock 15 elever (ca 29 %) som inte har svarat ja på denna fråga. Detta styrker även min 

slutsats kring att barnets perspektiv inte alltid nås. Resultatet kring arbetet mot mobbning 
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visar att de finns önskningar från eleverna som skolan inte arbetar med. Samtidigt visar 

resultat kring elevinflytande att 15 av 52 elever (ca 29%) upplever att skolan inte alltid 

lyssnar på dem. Den vetenskapliga teori som ligger till grund för detta arbete innebär bland 

annat att barn idag är aktiva människor som tar del av samhällets normer och värderingar 

samt att barn omtolkar vuxenvärldens kultur så den anpassas till barns perspektiv 

(Bergvall, 2014). Att inom skolan förstå skillnaden på ett barnperspektiv och barnets 

perspektiv blir för mig av betydande roll när det finns elever som upplever att skolan inte 

lyssnar på dem. Resultatet visar att nästan alla elever känner att personalen lyssnar på dem 

om de har några förslag och idéer. Samtidigt är det flera elever som svarar att de inte vet 

vart de kan vända sig om de vill lämna in förslag eller idéer. Jag tolkar detta som att 

majoriteten av eleverna känner att de allmänt blir lyssnade på av de vuxna, men att de inte 

känner till något systematiskt arbete kring vart de kan lämna in förslag och idéer. De elever 

som vet vart de kan vända sig nämner lärare, rektor, elevråd, kurator, SAMS-gruppen och 

friendsgruppens brevlåda. SAMS- och friendsgruppen är arbetslag som finns i skolornas 

egna verksamhet. Många gånger stämmer elevernas svar överens med lärarnas men ibland 

skiljer sig dock svaren mellan lärarna åt, de har lite olika uppfattningar om var eleverna 

kan lämna in sina förslag. Det kommer även fram svar från lärarna att de inte tror att alla 

elever är medvetna om vart de kan lämna förslag. Enligt barnkonventionen har barn och 

unga har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Elevernas röster bör vara 

en del av beslutsunderlagen som görs kring barnets bästa (Barnombudsmannen, 2006). 

Eleverna bör därför vara medvetna om vart de kan lämna in sina förslag och idéer. 

Majoriteten av eleverna upplever att de får vara med och påverka arbetet mot mobbning 

genom enkäter, vilket också lärarna beskriver att de för göra. Hälften av lärarna skriver att 

de har planerade samtal med eleverna vilket endast 6 elever (ca 11%) upplever att de har. 

Det är 4 av 6 lärare (ca 67%) som skriver att de använder sig av trygghetsvandringar, i 

vissa fall via elevrådet. Det är endast 1 elev (ca 2%) som upplever att denna får vara med 

och påverka via trygghetsvandringar och 2 elever (ca 4 %) önskar att de fick vara med på 

en trygghetsvandring för att sedan prata om vandringen i klassrummet. Att det är många 

elever som upplever att de inte får göra någon trygghetsvandring beror troligtvis på att 

många av eleverna har fått fylla i en karta via en enkät, som har haft samma syfte som en 

trygghetsvandring. Samt att trygghetsvandring görs i de tidiga skolåren och eleverna 

kanske inte fått möjlighet att vara med på dessa eller inte minns sin medverkan. En elev 

bidrar även att de får arbeta med rollspel för de yngre eleverna. I denna fråga upplever 
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många elever att de har möjligheter att påverka arbetet, i vissa fall upplever de även sin 

påverkan som större än vad lärarna gör. Barn har en förmåga att tolka upplevelser på ett 

sätt som nödvändigtvis inte överensstämmer med hur vuxna tolkar omvärlden (Sommer, 

Pramling & Hundeide, 2011). Kanske ser eleverna möjligheterna att påverka arbetet mot 

mobbning genom andra aspekter än vad lärarna fokuserar på. Att lärarna inte uppfattar 

elevernas påverkan som lika stor kan också ha att göra med att jag endast samlat in svar 

från två lärare på skolan.  

