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Förord 
       

I början av 70-talet väcktes hos mig ett stort intresse för samhällsfrågor och vilka konsekvenser ett 
intolernasproblem som mobbning kan få för enskilda individer. Detta efter att ha tillbringat 
närmare 7 år utomlands, i ett land där rasismen och våld tillhör vardagen. Efter återkomsten till 
Sverige såg jag att de negativa sidorna av det samhälle som jag lämnat höll på att sakta växa fram  
även i Sverige. Jag beslutade mig därför att detta var något som jag ville arbeta mot. 
 
Jag har i många år tjänstgjort inom förskola, skola och fritidshem och anser att det, trots all den 
kunskap vi har, fortfarande finns stora brister i barnens arbetsmiljö.    
 
Att studera och skriva har därför blivit en del av en metod som jag använder mig av för att kunna 
försöka påverka människor i min omgivning att arbeta mot intolerans. Dessa människor kan i sin 
tur  föra kunskapen vidare till andra som till exempel i framtiden skall arbeta med barn, eller 
kanske bli föräldrar. 
 
Jag vill främst tacka min familj för det stöd som jag fått i den kunskapssökande processen. Ett stort 
tack till alla de föräldrar och barn som delat med sig av sina innersta tankar. Till sist ett tack till 
Christer Stensmo, min handledare. 
 
 
Falun den 30 september 2000 
Birgitta Hedberg 
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Sammanfattning 
I föreliggande arbete redovisas en studie gjord för att försöka se hur olika forskare ser på ett 
intoleransproblem, ett socialt fenomen som mobbning. Hur definieras begreppet och skall 
problemet lösas på individ- grupp- eller samhällsnivå? Hur kan den praktiskt verksamme 
pedagogen använda sig av de arbetssätt som idag finns? 

Angreppsättet i studien bygger uteslutande på dokument. Det är alltså text som utgör mitt 
empiriska material. Forskningslitteraturen representeras av väl erkända författare. Deras syn på 
problemet skiljer sig åt på några väsentliga punkter; skall orsaken till problemet analyseras eller 
skall pedagogen inrikta sig på akuta lösningar här och nu? Hur skall föräldrainformationen hanteras 
vid upptäckta mobbningsfall? 
 
Mina frågor till materialet ger enligt min tolkning svaren att alla nivåer bör synliggöras för att finna 
den bästa lösningen. De olika arbetssätten och synsätten kompletterar varandra och bör därför 
användas var för sig och tillsammans.  
 
De olika åsikterna om vilken sorts föräldrainformation som skall ges bör enligt min erfarenhet  
noggrannt diskuteras för att inte förvärra ett redan svårt problem.   

Sökord: 
Mobbning, orsaker, trygghet, aggression, teoretiska perspektiv, strategier 
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Bakgrund  
Denna studie om intolerans har föregåtts av tidigare inlämnings- och examinationsuppgifter som 
jag gjort i samband med kurser i pedagogik och sociologi. Vårterminen 1995 gjordes djupintervjuer 
med fyra unga människor om deras syn på skola och trivsel, fritidsaktiviteter samt självuppfattning 
och framtidstro (Hedberg, 1995). Samtalen handlade bland annat om mobbning som väckte starka 
känslor hos de intervjuade. De ansåg att lärare och andra vuxna inte gör nog för att hjälpa offren. I 
en B-uppsats i pedagogik redovisades hur föräldrar på en skola uppfattade att föräldrainformation 
angående mobbning hanterades. Resultatet visade att en del föräldrar på just denna skola inte visste 
eller var osäkra på hur personalen arbetade. Fyra av tjugosju intervjuade föräldrar kände till skolans 
arbetssätt. Personal upplevde att föräldrainformation om denna typ av konflikthantering hade 
förmedlats. Varför brister i kommunikationen uppstår kan ha många orsaker beroende på alla 
inblandade. Faktum kvarstår att information inte nått mottagaren. 
 
En redovisning som bygger på intervjuer med tio pedagoger inom förskolan om hur de anser sig 
arbeta mot mobbning och vilken föräldrainformation som ges resulterade i en uppsats på C-nivå. 
Resultatet visade enligt min tolkning att de intervjuade personerna hade bristfälliga kunskaper om 
mobbning.  
 
Trots att problemen med intolerans länge uppmärksammats och en hel del åtgärder vidtagits visar 
en rad undersökningar på brister i skolans och förskolans arbetsmiljö och mobbning är alltjämt 
vanligt förekommande (Hedberg, 1996). I massmedia skrivs ibland, särskilt vid skolstarten på 
hösten, om de barn som inte vill återgå till undervisningen på grund av trakasserier i skolan. De 
upplever att de inte får det psykologiska och sociala stöd som behövs, men är detta då något som 
den traditionelle läraren skall arbeta med? I Lindberg & Berge (1997) redovisas en 
installationsföreläsning av Bjerstedt 1964 där han menade att: 
 
”Om beteendeforskare och pedagoger på olika håll i världen verkligen koncentrerade sig på 
intoleransens och konflikternas dynamik och därpå byggda konfliktpreventiva åtgärder. Att 
världens lärare härvid skulle kunna spela en viss roll förefaller högst sannolikt.” (Ibid., s. 164). 
 
Bjerstedt, den förste professorn i praktisk pedagogik, håller sin installationsföreläsning 1964 om 
”Den stereotypiserade aversionens problem ur psykologisk och pedagogisk synvinkel”. Han menar 
att ett av de mest fundamentala attributionsfel som görs är att tillskriva hela grupper av människor 
egenskaper som grundar sig på enskilda fakta. Med språket som verktyg kan den verbala 
rejektionen riktas mot olika kategorier av människor som har något gemensamt som till exempel 
religion, ras, yrkesgrupp, kön eller nation. Bjerstedt anser vidare att om den verbala rejektionen 
intensifieras kan diskriminering bli följden, vilket innebär att människor utesluts ur den 
samhälleliga gemenskapen och ges en olikvärdig behandling. Fysiska attacker representerar den 
högsta intensitetsgraden (ibid.). 
 
Bjerstedt anser att aversionen ofta överförs genom närsituationens uppfostran och undervisning. 
Här har fostraren en av huvudrollerna. Gruppdynamiken och det situationella fältet är av stor 
betydelse. Konformiteten inom gruppen. Tryggheten bland medlemmarna. Bjerstedt menar att om 
personer med stereotypa aversioner inte erhåller fördomsfri information kan detta leda till att 
kontakterna mellan grupperingarna minskar, vilket i sin tur gör att felbedömningen inte kan 
korrigeras och detta kan vidare leda till ökat missförstånd med ökad aversion. För den enskilde 
individen kan denna intolerans från omgivningen resultera i utstötning som mobbning.1
 
30 år efter Bjerstedts installationsföreläsning 1964 står att läsa i 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet: 
 
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (Lpo., s. 14). 

 
1 Termen mobbning eller mobbing lanserades 1971 av Peter-Paul Heineman och var inte känd av Bjerstedt 
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Mobbning är ett internationellt problem. Det är en aggressiv handling som upprepade gånger riktar 
sig mot enenskild individ som inte kan försvara sig på ett effektivt sätt och denna handling kan 
uppstå i varje grupp bestående av individer. Skolan är en institution, där människor tvingas 
tillbringa enstor del av sitt liv. Det är inte en frivillig institution vilken personen kan lämna om så 
önskas. Idag har dock föräldrar möjlighet att byta skola till sitt barn, vilket var svårare att göra 
innan friskolornas tid. 
  
En betydande faktor är den uppmärksamhet som media ägnat mobbningsproblematiken. Det tycks 
som om en kombination av mediaintresse och forskning har påverkat människor i 
regeringsställning att agera.   
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Problem, syfte och tillvägagångssätt 

Problem 
Problemet idag är inte frånvaron av arbetssätt, debatten tycks mera handla om hur och vilket 
arbetssätt som skall användas. Det finns numera ett flertal metoder att tillgå i arbetet mot 
intolerans, men forskarna ser olika på begreppet mobbning och de metoder som finns skiljer sig åt. 
Därför kan det vara svårt att veta hur de kan användas av föräldrar och pedagoger? Skall problemet 
lösas på individnivå, gruppnivå  eller finns samhälleliga orsaker som kanske bör åtgärdas? Hur 
hanteras föräldrainformationen? Pikas (1998) anser att om  man som person inte har för avsikt att 
”förändra världen” skall man heller inte söka efter orsakerna utan rikta in sitt arbete på konkreta 
arbetssätt, emedan Olweus (1973, 1986, 1999), Fors (1995) och Miri (1996) anser det viktigt att 
tydliggöra det som kan tänkas vara orsaken till problemet och som kanske kan sökas i människans 
tidiga liv. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att försöka öka förståelsen för några synsätt genom att ge en 
kunskapsöversikt. Detta skall göras genom att granska och redovisa litteratur av olika forskare som 
arbetat mot intolerans, försöka ge förståelse för deras perspektiv men även se på föräldrars och den 
praktiskt verksamme pedagogens möjligheter att angripa problemet med intolerans utifrån den 
vetskap som finns och hur man konkret kan använda sig av vissa modeller. En ytlig jämförelse görs 
med andra länders arbete med dessa frågor. Det finns några väsentliga skillnader i synen på 
mobbning. Hur definieras företeelsen, skall barnets hela livssituation beaktas eller inte och hur 
skall till exempel föräldrainformationen hanteras. 

Tillvägagångssätt 
I boken pedagogik som vetenskap-vetenskap som pedagogik skriver Lindberg & Berge (1997) om   
Bjerstedts installationsföreläsning där han 1964 skrev om ”Den stereotypiserade aversionens 
problem ur psykologisk och pedagogisk synvinkel”. I studien kommer ett flertal avsnitt att börja 
med citat ur Bjerstedts föreläsning eftersom jag vill tydliggöra hans tänkande med de senare 
forskarnas ideer. Främst kommer författarna Olweus, Pikas och Fors forskning att synliggöras för 
att visa på eventuella skillnader i synen på mobbningsproblemet. Dessa författare skriver alla om 
mobbning bland skolbarn och det är detta som kommer att behandlas i föreliggande arbete, men 
även andra författares rön skall framhållas. 

Jag anser att om föräldrar, förskole-, fritidshems- och skolpersonal skall ha en möjlighet att 
förebygga samt motarbeta intoleransproblem som till exempel mobbning bör barnens totala 
situation beaktas och den kunskap som där utkristalliseras skall vara grunden för den metod som är 
mest lämplig för just det barnet och den speciella situationen. För barnens bästa är det angeläget att 
förstå varför vissa barn agerar som de gör för att finna det bästa arbetssättet. 
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Metod 
Jag har valt att göra en studie av ett socialt fenomen, nämligen mobbning. I föreliggande arbete 
bygger angreppssättet i studien uteslutande på dokument som datainsamlingsmetod. Det är alltså 
text som utgör mitt empiriska material. Ambitionen med uppsatsen är inte att föreskriva hur någon 
skall göra i en viss situation utan denna studie kan ses som ett försök att förmedla en teoretisk 
förståelse för några olika synsätt och handlingsstrategier som finns. Studien har en kvalitativ 
inriktning och skall försöka förmedla en helhetsinriktad beskrivning av en företeelse sedd ur några 
forskares perspektiv. Datainsamlingen har pågått under många års arbete med denna företeelse och 
en hel del av svensk forskningslitteratur som publicerats om mobbning har studerats. Dan Olweus 
och Anatol Pikas är författare som idag är internationellt kända. Deras arbete skiljer sig väsentligt 
åt och det finns några punkter som är viktiga att diskutera. Zelma Fors är en annan av de erkända 
forskare som har bidragit till att se mobbningen ur ett maktperspektiv.  
 
I den litteratur som under ett flertal år studerats utkristalliseras ett antal begrepp. Dessa begrepp 
återkommer ständigt och återfinns inom socialpsykologin och psykologins område. Dessa begrepp 
är trygghet och aggression. Inom dessa områden finns ett antal teorier och risken med en 
litteraturstudie är att ensidigt bestyrka den teori som forskaren själv tror på. Jag har därför försökt 
att trots min förförståelse presentera och belysa information så allsidigt som möjligt. Asplund 
(1970) betonar vikten av att forskaren är kreativ och kan visualisera sitt problem ur många olika 
perspektiv. 
 
Den heuristiska inriktningen i studien går ut på att försöka förklara mobbningens mekanismer, 
reflektera över de slutsatser som den tidigare forskningen grundar sig på och diskutera nya 
arbetssätt. Enligt Merriam (1994) kan den heuristiska studien göra så att läsaren får en förståelse 
för, som till exempel i detta fall; företeelsen mobbning. Studien kan bekräfta det man kanske redan 
vet eller tror sig veta men den kan kanske även berika läsaren med nya infallsvinklar. 
 
De olika forskarnas förslag till åtgärder i mobbningsarbetet skiljer sig åt. Problemet diskuteras på 
olika nivåer. Dessa nivåer är; individnivå, gruppnivå eller samhällsnivå. Vid studier om individen, 
gruppen eller samhället återkommer begreppen aggression och trygghet. Därför har jag valt att 
försöka tydliggöra vad som enligt teorierna skulle kunna skapa aggressivitet och trygghet samt hur 
man som pedagog eller förälder skulle kunna förebygga mobbning men även arbeta med situationer 
som handlar om här och nu; alltså en akut mobbningssituation Detta gör att litteratur främst från 
områden som psykologi, sociologi, socialpsykologi och pedagogik har studerats. Det går inte enligt 
min mening att utesluta vissa områden, lika lite går det att utesluta intrapersonella, interpersonella 
eller strukturella perspektiv i arbetet mot mobbning. Alla nivåer måste synliggöras. 
 
Litteraturen som valts har publicerats av väl erkända forskare. Jag har valt att tydliggöra främst 
Olweus, Pikas och Fors åsikter. Dessa är författare som i många år varit tongivande inom svenskt 
antimobbningsarbete bland skolbarn, men eftersom forskningen ständigt pågår ifrågasätts de tidiga 
författarna därför kommer även andra författares rön att beskrivas. Ny litteratur har ständigt tillförts 
och reviderat min kognitiva struktur och detta har gjort att jag inte helt har vetat vart arbetet skulle 
leda fram till, därför kan heller aldrig arbetet anses vara helt klart. Det upptäcks ständigt nyare och 
effektivare metoder i arbetet mot intolerans och fördomar. 
 
För att kunna diskutera åtgärder bör man enligt min åsikt ha kännedom om vad som anses vara 
mobbning, vad som kan tänkas orsaka fenomenet och hur man skulle kunna tänkas arbeta för att 
förhindra mobbning. På vilken nivå och hur kan problemet angripas? Att enbart beskriva de olika 
författarnas åsikter är ett sätt att visa på olikheterna och då lämnas tolkningarna till läsarens egen 
förmåga att dra slutsatser, vilket kanske inte överensstämmer med den egna intentionen med 
materialet. På grund av detta har jag har valt att i kapitlen sammanfattning och reflektioner även 
tydliggöra mina egna tolkningar och åsikter, därför kan denna studie sägas vara beskrivande, 
tolkande och värderande. 
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Vad är mobbning? 
Björk (1999) skriver att begreppet mobbning beskrevs redan för 300 år sedan, men ordet är ett 
tidsord. Raundalen (1979) skriver om en tysk professor Groos som runt sekelskiftet publicerade 
artiklar om mobbning. Vid den tiden kallades inte problemet för mobbning. Man använde istället 
begreppet ”reta”. Enligt Pikas (1998) uppfann Heinemann ordet mobbning i sitt arbete 1971, men 
ordet mobbing finns i engelskan och står för den kamp som utkämpas på till exempel hönsgårdar. 
Idag börjar ett nytt ord användas nämligen ”trobbing” som anses vara något mellanting av 
mobbning och tråkningar. Björndell (1987) anser att ordet mobbning skall undvikas på grund av att 
ordet anses vara alltför ”laddat”. 

Definitioner 
Olweus, professor vid universitetet i Bergen, har systematiskt forskat om mobbning sedan början 
av 70-talet. Han definierar ordet mobbning på följande sätt 
 
”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid blir utsatta för  
negativa handlingar från en eller flera individer.” (Olweus, 1986 s. 8). 
 
Forskaren och docenten Pikas (1987) har en annan definition av ordet mobbning: 
 
”Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 
uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars 
medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.” (Ibid., s. 42). 
 
Pikas (1998) har i boken ”Gemensamt-bekymmer-metoden” utvecklat definitionerna: 
 
”Mobbning är olagligt gruppvåld. ” (Ibid., s. 14). 
 
”Mobbning är olagligt gruppvåld som drivs av önskan att vålla den utsatta obehag.” (Ibid., s. 15). 
 
”Mobbning är olagligt gruppvåld som riktar sig mot någons provokativa beteende.” (Ibid.). 
 