Sammanfattningsvis så känner majoriteten av eleverna att de blir lyssnade på. Det finns 

dock elever som inte upplever att skolan lyssnar på dem. Det är även 15 av 52 elever (ca 

29%) som inte vet vart de kan lämna in förslag och idéer. Utifrån undersökningens resultat 

och min tolkning av resultatet så upplever många elever att de blir lyssnade på men att de 

inte känner till något aktivt arbete eller rutin kring sin möjlighet att påverka. Det har dock 

framkommit att skolorna skiljer sig åt. Vid en skola framkommer det bland annat att 

eleverna får lägga förslag i en brevlåda som sedan tas upp i ett skolråd. Detta ser jag som 

en bra rutin och ett arbete som är utvärderingsbart.  

6.3 Sammanfattning av studien  

Denna undersökning har visat att det finns elever i årskurs 4-6 som har önskningar kring 

hur arbetet mot mobbning bör hanteras, och som skolan inte arbetar med. De mest 

framträdande önskningarna som resultatet visar är: Att det finns elever som vill prata med 

andra elever som går igenom eller har gått igenom samma sak, samt att skolpersonal bör 

samtala med kompisar till den som blivit utsatt.  

Skolan når alltså inte alltid barnets perspektiv när det kommer till arbetet mot mobbning. 

Det bör enligt undersökningens resultat finnas ett utvärderingsbart arbete kring att ge 

elever som är utsatta möjlighet att få prata med andra utsatta barn. Vilket skulle kunna 

innebära att skolan använder sig av plattformar via internet där elever från olika skolor kan 

mötas, att ha mötespunkter inom skolan eller eventuellt ha temadagar där personal kan 

samla elever för aktiviteter. Det bör även finnas ett systematiskt arbete som är 

utvärderingsbart kring att samtala med utsatta elevers kompisar. Enligt elevernas svar är 

det ofta kompisarna som ser kränkande händelser och de elever som blir utsatta vänder sig 

ofta till sina kompisar för att prata om sina problem.  
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Att förtydliga är att skolornas arbete många gånger stämmer överens med elevernas 

önskningar, vilket tyder på att barnets perspektiv många gånger finns i arbetet för en 

tryggare skola. Att skolorna arbetar med rastaktiviteter ser jag som en utav de viktigaste 

åtgärderna som skolorna gör. Många elever svarade att detta var viktigt och tidigare 

forskning visar även på vikten av att låta barn leka tillsammans.  

6.3 Bidrag till fortsatt forskning   

För fortsatt forskning vore en undersökning för att se skillnader mellan skolor intressant. 

Att undersöka om svaren från respondenterna på de olika skolorna skiljer sig åt, att till 

exempel jämföra skolornas arbetssätt eller olika socioekonomiska områden. Att studera 

vidare kring hur elever upplever elevhälsas och rektors arbete mot mobbning är också 

något som vore betydelsefullt. Att undersöka om eleverna är medvetna om vilket arbete 

som finns samt vad skolorna gör för att bygga upp ett förtroende gentemot eleverna.  

Enligt lärarnas svar i denna studie arbetar alla skolor i undersökningen med vuxennärvaro 

under rasterna. För fortsatt forskning vore det intressant att undersöka hur arbetet med 

vuxennärvaro utvärderas och följs upp av skolorna. Denna studie fokuserar även på elever 

som bli utsatta för mobbning och kränkande behandling av andra elever. Colnerud (2004) 

skriver i pedagogiska magasinet att det finns beräkningar som visar att ungefär en av tio 

lärare någon gång mobbar en eller flera elever. I en liknande undersökning skulle 

perspektivet kunna riktas om. En undersökning kring hur skolan arbetar mot mobbning 

riktad från lärare eller andra vuxna på skolan, samt hur eleverna skulle vilja att skolan 

hanterade problemet.    