”Mobbning föreligger när en gruppmedlem utsätts mer än andra för tråkningar och samtidigt 
utesluts från attraktiv samvaro.” (Ibid.). 
  
Författaren, psykologen och psykoterapeuten Fors (1995) menar att det är viktigt att skilja på 
barnmobbning och slagsmål: 
 
”I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I 
mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada offret. 
Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger och över en längre tid.” (Ibid., 
s. 1). 
 
Här beskrivs mobbningen ur ett makt- och känslomässigt perspektiv.  
 
Björk (1999) ser även hon mobbningen som ett maktspel: 

”... mobbning utgör ett socialt fenomen bestående av upprepade inkompetensförklaringar gällande 
de spel om makt som ständigt pågår under ytan.” (Ibid., s. 143). 
 
Författaren Höistad (1994), tidigare verksam som lärare och med lång erfarenhet av arbete med 
barn och ungdomar skriver:  
 
”Det kallas mobbning; det är förakt, förnedring, kränkning, förföljelse och hån.” (Ibid., s. 36). 
 
Olika länder definierar problemet på olika sätt. Det japanska ordet är ”ijime”. Det betyder enligt ett 
japanskt-engelskt lexikon: 



 
”ill-treat; treat someone harshly; be hard on someone; be cruel to; tease; annoy; bully.” ( Smith & 
Morita & Junger-Tas & Olweus & Catalano & Slee, 1999 s. 311).  
 
Många länder har ingen direkt definition av ordet mobbning utan forskningen handlar mera om 
våld i största allmänhet. Begreppet mobbning är inte känt för den företeelse som hos oss kallas 
mobbning. I engelskan används bullying. 
 
Sammanfattning och reflektioner 
Olweus (1986) skriver: ”när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta 
för negativa handlingar från en eller flera individer”, med detta menas enligt min tolkning att en 
person kan mobba en annan person. Det behöver inte vara en grupps handlingar gentemot en 
enskild medlem. Pikas (1989) anser däremot att för att handlingen skall betraktas som mobbning 
måste förövarna vara två eller flera; det vill säga tillhöra en grupp. 
 
Olweus (1986) skriver om negativa handlingar. Vad är då negativa handlingar? Det som är negativt 
för den ene behöver inte vara det för den andre. Människor har olika syn på vad som är negativt. 
Enligt Bergling (1982) styr moralen de etiska handlingarna. Moralen grundläggs i individens tidiga 
liv i kretsen av de närmaste för att sedan utvecklas i samspel med omgivningen. Det som anses vara 
rätt och riktigt i en tidsepok eller kultur behöver inte vara det i en annan. Det som är en etisk 
handling för en människa behöver inte vara det för en annan. Detta medför att en individ kan 
betrakta en handling som mobbning medan en annan individ inte anser samma handling vara 
mobbning. Enligt Olweus (1986) kan negativa handlingar vara fysiska, psysiska eller verbala. 
 
Pikas (1987) anser att mobbning är en grupphandling. Med hans definition klassas klart färre fall 
som mobbning i en undersökning, eftersom förövarna måste tillhöra en grupp, det vill säga två eller 
flera personer och återigen det som är icke-ligitimt i en kultur är det inte i en annan. De olika 
definitionerna kan avgöra om en vuxna anser att mobbning förekommer eller inte. Kan små barn 
medvetet utesluta en individ ur gemenskapen? 
 
Fors (1995) menar att mobbning bör ses ur ett maktperspektiv där mobbaren är den som har 
kontrollen. Här används mobbning som en instrumentell teknik för att tillägna sig makt. Fors 
skriver att omgivningen skall försöka skilja på slagsmål och mobbning, vilket ibland kan vara svårt 
att avgöra. 
 
Höistads (1994) definition av mobbning sammanfaller med till exempel japansk översättning av 
ordet. Jag anser att den förklaringen medför att fler situationer definieras som mobbning. 
 
De olika definitionerna tillför mobbningsbegreppet nya dimensioner. Jag anser att när ett barn eller 
vuxen påverkas negativt emotionellt av den behandling som personen ifråga utsätts för, vare sig det 
är från en eller flera individer, då måste omgivningen agera med att försöka förbättra den 
människans livsförhållande. Varje person är unik och bedömer situationen olika, därför bör varje 
individ bli respekterad för ”sin” sanning. Det är viktigt att omgivningen inte överför sina egna 
känslor på hur den utsatta personen upplever sin situation. Detta kan göra att en individ inte 
upplevs som mobbad. Det kan enligt min erfarenhet vara lätt att ”fastna” i en analys av ordet 
samtidigt som alla definitioner bör belysas. 
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Teoretiska perspektiv 
Teorier om människor är inte detsamma som verkligheten, det är endast ett sätt att beskriva 
verkligheten och de innehåller bara delar av ”sanningen” och olika sätt att betrakta  världen. 
Teorierna skall försöka göra att människor tillhandahåller en generell kunskap som kan gälla för 
många andra människor i andra situationer. Ett perspektiv innehåller många olika teorier. Teorier 
skall  vara både praktiska och teoretiska för att till exempel pedagoger skall kunna använda dem, 
dels för att i vardagliga situationer ge svar på frågor som har med till exempel barn att göra men 
också för att ge inspiration att ställa nya frågor inom till exempel olika forskningsområden (Hwang 
& Nilsson, 1996). Vad säger några olika teorier om synen på människan?  

Miljöns betydelse i barnets liv 
Människors handlingar och känslor förkommer alltid i ett sammanhang. Det finns ett samband 
mellan en viss miljö och/eller till vissa situationer och till exempel hur människan ifråga tolkar sin 
situation. Detta samspel pågår ständigt. Det handlar inte enbart om yttre eller inre påverkan utan 
om både och (Ellmin, 1987). Hur barnet utvecklas beror på hur vuxna relaterar till barnet och om 
detta samspel inger barnet trygghet eller ej. Detta i sin tur inverkar på utvecklandet av barnets egen 
självkänsla, självbild och hur barnet ser på världen för övrigt. 

Naturvetenskapliga perspektiv 
Enligt Höglund & Ahlström (1994) utgår naturvetenskapen från det man objektivt kan se. 
Inlärningspsykologiska och medicinskbiologiska modellerna utgår från naturvetenskapen. Klassisk 
behaviorism bygger på att en människas handlande styrs av de inflytanden som individen råkar ut 
för. Man ser utvecklingen som beteendeförändringar orsakade av miljöns inverkan. I praktiken 
innebär det att man kan utsätta barnet för vissa upplevelser; stimuli, som barnet svarar på med ett 
visst beteende eller en speciell reaktion; respons och på så sätt kan nya beteenden läras in. Som 
medel att nå de i förväg bestämda målen kan man använda sig av positiv eller negativ förstärkning. 
En känd företrädare för inlärningsteorin är Skinner (1904-1990). Han förespråkade programmerad 
undervisning. Förmedlingspedagogik hörde ihop med detta synsätt. (Hwang & Nilsson, 1996).  
 
Social inlärningsteori utgår från att barnet lär sig vissa beteenden genom att observera andra 
individer. Dessa andra individer är personer som man jämför sig med eller ser upp till. Social 
inlärningsteori kan på ett bättre sätt än den äldre behaviorism förklara varför barn lär sig 
komplicerade saker som värderingar eller sociala färdigheter. Barn som blir fysiskt bestraffade lär 
sig att bli aggressiva trots att de tyckt mycket illa om behandlingen. En förespråkare för social 
inlärningsteori är Bandura som menar att ”barn gör inte som du säger utan som du gör”, utan att 
man får några direkta förstärkningar (ibid.). 
 
Hwang & Nilsson (1996) skriver om Dollard som beskrev frustrations-aggressiosteorin. Han 
menade att aggression föregås av frustration och om en individ hindras från att uppnå ett mål, 
väcks aggressionsdriften och det aggressiva beteendet riktas mot den eller de personer eller objekt 
som uppfattas som hindrande.   

Kognitivt perspektiv 
Kognitiv teori handlar om tankemässig utveckling. Barnet rekonstruerar världen genom att skapa 
en kognitiv struktur. Barnet anpassar sitt gamla tänkande när ny information och nya erfarenheter 
tillförs. Om existerande mentala begrepp (så kallade scheman) inte stämmer överens med de 
erfarenheter man gör uppstår en obalans som först leder till en viss förvirring; kognitiv dissonans  
och sedan till utveckling, när gamla scheman ändras och nya konstrueras. Varje gång man får eller 
söker nya erfarenheter utmanas gamla scheman. Piaget är företrädare för kognitiv 
utvecklingspsykologi och menar att  det finns fyra huvudstadier i den kognitiva utvecklingen. 
Dessa är åldersrelaterade och är uppbyggda på så sätt att tänkandet i en fas delvis skiljer sig från 
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tänkandet i en annan fas och där de senare faserna bygger på de föregående (Hwang & Nilsson, 
1996). Han  
menar att människan söker aktiv kunskap för att bygga upp en meningsfull bild av den yttre 
verkligheten. Piaget menar att individen strävar efter en mental jämvikt, vilket innebär att försöka 
förstå omvärlden och vad som händer i den, resultatet menar han utgör intelligensen. Att lära är att 
upptäcka och det görs genom aktiv forskning. 

Humanvetenskapliga perspektiv 
Enligt Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström (1994) försöker humanvetenskapen förstå världen 
utifrån hur människorna upplever och uppfattar saker och ting. Man tror att individerna påverkas av 
varandra och ser samband genom ökad förståelse. Människan ansvarar för sitt liv och det är inre 
processer som är drivkraften, processer som utvecklar individen. Viljan att förändra sig själv gör att 
man lär sig meningsfull kunskap för att förverkliga sig själv. Pedagogiska konsekvenser är 
medvetandegörande av den egna personligheten, vilket kan ske genom till exempel projekt studier, 
egen forskning och egen frihet. 
 
Psykodynamisk och socialpsykologisk modell utgår från humanvetenskapen. Freud (1856-1939), 
psykoanalysens grundare, ser människans utveckling som styrd av omedvetna drifter och motiv. 
Allt mänskligt beteende har en orsak, det finns inget tillfälligt eller slumpartat. Det innebär att man 
aldrig kan förutsäga en människas handlingar, det är alltför många faktorer som inverkar i en 
vardaglig situation, men däremot när något hänt, kan man genom analys få reda på de krafter som 
styrt handlingen och därmed förstå individens beteende. Freuds huvudidé var att samspelet mellan 
föräldrar och barn bestämmer och formar barnets personlighet och att familjen är den viktigaste 
miljön för barnets socialisation. Identifikation med föräldrar och andra auktoritetsfigurer är viktig 
för barnets jag och för anpassningen till andra. Upplevelser under barndomen kommer att styra den 
vuxnas beteende i relationer till andra (Hwang & Nilsson, 1996). 
 
Medan Freud såg barns utveckling ungefärligt avslutad efter purberteten, anser Ericson (1902-
1994) enligt sin psykosociala teori att utvecklingen utsträcker sig till att omfatta hela livet. Han 
indelar utvecklingsstadierna i åtta faser, där den första fasen omfattar de första 18 månaderna och 
som handlar om tillit-misstro. Om barnet får sina behov tillgodosedda under den första tiden i livet 
kommer barnet att utveckla en tillit till sig själva och omgivningen, en känsla av trygghet, tillförsikt 
och hopp samt att barnet kan både få och ge något till andra människor. Barnet kan även lättare 
klara av känslan av frustration. En negativ lösning innebär resignation, misstänksamhet och 
avvisande (Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström, 1994). 
 
Den andra fasen handlar om autonomi-tvivel. En positiv lösning gör att barnen blir självständiga  
och att de kan lita på sin förmåga att göra saker och därmed få en grund till ett bra självförtroende. 
   
Den tredje fasen slutar vid omkring 6 års ålder och handlar om initiativ-skuld. Barnen vill då kunna 
göra som de vuxna. En bra samspel mellan vuxna och barn ger barnet lust till att ta nya initiativ och 
gör barnet nyfiken på livet. Motsatsen till detta är att barnen upplever att de inte riktigt duger. 
 
Nästa fas infaller under skolåldern och ger en känsla av att vara kompetent, att barnen duger och 
därmed klarar av att själva söka kunskap och fungera tillsammans med andra. Aktivitet-
underlägsenhet är nyckelord. 
 
Följande fas handlar om identitet-rollförvirring. Ett positivt resultat visar en integrerad jagbild och 
en framtidstro, en negativ lösning framkallar en känsla av otillräcklighet. 
 
De senare undomsåren kommer det stadium som Ericson kallar för närhet-isolering, utan en klar 
och fast identitet är det svårt att komma nära en annan människa.Till det krävs också en djup inre 
trygghet. Båda formerna av lösning påverkar relationer i kärlek, vänskap och arbete. 
 
Den mogna vuxenåldern handlar om integritet-förtvivlan. 
 



Ericson anser att när samhällets traditionella uppfostringsmetoder inte ger tillräcklig förberedelse 
för det vuxna livet, det är då problem uppstår. Det inträffar när samhället genomgår så snabba 
förändringar att inte de vuxna längre känner till de ungas värld. Detta skapar problem för barnen 
som inte får tydliga budskap, vilket gör att de inte kan klara av de krav som vuxenvärlden ställer på 
dem. Detta skapar en djup otrygghet. Andra forskare har indelat utvecklingsfaserna annorlunda 
beroende på det perspektiv som respektive forskare tror på. (Andersson-Höglund & Hedman-
Ahlström, 1994) 
 
Utvecklingsekologisk teori betonar samspelet mellan system på olika nivåer. Inom barnpsykologin 
studerade man tidigare mest sambandet mellan mor och barn, men idag inkluderar man även andra 
familjemedlemmars inflytande på barnets psykiska utveckling. Omgivningen som barnet lever i är 
av stor betydelse, men den största betydelsen har familjen. I Hwang & Nilsson (1996) står att läsa 
om Bronfenbrenner, amerikansk  utvecklingspsykolog som beskriver miljön som indelad i fyra 
olika system på olika nivåer; mikro-, meso-, exo- och makrosystemen. Mikrosystemet är de 
situationer som individerna har ett direkt samspel med varandra till exempel inom familjen. 
Kopplingen mellan olika system utgörs av mesosystemet som är till exempel familjen, daghem och 
skola. Exosystemet är en miljö där barnen inte direkt deltager men ändå påverkas av. Det kan vara 
föräldrars arbete eller daghemmens personalsituation. Makrosystemet handlar om det samhälle 
barnen lever i och den levnadsstandard som kan påverkas av politiska, kulturella och ekonomiska 
faktorer. 

Sammanfattning och reflektioner 
Den miljö barnet växer upp i anser jag vara av stor betydelse för hur barnet socialiseras, men enligt 
min tolkning är det individens totala livssituation som bör beaktas. De olika teoriernas syn på 
människan kan hjälpa oss att till viss del förstå vad som påverkar en individs handlingar, men 
alltför många olika faktorer inverkar i barnets liv för kunna förutsäga ett beteende. Någon renodlad 
teori går enligt min tolkning inte heller att använda. Psykologin som vetenskap har formats av de 
perspektiv på människan som beskrivits. Varje perspektiv inriktar sig på sina speciella bitar. 
Människan består av ett stort pussel och varje bit behövs för att försöka förstå individens beteende 
som skiftar liksom varje situation eller omständighet. De klassiska orsakssambanden av en 
människas beteende grundas på biologiska, intra-psykiska, kognitiva och miljöbetingade orsaker. 
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Mobbningens orsaker 

Ett intrapersonellt perspektiv 

Trygghet 
Forskare som studerar intoleransens mekanismer skriver om ”trygghet”. Bjerstedt (1964) anser i 
Lindberg & Berge (1997) att:   
 
”Om inte individen får känna psykologisk trygghet, förståelse och tolerans från sina egna föräldrar 
och sina tidigaste föräldrasubstitut - lärarna på skolans lägre stadier - är det tvivelaktigt om han 
senare får lätt att finna trygghet i relationer till andra människor. Det ligger nära till hands att han 
utvecklar den karakteristiska misstänksamhet och aggressivitet, som vi såg hos de typiskt 
stereotypibenägna.” (Ibid., s. 169). 
    
Olweus (1986) menar att ett ängsligt barn kan bli ett mobbningsoffer och att den som mobbar är 
den som sällan känner ångest, osäkerhet och ängslan. Senare forskning som bedrivits av Miri 
(1996) säger att mobbarna är otryggare och osäkrare än offren och att de barn som mobbar har en 
mycket dålig självbild, lågt psykiskt välbefinnande samt dåliga relationer till både familj och övrig 
omgivning. De har oftare koncentrationssvårigheter jämfört med andra och en låg retningströskel. 
Miri fastställer utifrån sina data att plågaren lider av: 
 
 ”... dramatisk psykisk ohälsa, som tar sig i form av aggressivitet, missnöje och otrygghet.” (Ibid., 
s. 41).  
 