Slutligen vill jag tacka alla lärare och elever som varit med i studien. Tack för er tid och 

tack till alla elever som delat med sig av sina kloka tankar.  
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Bilagor 

ELEVENKÄT 

 

1. Hur skulle du vilja få hjälp av skolan om du blev mobbad eller retad? 

  

Annat: __________________________________________________________________ 

2. Vad tycker du skolan kan göra för att göra rasterna och korridorerna tryggare? 

  

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

3. Vad skulle du vilja att din lärare gjorde om någon var elak mot dig i klassrummet? 

 

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

Få prata med någon 

vuxen på skolan 

Få prata med andra barn 

som känner samma som du 

Att personal pratade med 

den som är elaks föräldrar 

Att få prata med den som är elak 

tillsammans med någon vuxen 

Att personal pratade 

med dina föräldrar 

Anmäler till rektorn  

Att det finns vuxna ute på 

alla platser på skolgården 

Ha lekar på rasten så att 

man har någon att vara med 

Ha övervakningskameror 

Personal håller koll på 

elaka personer och följer 

efter dem under rasten 

Bygga om så man inte kan 

gömma så lätt när man 

mobbar 

Ha en fadder och vara 

fadder 

Det finns vuxna ute på 

många platser på skolgården 

Inget Säger till personen direkt  Pratar med mig efter lektionen 

Pratar med den som var elak 

efter lektionen 

Pratar med den som var elak och 

mig tillsammans efter lektionen 
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4. Skulle du vilja att man pratade mer om vad man kan göra för att stoppa mobbning på 

skolan? Exempelvis prata i klassrummet eller ha temadagar. 

 

 

 

5. Vet du vem du kan prata med om du blir mobbad eller retad, eller om du ser någon 

annan bli det?  

 

Om ja, vilka vet du om att kan du prata med?  

_______________________________________________________________________ 

Skulle du prata med någon på skolan om du blev retad eller mobbad?  

 

Varför? _________________________________________________________________ 

 

6. Vilka platser på skolan tycker du känns otrygga?  

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

7. Hur låter skolan dig vara med och påverka arbetet mot mobbning?  

 

   

Trygghetsvandra = Att man får berätta för personal vilka ställen i skolan som känns otrygga när 

man promenerar runt på skolan och skolgården  

Övrigt: __________________________________________________________________ 

Ja, vi pratar för lite 

om det 
Nej, jag är inte 

intresserad 

Vi pratar redan lagom 

mycket om det  

Ja Nej 

Ja Nej 

Klassrummet Korridoren Skolgården När man får använda telefonen 

Matsalen Grupprummen Omklädningsrummen Gympasalen Toaletten 

Inga 

Du får svara på enkäter Du får ha samtal med personal Du kan lämna lappar i en låda 

Ni har gjort 

trygghetsvandringar 

Personal lyssnar på dina förslag 

när du kommer på något 
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8. Känner du att skolpersonalen lyssnar på dig om du har några nya förslag och idéer? 

 

 

9. Vet du till vem eller vart du kan lämna förslag och idéer på skolan? 

 

 

Om ja, vart? _____________________________________________________________ 

 

10. Har du blivit utsatt för mobbning?  

 

 

Vill du skriva med något som du tycker är viktigt och som inte varit med bland frågorna?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej Jag vill inte svara 
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LÄRARENKÄT 

1. Hur hjälper skolan elever som blir utsatta för mobbing eller kränkande behandling 

  

Annat: __________________________________________________________________ 

 

2. Vad gör skolan för att göra rasterna och korridorerna tryggare? 

  

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

3. Vad gör du om någon är elak mot någon annan i klassrummet?  

 

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

Eleven får prata med 

någon vuxen 

Eleven får prata med 

andra barn som är utsatta 

Prata med den som är 

elaks föräldrar 

Personal pratar med den som är 

elak tillsammans med utsatt elev 

Pratar med föräldrar 

till utsatt barn 
Anmäler till rektorn  

Det finns vuxna ute på alla 

platser på skolgården 

Lekar på rasten så att man 

har någon att vara med 

Övervakningskameror 

Personal punktmarkerar 

elever som ofta hamnar i 

konflikt 

Gör ombyggnationer för att 

minska skymda platser 

Arbetar med fadderskap 

Det finns vuxna ute på 

många platser på skolgården 

Ingenting Säger till personen direkt  Pratar med utsatt elev efter lektionen 

Pratar med den som var 

elak efter lektionen 

Pratar med den som var elak och utsatt 

elev tillsammans efter lektionen 
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4. Pratar ni om vad man kan göra för att stoppa mobbning med eleverna på skolan? 

Exempelvis prata i klassrummet eller ha temadagar. 