Även forskare i Malawi har samma uppfattning om mobbaren; att han har ett dåligt självförtroende 
och en dålig självbild. I skolan på grund av att han ofta har behandlats som en elev med problem. 
 
Pikas (1998) frågar sig: 
 
”...varför är så många svaga elever inte mobbade och varför mobbar så många kraftfulla elever 
inte alls andra? (Ibid., notsida 11). 
 
Han menar att gruppdynamiken är det som är avgörande för om det skall utvecklas mobbning eller 
ej. I behandlingssamtal med konstruktiva metoder behöver inte barnens bakgrund beaktas. . 
 
Olweus (1986) skriver att den som plågar har relationer till sina föräldrar som utmärks av: 
 
”... en negativ grundinställning präglad av brist på värme och engagemang”, ”För lite kärlek och 
omsorg” och ”maktorienterande uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning”. (Ibid., s. 37). 
 
Tysk forskning menar att även den mobbade kommer från en likartad miljö som mobbaren: 
 
”They come from similar family milieus as bullies and also tend to have poor relations with their 
parents,... Their perception of family climate suggests that they do not come from a favorable and 
overprotective milieu. (Smith & Morita & Junger-Tas & Olweus & Catalano & Slee, 1999 s. 234). 
 
Fors (1995) skriver att barnets första erfarenheter av relaterandet till vuxna kommer att ange 
riktningen hur barnet kommer att förhålla sig till andra människor. Hon menar att  
mobbningsprocessen kan förstås i termer av projektioner och projektiva identifikationer och anser 
att om plågaren har blivit kränkt och förnedrad tidigare i livet kan han projicera sitt hat och sin 
vrede på offret. Mobbningen kan också förstås utifrån ett grupperspektiv (ibid.). 
 
 
Rockström & Jonasson (1989) skriver om förskolans personal som menar att otrygga barn är: 
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”... rastlösa, okoncentrerade, osäkra, rädda och/eller aggressiva.” (Ibid., s. 64).  

Barn - vuxenrelationer 
Kan man då förutse, vilka barn som kommer att förtrycka andra eller kommer att förtryckas? Enligt 
Freud är det alltför många faktorer som påverkar ett barns liv och framtiden kan inte ses men 
däremot kan ett beteende förklaras och förstås genom en analys av bakgrunden. Bowlby (1988), 
läkare och psykoanalytiker intresserades redan på 1930-talet av problem som barn på instutitioner 
uppvisade. Han skriver i sin bok ”En trygg bas” om anknytnings- eller bindningsteorin. Den 
formulerades för att förklara vissa beteendemönster som är karaktäristiska, inte bara för spädbarn 
utan också för tonåringar och vuxna. Han anser att det tidiga förhållandet mellan föräldrar och barn 
påverkar barnets hela liv ända till ålderdomen. Om inte det lilla barnet får sina behov tillgodosedda 
kan barnet utvecklas till ett: 
 
”... ängsligt barn som ofta spelar översittare mot andra barn” (Ibid., s. 157). 
 
Bowlby (1988) menar att en trygg hemmabas är det viktigaste för barnets funktion och mentala 
hälsa. Spädbarn är på något sätt ”förprogrammerade” för att utvecklas till socialt samarbetsvilliga 
individer, men detta beror på hur barnet behandlas i den tidiga barndomen. Han betonar omsorgens 
betydelse. Med föräldraomsorg menar han bland annat att båda föräldrarna skall finnas som en 
trygg bas, som en plattform som barnet eller tonåringen kan återvända till för att få stöd både 
fysiskt och emotionellt. Före 2-3 års ålder kan barnet inte bilda sig en symbolisk bild av vårdaren 
och varje separation kan vara en svår upplevelse och kan göra att barnet blir deprimerat. Finns inte 
föräldrarna till hands när barnet behöver dem kan barnet bli otryggt och tilliten till vuxna avta. 
Heinemann, 1978 skriver att enligt amerikanska forskare finns det få saker som skadar en individ 
så mycket som bristen på känslomässiga band mellan barn och deras föräldrar eller ställföreträdare. 
 
Rosenqvist (1995) skriver om Stern som banbrytare inom modern spädbarnsforskning. Han anser 
att människor arbetar hela livet med autonomi, tillit och trygghet. Detta visar på en positiv 
utvecklingssyn som tyder på att människor formas hela livet och det är aldrig för sent att försöka 
lösa tidigare problem, när än de har uppstått, vare sig det gäller barn eller vuxna. 
 
Tudor-Sandahl (1992) menar att individen observerar sig inte själv direkt. Människan speglar sig i 
andras reaktioner. Barnet formas efter det sätt andra ser på det. Människan lär sig tolka ett helt 
register av andra människors signaler, inte bara från en person utan från hela grupper av andra 
individer till exempel genom kroppsspråket. Om barnet får signaler från sin omgivning att vara 
älskad och uppskattad för det barn man är kommer han att utveckla en god självkänsla. Självkänsla 
betecknar en individs helhet, personlighetskärna. En individ med självkänsla är nöjd med sig själv 
och trygg i sig själv oavsett var som händer. Tudor-Sandahl (1992) skriver vidare att barnet speglar 
sig i moderns ansikte; speglingsteori. Genom samspelet med vårdaren lär sig barnet känna tillit 
eller misstro till sin omgivning. Barnet är helt beroende av sin vårdare. Om denna relation störs av 
till exempel för många tidiga separationer, byte av vårdare, missbruk eller att inte barnets behov 
tillfredsställs kan stressymptom framkallas. 

Aggressionsframkallande faktorer 
Lindberg & Berge (1997) skriver om Bjerstedts installationsföreläsning 1964, där det står att läsa 
att en person med många stereotypa aversioner är: 
 
”... oftast allmänt misstänksam och ger uttryck för en djungel-filosofi, sammansatt av aggressiv 
tuffhet och pessimistisk misstro mot andra. Han är vanligen allmänt etnocentrisk, dvs ger många 
uttryck för övervärdering av de egna grupperna och den egna nationen. Allmänpsykiskt visar han 
många prov på mental inflexibilitet, svårighet till omställning, motvilja mot det som är komplicerat 
och mångtydigt. Han vill ha världen enkel och välarrangerad och följa okomplicerade och 
dogmatiskt omfattande regler. I barnuppfostringsfrågor omfattar han som regel en auktoritär 
inställning, i vilken fruktan och absolut lydnad utgör hörnstenarna. (Bjerstedt i Lindberg och 
Berge, 1997 s.168). 
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Olweus (1986) anser att mobbarna kännetecknas av icke önskvärda beteenden som till exempel 
aggressivitet mot både kamrater och vuxna, en positiv inställning till våld samt att de sällan känner 
ångest, ängslan eller osäkerhet. Miri (1996) visar dock med sin senaste forskning på en del motsatta 
förhållanden. Mobbarnas självvärde ligger ganska mycket under den genomsnittliga nivån och de 
är mer osäkra och otrygga än offren. Han samtycker med Olweus om att mobbarna lätt blir 
aggressiva på grund av ett hetsigt temperament, dålig självkontroll och en negativ inställning till 
föräldrar och lärare. 
 
”De har en svag identifiering med sina föräldrar och har en negativ inställning och ett dåligt 
förhållande till dem. De har en benägenhet att ha en stark negativ attityd mot vuxenvärlden och 
protesterar särskilt mot sina lärare.” (Ibid., s. 9). 
 
Olweus (1986) menar att för lite kärlek och omsorg och för mycket frihet under uppväxtåren starkt 
bidrar till att utveckla ett aggressivt reaktionsmönster. Frihet i detta fall menas att vara fri från 
någon närstående som engagerar sig i barnet och fri från gränssättning för vad som anses vara ”rätt 
eller fel”. Friheten att kunna påverka sin egen situation och sitt liv har däremot en 
aggressionshämmande inverkan. Detsamma gäller alla ”frivilliga gemenskaper” (Fromm, 1980). En 
annan faktor som höjer barnets aggressionsnivå är föräldrars och andras uppfostringsmetoder som 
fysisk bestraffning och våldsamma känsloutbrott. Olweus skriver att i ”torftiga miljöer” har 
mobbningen en tendens att öka. Med ”torftiga miljöer” menas här en miljö som till exempel inte 
inbjuder till positiva aktiviteter. Olweus anser som Goethe att barn mobbar mer när de har 
långtråkigt. Mobbningen blir ett tidsfördriv. Raundalen (1979) skriver om Goethe som ansåg att 
detta beteende framförallt var ett tidsfördriv för människor som antingen var utan arbete eller som 
på annat sätt saknade meningsfulla aktiviteter. Fromm (1980) skriver att  våld och destruktivitet är 
ett resultat av ”otillräckligt kompenserat leda ”och: 
 
”Skillnaden mellan det ”oskyldiga” nöjet att göra någon generad eller reta någon och att delta i en 
lynchning är endast kvantitativ. I bägge fallen skapar den som har tråkigt sin egen källa till 
spänning när tillfället inte självmant erbjuder sig. Den som har tråkigt anordnar ofta ett ”miniatyr-
Colosseum” där han i förminskad skala framför de grymheter som utspelades i stor skala i 
Colosseum”. (Ibid., s. 272).  
 
Pikas (1987) menar att så länge inte individen blir frustrerad av den miljö han lever i är 
miljöfaktorn obetydelsefull i mobbningssammanhang. Om människan blir frustrerad av en situation 
och inte kan lösa känslan av frustration på ett tillfredsställande sätt, det är då irritationen kan 
framkalla anpassningsmekanismen aggression. Det är känslan av frustration som gör att man 
irriterar sig på saker som man annars knappast skulle lägga märke till, men frustrationen behöver 
inte alltid framkalla aggression (Brown, 1998). Enligt Pikas (1987) bär människor på fiendebilder 
som genom förstärkning från omgivningen kan komma att påverka hela grupper av människor. 
 
Fors (1995) menar att det kan vara så att den person som förtrycker en annan har blivit kränkt i 
barndomen. Vreden kan aktiveras i relation med andra barn. Plågaren kan i offret betrakta en del av 
det egna psyket och han projocerar sitt hat och sin vrede på offret som om offret var den 
aggressiva, även om offret känner en stark rädsla. Fors skriver om vikten av att en relation mellan 
barn, föräldrar och andra vuxna kännetecknas av tillit, omsorg, gränssättning och av att de vuxna 
möter barnet så att dessa behov tillfredsställs (ibid.). 
  
Fromm (1980) anser att man kan skilja på den godartade aggressionen; en drift som människan 
delar med alla andra djur och som står i livets tjänst. Han skiljer den från den elakartade 
aggressionen som uppstår i: 
 
”... en samverkan mellan olika sociala förhållanden och människans existentiella behov.” (Fromm, 
1980 s. 242). 
 
Den elakartade aggressionen är typiskt mänsklig. Den uppstår inte ur någon drift eller instinkt. Den 
har sitt ursprung i det liv individen lever. Den aggressionen används i ett destruktivt syfte, 
exempelvis till att förstöra saker eller att plåga andra människor för plågandets skull (ibid.). 
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Miri (1996) skriver i sin uppsats: 
 
”När det gäller plågare, är det lätt att upptäcka en tendens till ett aggressivt personlighetsmönster. 
De upplever relationen till föräldrar som mer konfliktfylld, har en negativ inställning till dem och 
är missnöjda med denna relation. De vill protestera, och har en negativ inställning också till lärare 
och vuxenvärld. Detta kan tyda på överväldigande onda inre objekt hos dem. Det förefaller som att 
det finns en tendens hos dem att längta efter en intersiv kontakt med sina vänner, att sakna ett 
intimt förhållande till sina familjer och kamrater. Denna tendens kan förklaras utifrån Igras teori 
(1983) att de aggressiva inte kan ha en intim relation på grund av framkallande ångest och 
skyddar sig mot detta genom att distansera sig och försöker vara oberoende och självtillräckliga. 
Brist på värme och intimitet med vänner och ett avvisande och mer fientligt förhållningssätt mot 
kamrater, föräldrar och lärare kan tyda på ett ”avvisande anknytningsmönster” hos dem som kan 
ha skapats genom ett auktoritärt uppväxtförhållande. Det verkar som om de har en låg 
retningströskel och ett hetsigare temperament än andra grupper. De är okoncentrerade, rastlösa, 
impulsiva och spänningslängtande, och upplever sig ha mer sömnsvårigheter än offer och resten av 
gruppen.” (Ibid., s. 42) 
 
Forskningen i ett flertal länder, bland annat Norge, Finland, England & Wales, Nederländerna, 
Tyskland och Australien, har uppmärksammat socialpsykologiska orsaker hos mobbarna. Man 
menar att dysfunktionella familjer med brist på värme och engagemang är en av faktorerna som 
skapar en aggressiv personlighet. (Smith& Morita & Junger-Tas & Olweus & Catalano & Slee, 
1999).  
 
Guggenbühl (1998) skriver om barns rätt till aggressivitet. Han anser att bråk och tråkningar hör 
barndomen till. Föreställningen om det aggressionsfria, lugna och snälla barnet är en romantisk 
föreställning och en farlig och nostalgisk paradisprojektion. Han menar att barn kan vara otrevliga, 
elaka, lömska och förskräckliga utan att man för den skull måste skylla det på socialisationen eller 
föräldrars sätt att uppfostra. Han skriver: 
 
”Barn tränger sig in i tillvaron också med våld och vill tillkämpa sig en frizon i världen där de kan 
uppleva sina aggressioner. Vi måste ge dem möjlighet att möta sin skugga, och vi får inte reducera 
dem till anemiska, helt igenom fredliga varelser.” (Ibid., s. 14). 

Han anser att aggressivitet är naturligt, men att den måste kanaliseras för att inte bli destruktiv.                         
 
Björk (1999) hävdar att ett aggressivt beteende kan väljas för att få makt och för att få sin vilja 
igenom.  
 
När det gäller aggressioner kan man förenklat urskilja två motstridiga uppfattningar. Den ena 
företräds av till exempel etologer och driftsteoretiker som anser att aggressioner är medfödda. Den 
andra uppfattningen går ut på att aggressioner är inlärda och företräds av inlärningspsykologer och 
socialpsykologer. Ett aggressivt beteende kan alltså vara ett inlärt beteende enligt social 
inlärningsteori. Aggression kan även framkallas på grund av medicinskbiologiska faktorer. Det 
manliga hormonet testosteron kallas ett aggressivt hormon och kan i höga halter göra att människan 
får en ”låg retningströskel” (Fromm, 1980). En bidragande faktor till aggressionsframkallande 
situationer kan vara stress. I sin ursprungliga form  säger frustrations-aggressionsteorin att  
aggression alltid är en följd av frustration. Aggressionen behöver inte visas öppet utan kan istället 
undertryckas. Detta skulle göra att frustrationen ytterligare ökas och därmed även aggressionen. I 
ett senare skede skulle denna aggression kunna användas och riktas mot någon helt annan individ 
än den som orsakade frustrationen från början. Den negativa stressen kan framkalla frustration 
därför att barnet inte kan påverka sin egen situation (Elkind 1985). Frustration är en känsla som kan 
följas av aggression (Fromm, 1980, Pikas, 1987, Brown, 1988). Stress kan även framkalla 
koncentrationssvårigheter och utagerande som kan leda till försämrade kamratrelationer med 
mobbning och utstötning som följd (Kadesjö, 1992). 
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Stress 
Tudor-Sandahl (1992) skriver om tidiga separationer som kan skapa stressymptom. Elkind (1985) 
menar att liksom man idag kan testa vuxna när det gäller den stress de utsätts för kan man också få 
fram ett barn stressnivå genom att kartlägga de stressorer som de varit utsatta för. Här följer de 
omständigheter som enligt honom påverkar barnen mest: 

Stressor Poäng 
Förälder dör  100 
Föräldrar skils  73 
Föräldrar flyttar isär  65 
Föräldrar reser mycket i arbetet  63 
Nära anhörig dör  63 
Barnet blir sjukt eller skadar sig  53 
Förälder gifter om sig  50 
Förälder mister jobbet  47 
Föräldrar försonas  45 
Mamman börjar yrkesarbeta  45 
Familjemedlem insjuknar  44 
Mamman blir gravid  40 
Skolsvårigheter  39 
Syskon föds  39 
Förändring i skolgången (ny lärare eller ny  klass) 39 
Förändringar i familjens ekonomi  38 
Kamrat blir sjuk eller skadar sig  37 
Ny (eller ändrad) fritidsaktivitet spellektioner, scouterna osv) 36 
Mera eller mindre bråk med syskon  35 
Våldshotad i skolan  31 
Stöld av personlig egendom  30 
Ändrade sysslor i hemmet  29 
Äldre syskon lämnar hemmet  29 
Bråk med far/morföräldrar  29 
Framstående personlig prestation  28 
Flyttning till annan ort  26 
Flyttning till annan stadsdel  26 
Får eller förlorar husdjur  25 
Ändrade personliga vanor  24 
Bråk med lärare  24 
Ändrade tider hos dagmamma eller på daghem 20 
Flyttning till nytt hus  20 
Byte av skola  20 
Ändrade lekvanor  19 
Semester i familjen  19 
Nya kamrater  18 
Sommarkoloni  17 
Ändrade sömnvanor  16 
Fler eller färre möten med släkten  15 
Ändrade matvanor  15 
Ändrade TV-vanor  13 
Födelsedagsfest  12 

                             Bestraffad för att ha ljugit  11 (Elkind, 1985 s. 168). 
 
Elkind (1985) menar att om barn kommer upp i en poäng på mellan 150 och 300 räknat på ett år är 
risken stor för att barnet ska visa vissa stressymptom över genomsnittet, men om poängen blir över 
300 är sannolikheten stor att det är eller blir allvarligt påverkat när det gäller hälsan eller beteendet. 
 



Barn lever idag med ständiga separationer. Separation är något normalt som ingår i att bli vuxen 
och det kan barnet inte skyddas ifrån och Elkind menar att det är inte separationen i sig som skapar 
problemen utan alltför mycket separation som blir övermäktigt för barnet och kan leda till 
stressymptom; emotionell överbelastning.   

Sammanfattning och reflektioner 
Begrepp som nämns i samband med mobbares personlighet är otrygghet och aggressivitet. De har 
heller inte en god relation till vuxenvärlden. För att kunna utvecklas till en tillitsfull individ 
behöver barnet enligt min tolkning vuxna i sin närhet som har satt barnets trygghetsbehov i 
centrum. Den tidiga barndomens upplevelser tycks vara mycket betydelsefulla. Det visar såväl 
tidigare som senare forskning. Stern visar på en positiv syn som tyder på att det som påverkar 
barnet negativt under de första åren går att reparera vid senare tillfällen i livet. Att utveckla känslan 
av tillit och få tilltro till andra och sig själv kan främjas genom ”en trygg bas” och att barnet får 
signaler från omgivningen att vara älskat. Att få sina behov tillgodosedda kan enligt Fromm (1980) 
eliminera den elakartade aggressionen. Den godartade aggressionen är enligt honom livsviktig för 
att överleva men de aggressiva känslorna måste kunna hanteras på ett för omgivningen acceptabelt 
sätt.  
 
Mobbning kan även bero på en ”felinlärning”. Om barnet ser upp till positiva modeller kommer 
positiva handlingar att bli fler enligt social inlärningsteori. De mekanismer som kan ge upphov till 
mobbning beror enligt min tolkning på människans hela livssituation. En del i processen är enligt 
Pikas (1987) med flera känslan av frustration, att inte kunna påverka sin egen situation är starkt 
frustrationsframkallande. Dessa känslor kan framkallas av en mängd faktorer. Det som en 
människa anser vara en frustrerande situation behöver inte vara det för en annan. Stress är en faktor 
som kan framkalla aggression, men det som är en stressor i en tidsepok behöver inte vara det i en 
annan tid därför att samhället förändras. Orsaker till frustration kan ligga på ett djupt plan som till 
exempel många och tidiga separationer, missbruk, otillfredsställda behov som kan framkalla stress 
enligt Elkind (1985). Stress kan framkalla koncentrationssvårigheter och utagerande. 
Koncentrationssvårigheter kan framkalla irritation från omgivningen som i sin tur kan följas av 
utanförskap på grund av dåliga kamratrelationer med mobbning som följd och som kan framkalla 
känslan av stress och frustration i en evig spiral. En ond cirkel som kanske kan brytas om barnet 
upplever trygghet i sin tidiga barndom. Fors (1995) anser att mobbaren kan ha blivit kränkt i 
barndomen och därför projicerar sitt hat på någon annan. Att känna meningsfullhet, tillhörighet och 
uppleva en känsla av sammanhang i sin livssituation är frustrationshämmande. 
 
Barn utsätts för ständiga separationer då det gäller föräldrar, byte av daghems- fritidshemspersonal 
eller lärare. Våldshot i skolan är heller inget ovanligt. Arbetslöshet kan göra både barn och 
föräldrar frustrerade och otrygga. Enligt Hogg & Vaughan (1998) skapas vid stora 
samhällsförändringar  otrygghet vilket gör att frustrationkänslan och våldet ökar.  

Ett interpersonellt perspektiv 
Bjerstedt skriver i sin installationsföreläsning 1964 i Lindberg & Berge (1997) att emotionell 
otrygghet är en bra grogrund för intoleranta gruppattityder men: 
 
”Har barnet däremot hos föräldrar och lärare fått en grundläggande upplevelse av att mänskliga 
relationer kan baseras på ömsesidig tillit och på förtroende, har sannolikt en god psykologisk 
grund lagts också för tolerantare gruppattityder. Det barnet har troligen fått en långtidsverkande 
vaccinering mot obefogad misstänksamhet och ängslighetsbaserade aggressionstendensern och det 
blir inte lika benäget att acceptera obestyrkta negativa stereotypier som längre fram möter det 
utifrån.” (Ibid., s. 169). 

 Ledare och följeslagare  
Olweus (1973) skriver i sin bok ”Hackkycklingar och översittare” om gruppdynamikens betydelse 
för mobbningens uppkomst. Han menar att kamratgruppen är ett ganska ”slutet system” med egna 
samspelsformer. Olweus beskriver tre klassituationer: 
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”Klasser med hackkyckling- och översittarproblematik, klasser med hackkycklingsproblematik och 
klasser med översittarproblematik.” (Ibid., s. 166). 
 
Han beskriver den mobbade som dels det provocerande offret och dels det passiva offret. Det 
provocerande offret är ett barn som ofta skapar irritation omkring sig. Det kan vara okoncentrerade 
och allmänt oroliga barn som stör omgivningen. Deras beteende gör att gruppen ”tröttnar” och 
trakasserier kan bli följden. Det passiva offret beskrivs av Olweus som en person som 
kännetecknas av försiktighet, känslighet, osäkerhet och en person med allmänt negativa värderingar 
om sig själv. Detta motsägs av senare forskning gjord av Miri (1996) som menar att mobbarna är 
otryggare och osäkrare än offren. Det går heller inte att bevisa om det passiva offret var försiktig, 
känslig, osäker före mobbningen eller om mobbningen  har gjort personen ifråga försiktig, känslig 
och osäker. 
 
De passiva offrens beteende signalerar till omgivningen att de inte vågar försvara sig om de blir 
angripna eller förolämpade (Olweus 1986). Om det i en grupp finns en potetiell översittare kommer 
detta att prägla gruppens aktiviteter, eftersom relativt små motgångar och frustrationer leder till 
intensiva reaktioner på grund av mobbarens aggressiva personlighet. Olweus (1973) menar att finns 
även ett potentiellt offer blir denne snart upptäckt av översittaren. En av anledningarna till 
angreppen är offrens oförmåga att försvara sig. Olweus skriver vidare att översittaren ofta vill ha 
med sig andra i sina negativa handlingar och kan snart ha ett ”hov” av medlöpare vid sin sida. 
Varför andra barn än översittaren trakasserar offret menar Olweus beror på två sannolika 
mekanismer: 
 
”1) s.k. social ”smitta” som, direkt eller indirekt, kan leda till en (tillfällig) aktivering eller ökning 
av aggressiva tendenser och 2) försvagande av hämningar mot aggressiva tendenser.” (Ibid., s. 
172). 
  
Dessa mekanismer kan ibland vara svåra att särskilja eftersom de verkar i samma riktning. Social 
inlärningsteori gör gällande att människor kan bete sig mer aggressivt efter att ha sett aggressiva 
förebilder. Detta gäller främst personer som är osäkra och osjälvständiga. Den andra mekanismen 
benämns ”försvagande av hämningar mot aggressiva tendenser”. Att se en ”modell” bli belönad 
för ett aggressivt beteende kan göra att åskådarens egna hämningar minskar. Översittaren utsätts 
inte för några obehagliga konsekvenser för sitt agerande eftersom ingen vuxen ingriper mot de 
negativa handlingarna, inte heller riskerar han att utsättas för några andra medlöpare. De försvarar 
inte heller offret av rädsla för att själva utsättas för förtryck, alltså har översittaren vunnit en 
”seger”. Om en vuxen inte ingriper i handlingen uppfattas detta av barnen som att handlingen är 
godkänd. Om angriparna är flera tenderar detta att leda till en ”skuldutspädning”. Känslan av 
individuellt ansvar minskar. Denna behandling av offret kan göra att en ”gradvis nedvärdering” 
sker och efter hand uppfattas personen som  värdelös och nästan ber om att få utsättas för denna 
behandling. Översittaren känner ingen skuld eller ånger.  

Olweus (1973) menar att klasser med offerproblematik oftare har mobbade elever som uppvisar det 
”provocerande barnets” beteende. Dessa barn kan vara till exempel okoncentrerade och allmänt 
oroliga. Detta gör att gruppen oroas och aggressiva reaktioner från ett stort antal elever kan utlösas. 
I en klass med enbart översittarproblematik menar Olweus (1973) att detta kan göra att flera utsätts 
för mobbarens aggressiva beteende, men det riktas inte enbart mot en enda person som när det 
passiva offret var närvarande i klassen.  
  
Enligt Olweus (1973) tycks det som om det centrala för uppkomst av mobbning är om gruppen 
innehåller en översittare eller inte. 
 
Teoriskiss över faktorer av sannolik betydelse för hackkyckling och översittarproblematik enl. 
Olweus (1973 s. 25). 
 
 



 
 
Figur 1 enligt Olweus (1973, s. 25). Olweus menar att rutan längst till höger bestämmer om det 
skall förekomma mobbning eller inte i en grupp. Detta påverkar gruppklimatet i rutan närmast till 
vänster. Reaktionerna i gruppen beror även på Sektor D och Sektor A. Sektor B och C har endast 
”lyfts ut” ur rutan till höger. Olweus menar att vissa egenskaper kan göra att någon blir översittare 
eller hackkyckling. 

 Dissonans 
Pikas (1987) skriver om olika faktorer som kan vara orsaken till mobbningens uppkomst i en 
grupp. Det första är begreppet dissonans. Med dissonans menas i detta fall att två intryck inte 
stämmer överens med varandra. 
 
Människan organiserar sin omvärld genom att skapa ordning i den (Pikas, 1987, Barth/Nordström, 
1991). Detta ger trygghet. Tanken utvecklas genom barns förmåga att organisera intryck och 
systematisera erfarenheter i form av föreställningar och begrepp. Begrepp blir ett uttryck för 
organiserad kunskap. (Pikas, 1987, Doverborg & Pramling, 1992). Vuxna människor kan aldrig 
tala om för ett barn hur barnet skall tänka. Det gör barnet utifrån sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter och när nya kunskaper och erfarenheter tillförs eller upptäcks, omvärderas det gamla 
mönstret till nya mönster enligt kognitiv teori. 
 
Om barnet till exempel lärt sig begreppet ”flicka” kommer barnet att förvänta sig att en flicka skall 
se ut och uppträda som den flickan som det här barnet känner till och har erfarenhet av. Efter hand 
som barnets erfarenheter vidgas kommer barnet att lära sig att en flicka kan se ut och uppträda på 
många olika sätt. Barnet tillför de abstrakta attributen snäll, stor, elak och så vidare. Varje begrepp 
innefattar ett helt tankeinnehåll. Pikas (1987) menar att individen placerar de olika begreppen i 
”fack”. 
 
Ibland uppstår en motsägelsefull bild av en individ. Pikas (1987) skriver om ett barn som till 
exempel är ”lillgammalt”. Det här barnet är barn men beter sig som en vuxen. Ett barn kanske inte 
har ett ”fack” att sätta in det ”lillgamla” barnet i, därför att barnet inte har någon föreställningsvärld 
och erfarenhet av ”lillgamla” barn. Barn ”testar” varandra och alla som har en tydlig avvikelse 
testas mer än andra, helt enkelt av perceptuella skäl och för att få svar på frågan: ”Vad är detta”? 
Barnet ser att något inte ”stämmer överens” med det man förväntat sig att se. Hur har det barnet 
förväntat sig att ett barn skall vara? Det avgörande är om avvikelsen kan inordnas i något som är 
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bekant och det är olika utifrån varje persons referensram. Om det ”lillgamla” barnet befinner sig i 
en grupp med ”lillgamla” barn är det ingenting som är annorlunda med att var ”lillgammal” i den 
gruppen, då är det  något annat som är ”annorlunda” där. Det är gruppen som talar om vad som är 
”normalt” eller inte i just den gruppen. Mathiasson (1994) menar att om medlemmarna i en grupp 
är trygga, utgör inte ”olikheter” ett hot. 
 
Alla länder har sina lagar och förordningar, alla grupper har sina regler om vad som är "normalt" 
eller inte och alla familjer har sina egna bestämmelser som medlemmarna måste följa. Detta gör att 
det som är rätt och riktigt i en kultur eller tidsepok inte behöver vara rätt och riktigt i en annan 
kultur eller tidsepok. (Stensmo, 1994). Om det individen ser inte stämmer överens med den bild 
som förväntas, då kan den här dissonansen uppstå som Pikas talar om. 
  
Däremot behöver inte mobbning uppstå för att en person sänder dissonanta signaler. Flera faktorer 
spelar in. Raundalen (1979) skriver att om barn aldrig får en ordentlig förklaring på en avvikelse 
kan det heller aldrig talas öppet om saken. Därför blir det något som barnen ständigt återkommer 
till, eftersom det kan vara spännande och även vara förknippat med ängslan. 

Fiendebild 
En annan faktor i mobbningsprocessen är fiendebild. Pikas (1987) talar om "den fritt flytande 
fiendebilden". Den kan jämföras med människors fördomar. De finns redan klara i medvetandet, 
vilket gör att om en person med de egenskaperna kommer till gruppen, kan gruppen eller en enskild 
medlem överföra sina redan klara bilder till den medlemmen som kanske vid något tillfälle begår 
en mindre förseelse eller endast av någon anledning drar uppmärksamheten till sig. Det behöver 
enligt Pikas inte vara en översittare, som enligt Olweus börjar mobbningen. Det kan lika väl vara 
en initiativtagare med helt andra egenskaper men som ger översittaren klartecken att agera. 

Pikas nämner även en "objektiv fiendebild". Den fiendebilden kan jämföras med Olweus definition 
av det provocerande offret. Här framkallar personen själv mobbningen, genom att störa gruppens 
medlemmar på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara det okoncentrerade barnet som alltid 
stör lektionen. Till slut bildas en vana hos gruppen att betrakta den personen som fiende. Det kan 
handla om vad som helst som stör just den gruppens normer. 
 
Ibland arbetar gruppens medlemmar fram en fiendebild som får fungera som en så kallade 
"åskledare" för gruppens frustrationer (Pikas, 1987). Mathiasson (1994) menar att ju otryggare 
medlemmarna i en grupp är, desto starkare blir behovet av att minimera konflikterna inom gruppen. 
I alla grupper finns en strävan mot likhet, men i en trygg grupp är inte olikheterna lika hotande. Om 
omgivningen är trygg tål medlemmarna otrygghet och klimatet kan vara öppet och tillåtande. Det 
blir inte "vi" och "de" utan individernas olikheter och växande får mer utrymme (Mathiasson, 
1994).  
 
Inte heller är det enbart en fiendebild eller dissonansfaktorn som utlöser mobbning. 

Förstärkning av varandras icke önskevärda beteende 
Raundalen (1979) skriver om Groos som hävdade att barn har en naturlig impuls att apa efter eller 
imitera det de ser. Avsikten är inte alls från början att retas, men i och med att det väcker en viss 
glädje hos omgivningen förstärks beteendet. Om dessutom den som är offer för handlingen reagerar 
med ilska då är retandet ett faktum. Det är detta förstärkande av mobbarnas negativa beteende som 
Pikas skriver om. Om ett barn börjar ”testa” ett annat barn beror utgången till stor del på det testade 
barnets reaktioner och omgivningens beteende. Han anser att gruppen börjar "svänga åt samma 
håll" det vill säga, fler och fler medlemmar i gruppen börjar tycka likadant. Det negativa beteendet 
förstärks, kanske genom skratt och leenden från kamraterna och det ger testaren signaler om att 
hans beteende är bra. Olweus (1973) talar om ”social smitta” och Olweus (1986) menar att gruppen 
får en minskad känsla av individuellt ansvar och skuldkänslan försvagas, eftersom det är flera som 
utför handlingen. Mobbningen kan bli en handling som om den inte bryts kan övergå till att bli en 
vana, där ingen egentligen vet hur det hela startade. I Raundalen (1979) står att Groos ansåg att 
vuxna ofta förstärker det retfulla beteendet snarare än motarbetar det. Fors (1995) skriver att de 
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vuxnas förhållningssätt antingen befrämjar destruktiviteten eller hejdar den. Även internationell 
forskning menar att skolledningens attityder gentemot mobbning är av största betydelse om 
mobbning förekommer på en skola eller ej. Om ingen i omgivningen reagerar mot ett negativt 
testande kan detta mycket väl övergå i mobbning. Genom att alltid tänka och handla utifrån barnets 
trygghet ges på ett tidigt stadium möjlighet att upptäcka och motverka mobbningstendenser av 
olika slag  (Rosenqvist, 1995). 
 