 

 

 

5. Tror du eleverna vet vem de kan vända sig om de blir utsatta för kränkande behandling, 

eller om de ser någon annan bli utsatt?  

 

Om ja, vem? (exempelvis lärare, kurator osv.) 

________________________________________________________________________ 

Upplever du att eleverna pratar med någon på skolan om de blir retade eller mobbade?  

 

 

6. Vilka platser på skolan upplever du kan vara otrygga för eleverna?  

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

7. Hur låter skolan eleverna vara med och påverka arbetet mot mobbning?  

 

 

 

   

 

Övrigt: __________________________________________________________________ 

 

Ja, men vi behöver 

prata mer om det  

Nej, det gör vi inte Vi pratar lagom 

mycket om det  

Ja Nej 

Ja Nej 

Klassrummet Korridoren Skolgården När man får använda telefonen 

Matsalen Grupprummen Omklädningsrummen Gympasalen Toaletten 

Inga 

Lämnar ut enkäter Planerade samtal De kan lämna lappar i en låda 

Trygghetsvandringar Lyssnar och dokumenterar förslag i stunden 
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8. Upplever du att skolan lyssnar på eleverna om de kommer med förslag och idéer?  

 

 

9. Vart kan eleverna vända sig om de vill komma med förslag och idéer?  

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

  

Lärare Elevhälsa Rektor 

Ja Nej 
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FRITIDSLÄRARENKÄT 

1. Hur hjälper skolan elever som blir utsatta för mobbing eller kränkande behandling 

   

Annat: __________________________________________________________________ 

 

2. Vad gör skolan för att göra rasterna och korridorerna tryggare? 

  

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

3. Vad gör du om någon är elak mot någon annan på rasten?  

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

Eleven får prata med 

någon vuxen 

Eleven får prata med 

andra barn som är utsatta 

Prata med den som är 

elaks föräldrar 

Personal pratar med den som är 

elak tillsammans med utsatt elev 

Pratar med föräldrar 

till utsatt barn 
Anmäler till rektorn  

Det finns vuxna ute på alla 

platser på skolgården 

Lekar på rasten så att man 

har någon att vara med 

Övervakningskameror 

Personal punktmarkerar 

elever som ofta hamnar i 

konflikt 

Gör ombyggnationer för att 

minska skymda platser 

Arbetar med fadderskap 

Det finns vuxna ute på 

många platser på skolgården 

Ingenting Säger till personen direkt  Pratar med utsatt elev efter rasten 

Pratar med den som var 

elak efter rasten 

Pratar med den som var elak och utsatt 

elev tillsammans efter rasten 
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4. Pratar ni om vad man kan göra för att stoppa mobbning med eleverna på skolan? 

Exempelvis prata i klassrummet eller ha temadagar. 

 

 

 

5. Tror du eleverna vet vem de kan vända sig om de blir utsatta för kränkande behandling, 

eller om de ser någon annan bli utsatt?  

 

 

 

Om ja, vem? (exempelvis lärare, kurator osv.) 

________________________________________________________________________ 

Upplever du att eleverna pratar med någon på skolan om de blir retade eller mobbade?  

 

 

6. Vilka platser på skolan upplever du kan vara otrygga för eleverna?  

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

7. Hur låter skolan eleverna vara med och påverka arbetet mot mobbning?  

 

 

 

   

 

Övrigt: __________________________________________________________________ 

 

Ja, men vi behöver 

prata mer om det 

 

Nej, det gör vi inte Vi pratar lagom 

mycket om det  

Ja Nej 

Ja Nej 

Klassrummet Korridoren Skolgården När man får använda telefonen 

Matsalen Grupprummen Omklädningsrummen Gympasalen Toaletten 

Inga 

Lämnar ut enkäter Planerade samtal De kan lämna lappar i en låda 

Trygghetsvandringar Lyssnar och dokumenterar förslag i stunden 
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8. Upplever du att skolan lyssnar på eleverna om de kommer med förslag och idéer?  

 

 

 

9. Vart kan eleverna vända sig om de vill komma med förslag och idéer?  

 

 

 

Annat: __________________________________________________________________ 

 

 

Lärare Elevhälsa Rektor 

Ja Nej 