Enligt Raundalen (1979) menade Groos att brist på reaktion från offrets sida, vore ett effektivt sätt 
att få retandet att upphöra. Nyare forskning gör dock gällande att det är viktigt att offret lär sig säga 
ifrån (Widerberg, 1997). 

Förebilder och färdigheter 
Vilka beteendemönster och människor har medlemmarna i gruppen som förebilder? Hur skall en 
människa se ut eller bete sig för att duga i just den gruppen? Skall män vara muskulösa 
kroppsbyggare medan kvinnorna skall vara smala och smidiga för att bli accepterade? Skall elever 
vara elitinriktade och duktiga studenter eller ljusa i huden? Här påverkar hela samhällets 
människosyn indirekt vem som duger eller inte. Det som är aktuellt i en tidsperiod är det inte i en 
annan.  
 
Social inlärningsteori menar att om barnen ser upp till positiva modeller kommer de positiva 
handlingarna att öka i omfång. Om handlingarna belönas genom uppmärksamhet av personal eller 
föräldrar kommer även detta att påverka beteendet. (Lamer, 1990). Agerar de vuxna i barnens 
omgivning som goda förebilder? Vilka förebilder finns inom gruppen, vilka förebilder och 
färdigheter har mobbaren? Von Feilitzen (1989) skriver i boken "Barn och unga i medieåldern", att 
det är barnets hela livssituation som avgör hur de påverkas av det våld som visas i filmer och på 
TV. Om barnet har en bra relation till föräldrar, kamrater och skola är risken mindre att påverkas 
negativt av mediainnehållet och använda sig av de färdigheter som kan läras genom våldsfilmer. 
Pikas (1987) anser att sättet att mobba kan påverkas av de färdigheter som mobbaren har, men 
orsaken till mobbningen är en annan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mobbningsprocessens inre och yttre faktorer sammanfattas i en bild av Pikas (1987, s. 65). 
 
 
      

 
Figur 2 enligt Pikas (1987, s. 65). Förklaringen till bilden se sid 19, 20 och 21 under rubrikerna 
Dissonans, Fiendebild, Förstärkning av varandras icke önskvärda beteende samt Förebilder och 
färdigheter. 

 Makt och maktlöshet 
Fors (1995) menar att mobbning kan också förklaras ur ett grupperspektiv. De processer som 
startar när ett barn kommer till skolan och skall befästa en plats i gruppen kan vara svåra att förstå. 
Elevernas olikheter visar sig och hur läraren hanterar dessa kan vara det som igångsätter processen. 
Barn som får extra hjälp kan av andra barn upplevas som orättvis behandling och skapa 
avundsjuka. Fors talar om att i gruppens liv formas rollerna till exempelvis en maktstruktur, där 
någon bestämmer och andra underkastar sig men den som har makten i en situation behöver 
nödvändigtvis inte ha den i en annan. Maktspelet pågår i plågarens regi. Även relationerna mellan 
lärare och elev präglas av makt. De vuxnas förhållningssätt i en grupp kan antingen befrämja 
destruktiva beteenden eller hejda dem. I grupper finns formella regler om att man inte bör mobba 
någon annan, men ibland kan det finnas informella regler om att någon skall mobbas. Regler som 
bryts blir förenat med hot om straff. Detta är ett av de vanliga skälen till att ingen vågar berätta om 
vad som pågår eftersom den som berättar kan utsättas för bestraffningar. 
 
Fors (1995) menar att barns sociala kompetens visar sig bland annat då man söker sig en kamrat. 
En del barn finner snabbt någon att umgås med medan andra tar längre tid på sig och prövar många 
olika relationer. Någon kan välja utanförskapet och gruppen kan acceptera detta, för andra blir 
utanförskapet katastrofalt. Att finna en plats i gruppen kan vara svårt och som ett led i processen 
uppstår frågorna vem man får vara tillsammans med eller inte och vem får inte vara med.  
Fors (1995) skriver: 
 
”Mobbningsfall har gemensamma egenskaper som obalans i makt mellan offer och plågare och en 
fientlig känslomässig valör i relationen. Varje mobbningsfall har sin egen historia om hur 
mobbningen har uppstått och vad som gör att den fortsätter.” (Ibid., s. 25). 
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Fors (1995) beskriver mobbningsprocessen i relationen mellan barn i fig. 3 

 
SJÄLVSTÄNDIGHET  

                                                                            
           
 1. Oberoende/självständighet          2. Oberoende/självständighet 
   
                    hat, förakt, avund                            omsorg, respekt, kärlek 
                    tillfälliga förnedrande                     ömsesidigt bekräftande  
                    relationer                                         givande och tagande 

                                                 ”jag och du bråkar men vi                ”jag hjälper dig om du behöver hjälp                           
                    betyder inte så mycket för                och du vet om det 
                    varandra”                                           
 
                    kamratrelation    jämlik kamratrelation  
 
           FIENTLIGHET                                                                    VÄNLIGHET 
 
   3. beroende/kontroll                       4. beroende/kontroll 
   
                    hat, förakt, avund                         omsorg, respekt, kärlek 
                    aktivt förnedrande                            stödjande, omvårdande 
                    bestraffande 
                    hotande 
                    ”jag slår dig om jag vill                    ”jag kommer att ta hand  
                    och du kan inget göra”        om dig och hjälpa dig” 
 
                    mobbningsrelation                         stödjande kamratrelation 

    
 
 
 
                                                         KONTROLL 
 
 
Fig. 3 enligt Fors (1995 s. 10). Hon skriver vidare: 
 
”Barnens relationer i kvadraterna två och fyra betecknas som kamratrelationer. Skillnaderna 
mellan dem är att i det ena fallet är det en jämbördig kamratrelation och i den andra en stödjande 
kamratrelation. I kvadrant tre har den ena individen kontroll över den andra och det är fientliga 
känslor mellan dem. Detta utmärker mobbningsrelationen med obalans i makt och fientlighet. Den 
första kvadranten kan motsvaras av den relationen där barn slåss med varandra eller är i konflikt 
med varandra. Oavsett om det gäller slagsmål eller en annan konflikt så är det en jämbördig 
relation med fientliga känslor mellan de inblandade.” (Ibid., s. 10). 
 
Fors (1995) använder denna typ av figurmodell i sina analyser av mobbningsfall där hon placerar 
personer för att studera maktförhållandet i de situationer hon beskriver. 
 
Nederländsk forskning antyder att klassens formelle ledare; läraren har det största ansvaret när det 
gäller att förebygga och förhindra intolerans och stereotypa aversioner. Den gruppledare som 
endera har en alltför strikt och diciplinerad hållning gentemot sina elever och den ledare som å 
andra sidan har en ”låt gå” mentalitet är de grupper där mobbning förekommer oftast. Att vara en 
god förebild och träna eleverna i socialt beteende har en stark positiv effekt. 
(Smith & Morita & Junger-Tas & 0lweus & Catalano & Slee, 1999). Även Italiensk forskning 
menar att skolledningens, lärares och  elevers attityder är av största betydelse för förekomsten av 
mobbning.                           
                                                                                                  25



Sammanfattning och reflektioner 
De enskilda individernas personlighet och gruppens sammansättning har enligt min tolkning en 
avgörande betydelse vid förekomst av mobbning. Ledaren i gruppen; den formelle eller informelle, 
kan bestämma om mobbning skall börja eller sluta. Vilka är ledarna; vilka förebilder, fördomar, 
kunskaper har de? Vilka erfarenheter har de av olika situationer och människor? Hur förväntar de 
sig att en människa ska se ut eller bete sig? Vilka är de andra personerna i gruppen? Är de otrygga 
människor som av rädsla för att själva bli utstötta inte törs protestera mot ledaren, eller finns det en 
annan potetiell ”bra” ledare som kan få gruppen att ”svänga åt ett annat håll”? Detta är faktorer 
som alla har betydelse för mobbningens förekomst eller inte. Dynamiken mellan den utsatte och 
mobbaren är viktig. Hur svarar den som mobbas på den behandling som han utsätts för? Den 
forskning som finns är entydig; den utsatte försvarar sig inte på ett sätt som accepteras av de andra i 
gruppen eller han försvarar sig inte alls. Min egen tolkning är den att det beror på vad ledaren anser 
vara ett acceptabelt sätt. Om ledaren förväntar sig att ett barn skall ”svara” genom att till exempel 
slå tillbaka mot den som mobbar, då kan detta medföra att mobbningen upphör, men testningen kan 
likaväl upphöra om offret börjar gråta, om ledaren påverkas av just gråt. Ser däremot ledaren ner på 
en person som gråter, då upphör inte mobbningen. Den dissonans som kan uppstå är enligt Pikas 
(1987) när barn förväntar sig ett beteende eller vision och förväntningen eller visionen stämmer 
inte överens med det som barnet upplever. Om barn och vuxna får en förklaring på de olikheter 
som finns tillförs en kunskap som reviderar den kognitiva strukturen och vid nästa tillfälle eller 
situation i mötet mellan människor berikas ägaren/individen med en ny förståelse. Den nya 
förståelsen kan göra att det som tidigare uppfattades som ”konstigt och annorlunda” inte längre är 
varken ”konstigt eller annorlunda”. Det bildas som Pikas (1987) säger ett ”fack” för just det 
beteendet eller visionen. Det beror även på vilken information omgivningen får; är den fördomsfri 
eller ej? ”Spelet” mellan ledaren och den som utsätts kan bestå av otaliga scenarier beroende på 
vilka förväntningar, kunskaper, fördomar, situationer och människor som agerar. Om ingen i 
omgivningen reagerar eller försöker förhindra det som sker kan detta som startade av en tillfällighet 
sprida sig. Det uppstår som Olweus (1973) beskriver som ”social smitta” eller enligt Pikas (1987) 
”gruppen börjar svänga åt samma håll”. Om dessutom mobbaren belönas med leenden och skratt av 
omgivningen då förstärks mobbningen och ledaren kan få en känsla av att det han gör är rätt och 
riktigt, enligt behavioristisk teori.     
 
Det barn som av någon anledning provocerar hela gruppen genom till exempel ett störande 
beteende kan förklaras genom frustrations-aggressionsteorin. Omgivningen upplever en känsla av 
frustration genom barnets beteende som stör. Om inte det störande beteendet upphör eller ändras, 
kan det bli ett ”hinder” för de andra i omgivningen. Den aggression som finns i gruppen riktas då 
mot detta hinder och mobbningen blir ett faktum. Ibland kan inte barnets beteende ändras på grund 
av till exempel okoncentration. Enligt min erfarenhet måste då pedagogen ge omgivningen kunskap 
om detta så att den kognitiva strukturen revideras och en förståelse och acceptans utvecklas hos 
både barn och vuxna. Olweus (1973) menar att för att mobbning skall uppstå måste en översittare 
finnas i gruppen. 
 
Fors (1995) menar att mobbning handlar om oblans i makt och fientlighet. Det aggressiva 
beteendet används för att få makt. Aggressiviteten blir en instrumentuell teknik.       

 
                              
                             Ett strukturellt perspektiv 

 
Lindberg & Berge (1997) skriver om Bjerstedt som 1964 menade att: 
 
”Antingen vi anser det önskvärt eller icke, är enskilda länders ställning som separata kulturhärdar 
snart en historisk företeelse. I allt större utsträckning blir vi världsmedborgare. Skolan bör göra 
sitt till för att underlätta elevens anpassning till en värld utan gränser också genom att tidigt 
konfrontera honom med ett kosmopolititiskt stoff”. (Ibid, s. 169). 
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Mobbningen kan även ses ur ett samhällsdynamiskt perspektiv. Enligt social inlärningsteori lär sig 
barn vissa beteenden genom att observera andra individer och de positiva handlingarna ökar om det 
finns positiva modeller att se upp till. Om de däremot följer negativa modeller kommer de negativa 
handlingarna att öka (Lamer, 1991). Von Feilitzen (1989) menar att om inga förebilder finns kan de 
unga skaffa sig egna förebilder från till exempel massmedia. En tydlig identifikation ger trygghet. 
Massmedia har en viktig funktion i arbetet mot mobbning och intolerans.  
      
Sydafrikas historiska bakgrund med apartheid och barn som blivit offer för rasdiskriminering och 
förvägrats sina mänskliga demokratiska rättigheter, för dem är ett liv utan våld en utopi. Våld 
tillhör det daglig livet (Smith & Morita & Junger-Tas & Olweus & Catalano & Slee, 1999).  
 
”In summary, children simultaneously suffring from poverty och political violence in developing 
countries tend to face a risk of cultivating a view of the world which is quite different from their 
counterparts in industrialised contries... Violent behavior of children living under the cross-fire of 
political violence and poverty is not necessarily to be condemned or punished - violence often 
becomes part of life itself and also a means to overcome poverty in order to survive.” (Ibid., s. 
362). 
 
Detta är orsaken till att barn i utvecklingsländer som lider av fattigdom och politiskt våld ibland 
bekämpar våld med våld. Dessa barn lever i en våldskultur och deras syn på världen är skapad av 
den kulturen (ibid.). 
 
Sverige är ett välfärdssamhälle, men välfärd har även blivit synonymt med ekonomisk välfärd som 
är mätbar, logisk och rationell. Ägande och hög materiell konsumtion ger status, som kan vara av 
betydelse för individens självvärdering. I ett samhälle där social status blir en viktig  
motivationskälla och individen högaktas och respekteras som konsument påverkas naturligtvis 
självvärderingen efter ägodelarna. Detta är en stor skillnad mot kvalitativa aspekter som trivsel, 
gemenskap och social trygghet som inte lika högt har prioriterats i det svenska samhället. Det 
ökade förvärvsarbetandet gör också att kontakten mellan barn och föräldrar minskar vilket kan leda 
till att ett aggressivt beteende blir en instumentell teknik för att få uppmärksamhet från föräldrar 
och pedagoger (Nielsén & Stigendal, 1973). Olweus (1973) menar att hackkyckling- 
översittarproblematiken grundläggs långt tidigare än skolstarten. Därför bör frågor som gäller den 
tidiga omvårdnaden och barns emotionella relationer diskuteras. 

”Och man undrar kanske med viss oro om en del utvecklingstendenser i samhället verkligen gynnar 
skapandet av trygga och självständiga individer.” (Ibid., s. 233). 

Enligt Nielsen & Stigendal (1973) har den geografiska rörligheten ökat och 
rörlighetsundersökningar visar att ökad rörlighet ger ökade anpassningsproblem som i sin tur visar 
sig i form av ökad ungdomsbrottslighet, alkoholproblem, psykiska problem och framförallt i ökad 
otrygghet och vantrivsel. 

                                 
Förenta Nationerna beslutade 1989 att skapa en lag som skall skydda världens barn. Den kallas 
Barnkonventionen och är uppdelad i 54 olika artiklar som kan liknas vid lagar. När det gäller 
mobbning kan man säga att artikel 3, 12 och 29 är bland de viktigaste. Där står bland annat att alla 
skall arbeta för barnens bästa och att skolan skall vara sådan att eleverna lär sig respekt för andra 
människor och för andra människors kultur och språk, även när de inte liknar barnets egna. Barnen 
skall ha möjlighet att säga sin mening om viktiga saker som gäller dem själva. 
 
I svensk arbetsmiljölag kan bland annat läsas att Sveriges kommuner har ansvar för skolorna. 
Kommunpolitiker skall därför se till att skolorna i kommunen har en arbetsplan för hur man skall 
motarbeta mobbning och att skolorna följer den. Mobbning är en olaglig handling och skall därför 
behandlas som det.  
 
Svenska skollagen säger att alla i skolan har rätt att känna sig trygga och kunna gå till skolan utan 
rädsla för förföljelse eller trakasserier av något slag. De vuxna i skolan har ett ansvar att 
uppmärksamma mobbning (Widerberg, 1997). 



 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står att läsa: 
 
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (Ibid., s. 14). 
 
Den 1 juli 1996 överfördes ansvaret för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen från  
Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen 
har tidigare varit reglerad i socialtjänstlagen. Från och med 1 januari 1998 finns bestämmelserna 
om dessa verksamheter i skollagen, vilket innebär att socialstyrelsens och länsstyrelsernas ansvar 
för verksamheten upphört och Statens skolverk är ansvarig myndighet. 
 
Nya måldokument har utformats. En läroplan finns utarbetad för barn och unga 6-16 år i 
förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg. En annan läroplan för förskolan 1-5 år skall 
bidraga till en bättre samordning mellan förskola och skola när det gäller gemensamma synsätt, då 
förslaget utgår från förskolans principer och värderingar (Skolverket, 1998).  

Sammanfattning och reflektioner 
I ett demokratiskt samhälle där media engagerar sig i problemet tycks det som om de styrande i 
landet påverkas att agera mot intolerans och stereotypa aversioner. För att förstå förekomsten av 
våld som begås av barn eller riktas mot barn i ett land måste man se till landets ekonomiska, 
politiska, kulturella och sociala bakgrund.  
 
I Barnkonventionen står att alla skall arbeta för barnens bästa. Svenska skollagen säger att alla i 
skolan har rätt att känna sig trygga och kunna gå till skolan utan rädsla för förföljelse och 
trakasserier av något slag. Mina egna reflektioner är att detta är en självklarhet och att problem som 
intolerans har alla vuxna ett ansvar för. Svenska barn har levt ett liv i sex år innan de kommer till 
skolan. Människans socialiseringsprocess startar vid födseln och moralen  grundläggs långt tidigare 
än vid skolstarten redan i förskolan. Enligt Lindstein (1995) formas moralen av av erfarande och 
fostran och förändras under människans hela livstid beroende på vilken miljö individen lever i. 
Bergling (1982) menar att från början har fostraren en central roll för att senare kompletteras av 
andra samhällsindivider och Bowlby (1988) anser att för att kunna förstå mekanismerna som senare 
kan framkalla ett destruktivt beteende bör barnets hela livssituation beaktas från födseln och framåt 
i tiden. Föräldrar och personal måste därför var för sig och tillsammans angripa problemet i barnens 
tidiga liv för att kunna förebygga mobbning och våld. Personal redan på förskolan kanske skulle 
arbeta med attityder och relationer och framförallt agera som goda förebilder.                      
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Strategier mot mobbning 
Det är troligt att den kunskap om mobbning som den praktiskt verksamme pedagogen tror på avgör 
valet av det arbetssätt som kommer att användas. Beror mobbarens beteende på otrygghet och 
frustration eller är det en ”felinlärning”, är det gruppens sammansättning som är den avgörande 
faktorn eller handlar det om samhällsorsaker? Hur kan en pedagog arbeta mot mobbning med ett 
barn som saknar trygghet och tillit? 
 
Enligt Bjerstedts åsikter i Lindberg & Berge (1997) kan en grundläggande förtroendeattityd 
framkallas genom att pedagoger inom till exempel skolan genom samarbete på jämställda villkor 
med elever från olika bakgrundsmiljöer och med olika kunskaper och intressen: 
 
”Det är angeläget att de möjligheter grundskolan härvidlag erbjuder utnyttjas - och utnyttjas på 
rätt sätt... Grupparbete får inte enbart bli ett sätt att förenkla lärarens arbetsadministration - 
genom en auktoritär hierarki, där gruppchefer, vidarebefordrar order från läraren-kaptenen. Det 
målet bör aldrig glömmas bort, att eleverna - åtminstone efterhand - skall vänjas vid demokratiska 
arbetsformer, där var och en har rätt att göra sin röst hörd och delta i arbetsplanering och beslut. 
Elevernas självstyrelse bör av samma skäl successivt byggas ut. Den som vant sig att lyssna till 
andra parters meningar, blir inte lika lätt benägen att acceptera stereotypa förhandsomdömen; den 
som vant sig vid att arbeta i heterogena grupper, är inte heller lika benägen att tolka det avvikande 
som något apriori negativt. Vana vid demokratisk beslutteknik med noggrann prövning av 
föreliggande fakta kan vara ett betydelsefullt motgift mot allehanda förhastade domslut; och vad är 
en stereotypiserad aversion annat än ett förhastat domslut?” (Ibid., s. 169). 
   
I en undersökning som resulterade i en C-uppsats samtalade jag med förskolepedagoger om bland 
annat trygghet, tillit och aggressioner. Samtliga av de intervjuade ansåg sig arbeta med att försöka 
få barn att känna tillit och trygghet. Aggressioner var däremot ett ”svårarbetat” begrepp. Begrepp 
som nämndes i samband med trygghet och tillit var att ge barnen kärlek, närhet, ömhet, respekt, 
uppmärksamhet, att sätta barnet i centrum och att aldrig svika. Rockström & Jonasson (1989) talar 
om relaterandet utifrån barns trygghet. Om barnet har fått uppleva förtroendeingivande relationer 
mellan sig själv och vuxna i dess närhet är möjligheterna större att utveckla trygghet. Detta medför 
att både föräldrar och personal alltid bör fråga sig om deras handlingar förmodas leda till ökad 
känsla av trygghet.  Att arbeta på ett sätt som sätter barnet i centrum och att försöka se tillvaron ur 
barnets perspektiv kallas att arbeta efter trygghetsregeln. 

”Trygghetsregeln innebär att man tar den andres perspektiv, i detta fall barnets och genom barnets 
ögon tar ställning till och handlar utifrån den insikt man får när man gjort barnets perspektiv till 
sitt.” (Rosenqvist, 1995 s. 13). 
 
Författarna menar att detta förhållningssätt är något som krävs för att skapa goda relationer och 
framkalla ett positivt klimat i exempel hemmet, fritidshemmet, förskolan och skolan. Det handlar 
om att möta varje individ med empati och försöka förstå hur den andre uppfattar sin situation eller 
tillvaro och agerar utifrån detta perspektiv. 
 
Norell - Beach (1996) citerar Sylvander: 
 
”Den intuitiva inlevelsen i andras glädje och sorg kan ta sig i många uttryck, kanske enbart i en 
blick av samförstånd, i en smekning, i en markering av samhörighet. Empati är vardagslivets små 
och stora omtänksamheter.” (Ibid., s. 28). 

Arbetssätt utifrån trygghetsregeln 
Rogers (1976) betonar begrepp som trygghet, frihet, djupa relationer och medmänsklighet. Djupa 
relationer utvecklas endast när individerna möts som människor, genom äkta känslor och aktning 
för varandras åsikter. Genom att vara sig själv och inte förneka sig själv kan pedagogen möta 
barnet som en människa istället för att inta en ställning eller en roll som maktperson. Detta kan 
endast en trygg pedagog göra. Att bry sig om barnet och ge omsorg utan ägandekrav, att acceptera 



varje annan person som han är och att försöka förstå att varje individ är en  människa med ett 
egenvärde som kan tänka och handla självständigt, detta är att ge ett barn frihet att påverka sin egen 
situation (ibid. 1976). Rogers anser även att förståelsen för barnets tidigare upplevelser befrämjar 
inlärningsviljan. Om pedagogen och andra vuxna har kännedom om varför ett barn reagerar på ett 
visst sätt, kan detta göra att barnet känner sig trygg i den vuxnes sällskap, förutsatt att barnet möts 
med empatisk förståelse och inte på ett fördömande sätt. Rogers menar att alltför många vuxna inte 
har förmågan att se omvärlden genom barnets ögon. Enligt Rockström & Jonasson (1989) tar 
trygghetsregeln fasta på detta: 
 
”Pedagogen måste alltid utgå från barnens behov av trygghet och med otrygga barn måste man 
arbeta på att etablera djupa och varaktiga relationer. I varje situation skall barnens behov av 
trygghet vara det som styr pedagogens handlande... pedagogen måste ”skala av” sig sin prestige, 
sina principer och sitt eget privata tyckande och tänka utifrån vad som är tryggast för barnen. Ett 
vanligt förekommande uttryck är ”barn måste lära sig att...”. I det uttrycket döljer sig en värdering 
som inte utgår från barnets trygghetsbehov utan mer från pedagogens ”privata” uppfattningar.” 
(Ibid., s. 65). 
 
Att arbeta efter en metod där barnets trygghet sätts i centrum förutsätter att pedagoger och andra 
människor i barnets närhet i varje situation som uppkommer reflekterar över sitt eget 
agerande.Vem känner trygghet, pedagogen eller barnet? Pedagogens egna uppväxtförhållanden, hur 
påverkar dessa hans/hennes handlingar? Att lita på barnen och att ha en ödmjuk attityd till deras 
önskningar, även om de egna väderingarna inte stämmer överens med barnets, är en förutsättning 
för att skapa djupa relationer. När relationen blir varaktig, då törs barnet visa alla sina sidor. För att 
göra detta krävs att barnet känner sig tryggt. Det krävs även en trygg pedagog med en medvetenhet 
och ett engagemang samt en vilja att lära mera om barnets föflutna för att kunna möta varje 
individs behov. Det som är rätt och riktigt för en individ behöver inte vara det för en annan. Varje 
situation är unik, varje människa är unik, därför måste varje handling bedömas var för sig, inte efter 
givna regler som skapats för ett helt annat tillfälle än det i detta ögonblick. Detta gör även att barnet 
kan bilda sig en uppfattning om att människor är olika och att olika människor står för olika 
uppfattningar, vilket ger trygghet och förståelse för olikheter (ibid.). Raundalen (1979) hävdar att 
en stark källa till retande kan vara att barn aldrig får en förklaring på olika avvikelser. 

Sammanfattning och reflektioner 

 

Bjerstedt menar att demokratiska arbetsformer skall användas i arbetet med barn. Barn lär sig 
genom att iakttaga andra enligt social inlärningsteori. Att kunna påverka sin egen situation ger en 
känsla av frihet. Barn som får uppleva förtroendeingivande relationer och närhet har större 
möjlighet att utveckla trygghet. Att arbeta med mobbning ur ett trygghetsperspektiv innebär att 
pedagogen alltid måste ta hänsyn till och försöka förstå både offer och plågare. Bägge är olyckliga 
människor, därför att omgivningen inte lyckats tolka deras behov. Om pedagogen i sitt arbete utgår 
från trygghetsregeln är vissa arbetssätt olämpliga, till exempel bestraffningar eller regler som har 
tillkommit mer för arbetslagets välbefinnande än för barnets skull. 
 
Eftersom det finns ett lagstadgat program för integrering av såväl fysiskt som psykiskt 
handikappade i svenska skolor är det av största vikt att personal och föräldrar motverkar fördomar 
och ger en förklaring för att motarbeta den känsla av dissonans som annars kan uppstå. Det är 
viktigt att tala om barn som är till exempel tjocka, smala, lillgamla eller har ett handikapp, synligt 
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eller inte synligt. Därför bör detta ingå i den planering som görs på förskolor, fritidshem och 
skolor. 
 
Om det är så att mobbaren kännetecknas av en större otrygghet än andra barn borde kanske 
pedagoger se på det mobbande barnet med andra ögon än vad som tidigare gjorts. Att skapa en 
tillitsfull och trygg miljö tar tid och görs inte utan reflektion och kunskap om barnets totala 
livssituation. Ett systemteoretiskt tänkande är av stor betydelse. Eftersom en 
frustrationsframkallande faktor är den stress som framkallas av att människan inte kan påverka den 
situation som han befinner sig i kanske vuxna i barnens närhet betänker just detta barns 
livsperspektiv. Ett provocerande barn som ”stör” omgivningen kan vara en lika stor anledning att 
försöka se på det barnets hela livssituation likaväl som mobbarens liv. Trygghetsregeln kan 
användas i alla situationer och vid alla tidpunkter. 

Aggressionshämmande arbetssätt 
Aggressivitet är ett ständigt omdiskuterat fenomen. Vad skapar en aggressiv personlighet? Är det 
på grund av olösta konflikter i barndomen, är det en medfödd biologisk drift eller beror det på 
stress och frustration? Är det medicinska faktorer som påverkar aggressiviteten eller är orsaken en 
inlärning? Klart är att det finns många olika teorier och utifrån de olika teorierna kan 
aggressionshämmande arbetssätt upptäckas. 

Nationell såväl som internationell forskning visar på likartade resultat och beskriver mobbaren som 
en aggressiv person som kommer från en bakgrund där relationer till kamrater, lärare, föräldrar och 
andra vuxna inte präglas av ett varmt förhållande utan snarare ett förhållande utan djupare känslor, 
men är det alltid så?. 

      
Guggenbühl (1998) anser att aggressivitet hör till den mänskliga naturen och det är inte alltid yttre 
orsaker - familj, omvärld- som kan göras ansvariga för barnets tendenser till ett aggressivt 
beteende. Ofta kan ett rop på hjälp döljas bakom ett barns våldsbeteende, men det kan även vara så 
enkelt som en genuin förtjusning i våld och förstörelse, något som fascinerat sedan urminnes tider. 
Han anser att ett klimat med ”bara det goda får finnas inställningen ” kan istället vara 
aggressionsfrämjande då barnen kan känna ett inre tvång att leva ut den andra ”mörkare” sidan. 
Aggressionen kan avspjälkas, då barnet märker att våld och aggressivitet är något problematiskt. 
Han menar att berättelser som iscensätter barnens fantasi på varje barns nivå kan hjälpa barnen att 
konfronteras med problem, svårigheter och utmaningar. Berättelserna skall handla om 
övervinnande av ångest, konfrontation med något skrämmande, missbruk, fruktan för makten, 
feghet och så vidare. Genom berättarkonsten får varje barn använda sina egna inre bilder vilket inte 
händer när barnen ser skrämmande saker på TV, då finns bilderna färdiga inte redigerade för att 
passa inom varje barns referensram. Genom berättelsen kan varje barn behålla kontrollen. Man kan 
bara se de bilder man själv tillverkar inombords. Genom mytodrama, kusliga berättelser och samtal 
i helklass kan de mörka och skrämmande sidorna av den mänskliga existensen medvetandegöras. 
Först om barnen konfronteras med de sämre sidorna kanske detta kan göra att barnen kan behärska 
de sidorna. 
 
Guggenbühl (1998) arbetar på gruppnivå med klasser som präglas av aggressiva beteenden. Han 
kallar detta arbetssätt krisinterventioner och arbetssättet utgår från att alla i barnens omgivning, 
inklusive barnen själva, blir involverade och agerar. Alla berörda parter; skolledning, lärare, 
föräldrar alla skall vara beredda att arbeta. Hans metod går att läsa om i boken ”Våldets kusliga 
fascination”. Här fokuserar man på klassen som helhet och inte på enstaka elever. 
 
Frivillighet och känslan av att kunna påverka det egna livet är starkt frustrationshämmande. Den 
goda stressen kan göra att barnen mår bra men den stress som inte kan påverkas är en faktor till att 
frustrationen kan följas av ett aggressivt beteende. Att som förälder och pedagog alltid arbeta efter 
trygghetsregeln gör att barnen känner sig respekterade och detta kan göra att tilliten till 
medmänniskan ökar. Känslan av att någon bryr sig om och försöker förstå situationen kan även 
göra att barnet upplever sig kunna påverka sitt eget liv och detta kan ha en avstressande inverkan. 
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Fromm (1980) skriver: 
 
”Historiens vittnesbörd liksom forskningsresultat av enskilda individer tyder på att frihet, 
aktiverande stimuli, produktionsmetoder med ”människan i centrum”, frånvaron av auktoritär 
kontroll är gynnsamma för människans utveckling och att motsatta förhållanden är ogynnsamma.” 
(Ibid., s. 284). 
  
Han menar vidare att människans möjlighet att utvecklas optimalt beror på många olika faktorer i 
kombination med varandra. Den goda utvecklingen kan endast ske i ett samhälle som är en 
kombination av olika gynnsamma omständigheter som till exempel ekonomiska, ekologiska, 
tekniska, geografiska och kulturella. Vilket till sist visar på aggressionsfrämjande eller hämmande 
åtgärder på samhällsnivå. Det viktigaste menar Fromm är att varken individer eller grupper hotar 
varandra. Detta kräver att människan kan leva människovärdigt både materiellt och utan dominans 
av makt- och överhetspersoner med kontrollbefogenheter. Att tro att människan inte klarar av att 
leva utan hierarki menar Fromm är en myt. Detta bevisar alla de samhällen som klara sig utan 
denna levnadsform.  
 
Få åtgärdsprogram finns mot mobbning i USA. Däremot finns förebyggande verksamhet som riktar 
sig mot våld i största allmänhet där man till exempel arbetar med aggressivt beteende. (Smith &                    
Morita & Junger-Tas & Olweus & Catalano &  Slee, 1999). Social Advocates for Youth (SAY), 
San Diego Inc. arbetar bland annat med information och utbildning för unga människor där man 
tränar barn att kunna undvika att involveras i till exempel gäng, man har även ”anger management 
groups” där barn och ungdomar lär sig vad aggression är och hur man kan hantera sin ilska. Det 
finns även ”social skills groups”. Här får barnen lära sig hur man umgås på ett acceptabelt sätt, hur 
beter man sig till exempel när man kommer till en ny grupp? Finns det vissa beteenden som man 
kan undvika? Project Charlie är ett amerikanskt program översatt till svenska som pedagoger kan 
arbeta efter. Kompissamtal av Lars Edling är ett sätt där barn tränas i att sätta ord på sina känslor 
och kan användas även i arbete med små barn.  

Sammanfattning och reflektioner 
Får barn bli arga? Får barn bli ledsna? Får barn ”låta”? Får barn springa, hoppa och vara just barn 
eller finns en pedagog i närheten som hela tiden ”bromsar” barnets känsloutlopp? Får barn vara 
med och bestämma och vara delaktiga i beslut som rör deras liv? Hur mycket stress utsätts ett barn 
för? Det är alla viktiga frågor som varje pedagog och förälder kanske bör reflektera över. 
Frivillighet och känslan av att kunna påverka sitt eget liv gäller även för barn inte bara vuxna. Att 
konfronteras med livets ”mörka” sidor menar Guggenbühl (1998) är viktigt för att medvetandegöra 
de skrämmande sidorna och att visa att aggressivitet är ett mänskligt fenomen som man kan lära sig 
att hantera på ett för omgivningen acceptabelt sätt. Enligt min tolkning har alla synsätt på ett 
aggressivt beteendes uppkomst något att tillföra och kunskapen om de olika synsätten kan hjälpa 
pedagoger och föräldrar att försöka förstå. Den goda utvecklingen beror på om människan kan leva 
ett människovärdigt liv både materiellt och utan dominans av makt- och överhetspersoner och det 
beror på ekonomiska, ekologiska, tekniska, geografiska och kulturella faktorer.          

Andra åtgärdsprogram 
Olweus (1986) har arbetat fram åtgärdsprogram för att motverka mobbning. Han anser att 
förutsättningarna för detta är medvetenhet och engagemang: 

”Åtgärder på skolnivå 
�  Studiedag 
�  Bättre rastvaktsystem och ökat ingripande 
�  Översyn av skolgården 
�  Attraktivare utemiljö 
�  Upprättande av kontakttelefon 
�  Allmänt föräldramöte 
�  Miljöutvecklingsgrupper för lärare (arbetslag) 
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�  Studiecirklar i hem- och skola-föreningar 
 
 
Åtgärder på klassnivå 
�  Klassregler angående mobbning - tydliggörande, 
     beröm och sanktioner 
�  Klassråd 
�  Gemensamma, positiva aktiviteter 
�  Klassföräldramöte och enskilda samtal 

Åtgärder på individnivå 
�  Allvarliga samtal med mobboffer och mobbare 
�  Samtal med föräldrarna till inblandade elever, 
     eventuellt tillsammans med eleverna 
�  Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att  
     hjälpa mobbade resp mobbande elever 
�  Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 
�  Hjälp och stöd till föräldrar 
�  Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade resp 
     mobbande barn 
�  Byte av klass eller skola”. (Ibid., s. 44). 
   

 Olweus (1999) har i sina senare böcker utökat åtgärderna med att skolan skall göra undersökningar 
i form av frågeformulär med anonyma elevsvar för att kartlägga om mobbning förekommer. Han 
ger även föräldrar råd hur de kan få harmoniska barn genom några grundregler; klara och tydliga 
gränser för vad som är tillåtet och vad som inte är det, låt barnen känna sig betydelsefulla och 
älskade, svik inte, visa att barnet kan lita på dig som förälder, skydda barnet mot skrämmande 
saker, skräm inte barnet till lydnad, skratta med, inte åt barnet, beröm, uppmuntra, ge positivt stöd, 
var en god förebild: 

”Kom ihåg att du är en förebild för barnet. Barnet knyter an till dig med sin djupaste kärlek och 
beundran. Det vill likna dig - åtminstone så länge det är litet. Det du gör, det gör barnet. Det du 
säger och tycker, det upprepar barnet.” ( Ibid., s. 56).  
 
Pikas (1980) redogör i boken ”Så stoppar vi mobbning” för en antimobbningsgrupps arbete. Detta 
arbete är idag grunden till ett flertal metoder som används i mobbningsarbetet. Han menar att det är 
i samtalen med barnen som problemet skall lösas. Därför behövs ingen kännedom om barnets 
bakgrund, men i boken Gemensamt-bekymmer metod beskriver han offerbeteenden och 
reaktionsmönster hos den som utsätts för intolerans. Pikas (1980, 1987) anser att gruppens dynamik 
bestämmer om mobbning kommer att uppstå eller inte, men att:  

”En ledare kan aldrig få en grupp i en rörelse om inte individerna redan har benägenheter i den 
riktning han leder dem i”. (Ibid., s. 24).  

Pikas (1980) värderar det konkreta arbetet högre än det abstrakta och anser att det med ganska 
enkla åtgärder går att få slut på mobbning. Han menar att forskare mera riktat in sig på att ta reda 
på orsaker och teoretiskt förklara dem när det är det konkreta arbetet i samtalet som är av värde. 
Han skriver att det endast är de som konflikten berör som skall lösa den. Han betonar vikten av att 
inte bestraffa mobbaren och att samtalen skall ha en opartisk utredningsattityd. En praktisk 
konstruktivitet bör dominera. Mobbningsoffret måste känna sig skyddad och trygg. Han menar att 
samtalen skall börja på individnivå med en och en. Barnen skall inte vara förberedda och 
pedagogen skall ha tydlig information om vad som hänt; när det hänt, vilka som utfört handlingarna 
och hur de gjort. Grunden för samtalet finns redovisad i hans bok ”Så stoppar vi mobbning” (Pikas 
1980 s. 48). Det viktigaste momentet är där mobbarens skuldkänslor vänds till ett konstruktivt 
samarbete. Det är mobbarens eget förslag som skall vara grund för det kommande arbetet. Han har 
vidareutvecklat grunden för samtalet i sina senare böcker. I Pikas första bok nämns inget om 
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föräldrainformation skall ges eller inte. I nästkommande bok ”Så bekämpar vi mobbning i skolan” 
utvecklar han metoden dels till att innefatta två former av samtal. Det ena kallar han för ”den 
Suggestiva Tillsägelsens metod” eller Stm som definieras så: 

”Enskilda samtal som på ett suggestivt sätt förmedlar till mobbarna att det är nödvändigt att 
upphöra med mobbning”. (Ibid., s. 101). 

Den andra varianten kallar han för ”Gemensamt bekymmer metod” eller Gbm som definieras 
genom två delmål: 

”Först åstadkommer läraren-terapeuten en upplevelse av att han/hon och eleven är gemensamt 
bekymrade över att mobbning äger rum i det konkreta fall de talar om. Sedan finner eleven en 
handlingsväg till att hjälpa det f d offret vilket läraren stödjer utifrån.” (Ibid., s. 101 ). 
 
Pikas har i sin senaste bok utvecklat ”Gemensamt bekymmer metoden” till att mera likna en båda-
vinner-lösning där till exempel pedagogen uppträder som en medlare i en diskussion mellan 
parterna. Man börjar även här med samtal på individnivå för att bygga upp ett förtroende dels med 
offret men även med översittarna och för att bryta mobbarnas gemenskap i mobbningsbeteendet. 
Denna metod finns att läsa i boken ”Gemensamt bekymmer metoden”. Alla samtal skall följas upp 
tills mobbningen upphör. Det finns några viktiga punkter att nämna i Pikas metod. Enligt honom 
skall föräldrarinformationen vara öppen, men endast i de fall då en förälder frågar, annars bör 
samtalsmedlaren vara försiktig med föräldrainformation av olika orsaker. Han menar fortfarande att  
det skall vara en person som utför samtalen och eleverna skall inte vara förberedda. 
Föräldrainformation bör ske i förebyggande syfte, innan någon mobbning uppstått. 
 
Pikas (1998) tar avstånd från de metoder som senare är en revidering av hans arbetssätt. Där man  
till exempel direkt kontaktar föräldrar för information. Han menar även att när flera vuxna finns 
närvarande i samtalet med ett enskilt barn, använder de vuxna ett sätt att visa sin makt och detta 
kan inte inge det förtroende och den tillit som skall byggas upp mellan pedagogen och barnet. Detta 
håller Fors med om. Hon menar även att ”överraskningsmomentet” i Pikas idé är ett 
maktöverträdande av de vuxna. 
 
Fors (1995) anser att varje mobbningsfall måste lösas genom att kartlägga de inblandades  
livssituation. Detta gör hon genom att intervjua olika personalkategorier på skolan, elever och 
föräldrar för att se hur de förhåller till mobbningssituationerna, vilken relation de har till varandra 
och hur de skulle kunna agera för att få till stånd en förbättring. Hon anser att mobbning handlar 
om makt. För att stoppa mobbningen behövs några förutsättningar: 

”- att vuxna på ett medvetet sätt uppfattar att det är mobbning som pågår och att man arbetar sig 
fram till en gemensam förståelse av mobbningen 
- att vuxna och barn uppfattar att plågaren utför de negativa handlingarna mot offret, även om 
det sker i ett samspel med offret 
- att vuxna hjälper plågarna att ta ansvar för sina handlingar 
- att vuxna förklarar mobbningens dynamik för barnen, speciellt dess maktaspekt, dvs. att 
plågaren har kontroll över offret 
- att vuxna med eget förhållningssätt visar hur mobbning kan förhindras. (Ibid. s.119). 
 
Hon menar att när man som person förstår sina egna handlingar kan man göra något för att förändra 
dem. Detta gäller alla vare sig det handlar om mobbare, offer, föräldrar eller lärare. Hon skriver att 
det är meningslöst att tillämpa samma metod på alla fall. Föräldrar till både mobbare och offer skall 
enligt henne alltid kontaktas.  
 
Med Pikas metod som grund har ett antal andra modeller utvecklats. Ljungström (1999) kallar sitt 
arbetssätt för Farstametoden. Den används idag på ett stort antal skolor i Sverige i bekämpning mot 
mobbning. Det som skiljer hans arbetssätt från Pikas tidigare böcker är att det alltid är två vuxna 
närvarande vid samtalen och att man här börjar fråga offret om hans syn på situationen. I Pikas 



senaste bok ”Gemensamt bekymmer metoden” börjar samtalen med mobbarna först. Han har även 
ett uppföljningssamtal med mobbare och offer tillsammans vilket inte Ljungström har.  
 
Lagerman och Stenberg (1994) har utarbetat en metod som kallas                             
Österholmsmodellen. Den bygger även den på Pikas idéer. Detsamma gäller Hornings bok 
”Mobbning går att stoppa” och Björndell (1987) som skrivit ”Att åtgärda mobbning och våld i 
skolan”. 
 
Sammanfattning och reflektioner 
Olweus (1973, 1986, 1999) har med sin forskning nått internationell framgång. Han ger allmänna 
förslag på åtgärder och hans böcker förser läsaren med den senaste forskningen inom ämnet. Han 
visar på orsaker men analyserar inte situationer och beskriver inte olika fall. Han undersöker 
mobbningsproblemet ur ett ”åskådarperspektiv” och konkreta åtgärder på individnivå och 
fallbeskrivningar saknas. Han ger förslag på enskilda samtal men ger ingen närmare beskrivning 
hur samtalen skall utformas. Olweus forskning har senare ifrågasatts av Miri (1996) som i sina 
studier kommit fram till andra resultat än Olweus vad gäller offrens och mobbarens personlighet.  
 
Enligt min åsikt visar detta på att även om forskaren är en stor auktoritet inom området måste hans 
forskning prövas åter och återigen då det som visar sig vara aktuellt vid en tidpunkt inte är det i en 
annan tid. Olweus idéer har annamats internationellt och om det då finns felaktigheter eller tvivel 
sprids ändå hans teorier och används som grund tills den nya forskaren blir en auktoritet. Olweus 
har gett omvärlden värdefull kunskap som kan få vuxna i barnens närhet att reflektera över 
aggressiva beteenden. Han tycks i flera avseenden ha en naturvetenskaplig syn. Hans 
undersökningar är ofta kvantitativa. Ett behaviorisktiskt arbetssätt med belöningar och sanktioner 
beskrivs för att få barnen att agera enligt de utsatta målen. Han betonar vikten av att vuxna skall 
försöka vara goda förebilder; social inlärningsteori.  
 
Enligt min åsikt finns en motsägelsefullhet när han absolut hävdar att föräldrar vid upptäckta fall 
alltid skall kontaktas. Om hans beskrivning av mobbarens beteende och livssituation stämmer kan 
ett sådant agerande istället försvåra mobbningen. Fors och Olweus är eniga om 
föräldrainformationen, vilket inte Pikas håller med om.  
 
I Pikas böcker ( 1980, 1987, 1998) känns författaren närvarande. Han forskar utifrån ett 
deltagarperspektiv och han bedriver aktionsforskning. Pikas menar att mobbning är ett 
gruppfenomen. Han anser att mobbarens bakgrund inte mera behöver utforskas. Min egen tolkning 
av materialet säger dock att han ändå till viss del analyserar barnens personlighet. Han beskriver de 
mobbades beteenden och reaktionsmönster och han ger genom sin bild om mobbningens 
mekanismer förklaringar på vad som kan påverka en människa att agera som han gör i en 
mobbningssituation. Han anser även att gruppens ledare aldrig kan få gruppen i rörelse om inte 
tendenser redan finns hos de enskilda medlemmarna att ”röra sig i den riktningen” som ledaren vill. 
Hans förklaringar tycks grunda sig i en naturvetenskaplig syn som till exempel frustrations - 
aggressionsteorin, social inlärningsteori men även kognitiv teori. Han menar dock att det är i 
samtalet som man kan lyckas påverka ett beteende, men det beror på vem personen är hur samtalet 
skall genomföras, alltså är det viktigt att veta något om den enskilde samtalsparten, inte enbart om 
gruppens dynamik. Pikas har arbetat fram ett flertal olika förhållningssätt och variationer i 
samtalen.Det ena förhållningssättet passar på en person men inte på en annan. Därför är det enligt 
min erfarenhet mycket viktigt att känna till dessa individers bakgrund för att nå bästa resultat. 
 
Min tolkning av materialet är att i de forskningsrapporter som offentliggjorts står att läsa om 
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mobbarens tendenser till ett aggressivt beteende. Han har även sämre relationer till sina föräldrar än 
andra barn. Vad säger att det skulle förbättra mobbarens relation till sina föräldrar genom att tala 
om för föräldern att deras barn trakasserat någon annan?  Barnen har börjat mobba utan sina 
föräldrars hjälp; de kan enligt min erfarenhet sluta utan deras hjälp. Däremot behöver de stöd att 
hjälpa sig själva och som Fors säger bli medveten om och ta ansvar för sina egna handlingar. 
 
Barn blir utsatta för övergrepp i sina hem, barn lever i familjer med missbruk, barn lever i familjer 
där barns behov inte tillgodoses; där de inte blir sedda, inte älskade, inte behövda. Det är alltid en 
osäkerhetsfaktor som aktiveras genom att kontakta föräldrar. Om det inte finns en förståelse och 
och djup relation mellan barn och föräldrar, vad säger då att den relationen skulle fördjupas genom 
att upplysa om ett negativt beteende? Det är av största vikt att den som skall försöka få ett slut 
på mobbningen verkligen reflekterar över vem eller vilka är de personer som man skall 
kommunicera med. Talas samma språk? Det behöver inte vara så att människor kommer från 
olika kulturer för att ha kommunikationssvårigheter. Det som är rätt och riktigt för en person 
behöver inte vara det för en annan. Ibland kan det vara så att en annan vuxen än föräldern kan 
skapa en relation till mobbaren, få tilliten kan växa fram och fördjupas och möjligheter att lösa 
problemet ökar just av den orsaken att det är någon annan än föräldern. Pikas (1998) skriver om 
detta i ”Gemensamt bekymmer metoden” där den vuxna intar medlarens roll, där de inblandade till 
slut enas om en gemensamt sätt att försöka förhålla sig till varandra. Jag anser att om det 
arbetssättet lyckas ger det ett varaktigt resultatet.  
 
Fors arbetssätt kräver utbildning. Hon beskriver mobbningen ur ett maktperspektiv och förklarar 
betéenderna som grundade i barndomern. Hon ger fallbeskrivningar och  menar att det är viktigt att 
se på barnets totala livssituation och alla dess relationer. För den praktiskt verksamme pedagogen 
är det enligt min mening svårt att använda sig av den metodiken även om det är ett framgångsrikt 
arbetssätt. Enligt min tolkning krävs mycket tid och professionellt tänkande och eftersom ett stort 
antal personer blir inblandade kan det, om man misslyckas, istället leda till den ”sociala smitta ” 
som Olweus beskriver och även Pikas när han talar om att ”gruppen börjar svänga åt samma håll”.   
 
Fors menar att det maktmissbruk som mobbaren använder sig av utövas även av vuxna när de till 
exempel är två individer som samtalar med en mobbare samt när ”överraskningsmomentet” 
används. Trots den kritik som Pikas modeller och Farstametoden utsatts för har dessa metoder visat 
sig vara mycket effektiva i antimobbningsarbetet. 
 
Mobbning är ett internationellt problem som tar sig i uttryck på många olika sätt. Det är viktigt att 
den individ som skall bekämpa intolerans och stereotypa aversioner lär om de olika synsätten för 
att försöka förstå de mekanismer som kan ge upphov till mobbning; utifrån den kunskap som 
utkristalliseras välja ett arbetssätt som passar just den personen i den speciella situationen och 
tidsperioden. 
 
Det ena arbetssättet behöver inte utesluta det andra. Förebyggande arbete där föräldrar och 
pedagoger arbetar med att försöka få barn att känna tillit och trygghet och få en känsla av 
att kunna påverka sin egen situation är starkt aggressionshämmande och att arbeta efter 
trygghetsregeln i alla situationer. Att kunna och att våga sätta ord på känslor och att lyssna 
på andra människors åsikter utan att fördöma är ytterligare en del i det förebyggande 
arbetet. Social kompetensträning genom  involveringspedagogik och regelbundna 
kompissamtal, etiska samtal om olika livsfrågor. Min tolkning är att även ett tryggt barn kan 
utsättas för fördomsfull information och därigenom missbedöma en människa. Detta skall 
dock inte behöva leda till mobbning och utstötning från den sociala gemenskapen om människor i 
dess omgivning är medvetna och så trygga att de törs påpeka detta.       
  

 
 
 

                                                                                                  36



                                                                                                  37

Diskussion 
Enligt Lindberg & Berge (1997) skrev Bjerstedt 1964 om ett fenomen som han benämnde  ”den 
stereotypiserade aversionens problem”. 

Han menade att det som skulle kunna förbättra problemet var: 

”Om beteendeforskare och pedagoger på olika håll i världen verkligen koncentrerade sig på 
intoleransens och konflikternas dynamik och därpå byggda konfliktpreventiva åtgärder. Att 
världens lärare härvid skulle kunna spela en viss roll förefaller högst sannolikt.” (Ibid., s. 164). 

Mycket har hänt sedan Bjerstedt hade sin installationsföreläsning 1964. Ändå finns mycket att 
göra. En arbetsgrupp tillsattes 1996 för att samordna arbetet på central nivå med skolans 
värdegrund. Förslag lämnades att man i lärarutbildningen och fortbildningen i högre grad skulle 
uppmärksamma frågor som rör skolans grundläggande värden. Skolverket presenterade en 
redovisning av de projekt som gick ut på att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning. Rektorer 
har idag tydliga regler om att intolerans skall motarbetas, men det är enligt min erfarenhet svårt för 
den enskilde pedagogen att arbeta praktiskt på grund av de olika synsätt som finns att hantera 
problemet. Skolverkets utbildningsinspektörer, 40 stycken, har besökt ett ett flertal skolor i 
Sverige; närmare bestämt 83 skolor i fyra län. Inspektörerna anser att skolorna måste bli bättre på 
att arbeta systematiskt med att förebygga och följa upp fall av kränkningar. Kränkningar som kan 
leda till mer omfattande mobbning. Handlingsprogram mot mobbning finns i de allra flesta skolor 
men de används inte överallt, flera skolor saknar det förebyggande arbetet överhuvudtaget. På 
skolor som arbetar framgångsrikt är ledningen tydlig, personalen har ett brett engagemang och 
eleverna är delaktiga i processen. Dessa skolor arbetar enligt inspektörerna med att utveckla 
elevernas sociala kompetens som till exempel ansvarstagande, empati och tolerans och på detta sätt 
förebyggs mobbning. (Nyhetsbrev, Skolverket 10 dec., 1999, Nr 19). I Dagens Nyheter måndagen 
den 3 april 2000 står att läsa om skolverket som riktar kritik mot Farstametoden och hanteringen av 
föräldrainformation. Kritiken kommer olämpligt för de, enligt Ljungström, närmare 2000 skolor i 
Sverige som äntligen har funnit ett arbetssätt som är effektivt och som passar just dem. Skolverket 
utfärdar även kritik som riktas till underbemanningen på fritidshem, där barn upplever att det är en 
alltför bråkig och konfliktfylld tillvaro.  
 

                            Vad är mobbning?
De olika definitionerna av företeelsen mobbning försvårar (se sid. 6-7). Olweus (1973, 1986, 1999) 
definition medför att en individ kan mobba en annan. Det behöver inte vara en grupps handlingar 
gentemot en enskild som Pikas anser. Enligt Pikas (1980, 1987, 1998) definition klassas färre fall 
som mobbning eftersom förövarna måste tillhöra en grupp; det vill säga två eller flera mot en. 
Pikas skriver att mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp. Det kan vara 
svårt att se om ett barn medvetet utesluter någon ur gruppen. Olweus val av ord som negativa 
handlingar innefattar enligt min mening allt det den mobbade personen kan påverkas av negativt. 
Detta kan även innefatta alla de andra författarnas definitioner. Det är viktigt att försöka förstå att 
det som är negativt för en person behöver inte vara det för en annan. Om en individ upplever en 
behandling som kränkande och detta pågår under en tid, då är detta mobbning enligt den personens 
känslor emedan en annan individ inte alls upplever situationen som kränkande. Fors (1995) 
definition handlar om makt. Hon anser att plågaren har kontroll över offret, men om offret är det 
Olweus anser vara det provocerande offret, har då plågaren kontroll? Enligt Björk (1999) består 
mobbning av upprepade inkompetensförklaringar som gäller spelet om makt. Om mobbningen 
begås i syfte att få makt kan handlingen enligt min tolkning betraktas som en instrumentell teknik 
och är då även en medveten negativ handling. Pikas (1998) menar att man måste skilja mobbning 
från andra konfliktrelaterade begrepp. Är parterna jämstarka/jämbördiga eller inte? Är det en grupp 
eller en individ som agerar? 
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Min egen uppfattning är den att om ett barn eller vuxen berörs negativt av den behandling som den 
personen vid upprepade tillfällen utsätts för, vare sig det är från en eller flera personer, då måste 
omgivningen agera för att försöka förbättra den personens situation. Det är inte omgivningen som 
skall överföra sina känslor på hur den personen känner. Det är personen själv som är den som 
upplever sin situation som svår och det måste omgivningen respektera. Jag anser egentligen att 
ingen definition skulle behövas. Om ett barn far illa av den behandling som barnet utsätts för borde 
detta enligt min mening räcka för att åtgärda problemet vare sig det kallas mobbning eller något 
annat. Det är ändå viktigt för de pedagoger och föräldrar skall arbeta mot intolerans att enas 
omkring en definition för att kunna konstatera att en företeelse ägt rum som sedan kan lösas efter 
ett antal metoder, för hur skall man kunna arbeta mot något som man inte vet vad det är? 
 

                               Teoretiska perspektiv
Kunskap om de olika teorierna (se sid. 9, 10 och 11) om hur miljön påverkar barns handlingar 
skulle kunna förebygga intoleransproblem. Olweus (1973, 1986, 1999), Fors (1995) och Pikas 
(1980, 1987, 1998) betonar alla barns behov av goda relationer till vuxna. De betonar vikten av att 
ha goda förebilder. Social inlärningsteori utgår från att barn lär sig genom att observera andra 
individer. Vilka förebilder finns omkring barnen? 

Barn befinner sig tillsammans med olika personer på olika arenor och alla situationer och samspel 
påverkar varandra. De olika arenorna är till exempel familj, daghem, skola och fritidshem. Här kan 
det finnas olika regler och målsättningar, personal och föräldrar har olika åsikter. Det som är tillåtet 
på ett ställe är det inte på ett annat. Utvecklingsekologisk teori betonar samspelet mellan system på 
olika nivåer och det är enligt min mening viktigt att en gemensam värdegrund finns. Enligt 
Bergling (1982) är förskolebarnet inte moget att leva i uppfostringssituationer med motsägelsefulla 
förebilder och motstridiga värderingar. Han skriver: 
 
”Utan begrepp som rättvisa, jämlikhet, ansvar, respekt, tacksamhet, sanning, lögn osv kan barnet 
svårligen utveckla sitt tänkande kring samhällsfrågor och göra sina bedömningar av det bästa 
valet i etiska problemsituationer. Begreppsbildningen av detta viktiga område måste få nödvändig 
stimulans redan under förskoleåldern. Både föräldrar och andra fostrare bör eftersträva 
konsekvent tillämpning av dessa grundprinciper redan från tidiga år”. (Ibid., s. 71). 

Enligt kognitiv teori uppstår en känsla av dissonans om inte den existerande förståelsen stämmer 
överens med de nya erfarenheter individen gör, därför är det viktigt enligt min mening att barn får 
förklarat för sig de olikheter som barnet möter men informationen måste anpassas efter barnets 
förståelsenivå. 
 
Rogers (1976) menar att ett psykoanalytiskt tänkande skulle kunna hjälpa pedagoger att få 
förståelse för hur miljön påverkar barnets hela livssituation och även inlärningsmiljön i ett 
skolsammanhang. Han betonar begrepp som frihet, detta gör även Pikas (1987) och Fromm (1980). 
Frihet i detta fall menas inte fri från gränser.   
 
Olweus (1986) skriver om beröm och sanktioner. Vad blir konsekvensen av barns negativa 
handlingar? En faktor som höjer barnets aggressionsnivå är bestraffningar. Kan ett behavioristiskt 
arbetssätt med bestraffningar förenas med trygghetsregeln? Enligt Bergling (1982) beror 
moralutvecklingen på ett samspel mellan biologisk utveckling och samhällets inflytande. Han 
menar att barn på de lägsta stadierna är beroende av beröm och sanktioner för att utbilda sitt första 
etiska begreppssystem, men sanktionerna måste noggrant övervägas. Han skriver: 
 
”Då inte sällan det barn, som bryter mot regelsystemet, också har andra svårigheter i sitt sociala 
samspel i hem eller skola, är det särskilt angeläget att understryka nödvändigheten att valet av 
eventuella påföljder inte blir sådana att det gör livet ännu svårare för den som redan har det 
besvärligt.” (Ibid., s. 71). 

Enligt min åsikt ger kunskapen om de olika teorierna personer i barns omgivning möjligheter att 
prova andra arbetssätt. Ett kognitivistiskt synsätt kanske inte nog tar hänsyn till barnets emotionella 
upplevelser inte heller ett behavioristiskt synsätt med bestraffningar, däremot är beröm ett effektivt 
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sätt att påverka människor positivt. Ett annat sätt som har en god inverkan är att försöka vara en bra 
förebild, särskilt om en djup relation finns etablerad. Frustrations-aggressionsteorin är viktig att 
betänka. Att inte kunna påverka sin situation, vilken den än är, är starkt aggressionsframkallande. 
Enligt mitt synsätt är den miljö - det speciella barnet - just i denna tid och situation - i interaktion 
med andra - det som är av avgörande betydelse för denna händelse som sker just nu. Därför måste 
alla teorier beaktas. Det går inte att använda sig av en renodlad teori. Alltför många faktorer 
påverkar en människas sätt att vara. 
 

                             Mobbningens orsaker; ett intrapersonellt perspektiv
Enligt psykodynamisk modell påverkar den tidiga barndomens miljö individens fortsatta liv. 
Bjerstedt skrev 1964 i Lindberg & Berge (1997) om individens behov av trygghet och om barnets 
trygghetsbehov tillgodosågs formades individen till en person som inte utvecklade misstänksamhet 
och aggressivitet som kännetecknades hos de typiskt stereotypibenägna.  
 
Om det nu är så att forskningen stämmer överens med verkligheten och som säger att mobbarna 
kännetecknas av ett aggressivt beteende, har en dålig relation till sina föräldrar och andra vuxna, att 
de är otryggare än andra, då borde rimligtvis det stora arbetet mot mobbning bedrivas i 
förebyggande syfte för att motverka otrygghet och ett aggressivt beteende. Bowlby (1988) skriver 
om relationen mellan mor och barn och om anknytningens betydelse, likaså gör Tudor-Sandahl 
(1992). Miri (1996) menar i sin senare forkning att plågarens aggressiva personlighetsmönster kan 
bero på ett avvisande anknytningsmönster. Fors (1995) menar att mobbaren kan ha blivit kränkt i 
barndomen och därför projicerar sitt hat på någon annan. Olweus (1999) skriver om vikten av att 
föräldrar behandlar barnen så att de skall känna sig betydelsefulla, att inte behandla barnen 
nedlåtande utan berömma och uppmuntra, vara goda förebilder samt att sätta tydliga gränser men 
utan auktoritära uppfostringsmetoder. Han skriver att : 

”för lite kärlek och omsorg och för mycket ”frihet” under uppväxten (särskilt i förskoleåldern) 
bidrar starkt till utveckling av ett aggressivt reaktionsmönster”. (Ibid., s. 52). 
 
Olweus skriver: ”särskilt i förskoleåldern”. I en undersökning som resulterade i en C-uppsats 
samtalade jag med förskolepedagoger om bland annat trygghet, tillit och aggressioner. Samtliga av 
de intervjuade ansåg sig arbeta med att försöka få barn att känna tillit och trygghet. Aggressivitet 
var däremot  ”svårarbetat ”. Begrepp som nämndes i samband med trygghet och tillit var att ge 
barnen kärlek, närhet, ömhet, respekt, uppmärksamhet, att sätta barnet i centrum och att aldrig 
svika, men är detta möjligt då personaltätheten minskar och antalet barn i grupperna ökar. Många 
pedagoger känner sig stressade, likaså föräldrar. Berör detta inte barnen, blir inte barn stressade?  
Den negativa stressen kan framkalla frustration som i sin tur kan förorsaka aggression. Orsakerna 
är många; stress är en av dem. Känner föräldrar och personal till hur barn kan reagera vid 
separationer, även lindriga sådana, och vilka följder det kan få? Att arbeta med barns trygghet är att 
kunna förstå och sätta sig in i barnets känslor. Hur skall ett barn kunna utveckla en trygg, djup 
relation till människor som inte lyssnar till barnets behov? Empati utvecklas genom att barnet möts 
med empati (Norell-Beach, 1996). 
 
Olweus (1973) ansåg redan på 70-talet att det behövdes mera forskning om barns tillvaro på 
daghem. Elkind (1984) skrev om att barn utsätts för stressande situationer dagligen. Separationen 
från föräldrarna, separation från personal, alltför stora grupper, höga ljud och ibland trånga lokaler. 
Allt stressorer enligt socialpsykologiska teorier. (Hogg & Vaughan 1998). Kan pedagoger arbeta 
efter trygghetsregeln när ingen hänsyn tas till barnets vilja? Pikas (1987) anser att den miljö barnet 
vistas i inte påverkar mobbningsprocessen om inte barnet blir frustrerat av miljön. 
 
Beror mobbningen på en ”felinlärning” kan man enligt mitt sätt att se utesluta frustrations-
aggressionsteorin. Då behöver inte aggression föregås av frustration. Det som då påverkat barnen 
är vilka förebilder de haft och hur samhället överhuvudtaget ser ut? Vilka signaler får barnen av de 
vuxna? Vad är legitimt att göra? Vilka förebilder är föräldrar och förskolepersonel? Även ett tryggt 
barn kan trakassera andra barn beroende på hur barnet lärt sig hantera olika situationer.  
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Ett tryggt barn kan också bli frustrerat och aggressivt om barnet provoceras av att något ”stör” 
barnets förväntningar på hur tillvaron skall gestalta sig. Vilka kunskaper har barnen fått; 
fördomsfria eller fördomsfulla. Vad blir konstigt och vad blir inte konstigt? (se sid. 19, 20 och 21).  
  
Fromms ideer om den godartade och den elakartade aggressionen innebär både tron på att 
aggressionen är medfödd och att det aggressiva beteendet uppkommer som en följd av sociala 
förhållanden i ett samspel mellan människan och omgivningen. Vanmakt, tristess, oeffektivitet; att 
inte kunna framkalla en effekt kan skapa destruktiva människor.  
 
Varför individer utsätter andra individer för kränkande behandling kan enligt min åsikt inte 
förklaras genom någon renodlad teori. Alltför många faktorer påverkar det mänskliga beteendet. 
Vilken miljö lever barnet i, vilka människor finns i barnens omgivning? Är barnet tryggt eller 
otryggt? Hur hanteras aggressionen? Vilka förebilder finns, finns förebilder överhuvudtaget? Hur 
behandlar personal barnen och varandra? Hur behandlar föräldrar barnen och varandra? Vilken 
kunskap finns och hur förmedlas den?  

Mobbningens orsaker; ett interpersonellt perspektiv 
Vilka är de människor som befinner sig i en grupp. Vilka är ledarna. Vilka förebilder och vilken 
kunskap finns inom gruppen. Enligt Olweus (1973) måste en översittare finnas för att mobbning 
skall uppstå. Detta anser även Pikas (1987). Ledarens tidigare upplevelser kunskap, känsla och 
förståelse för människors olikheter kan enligt min mening bestämma om mobbning skall uppstå 
eller inte, men likväl det situationella fältet. Om det nu är som både Olweus och Pikas påstår att det 
finns ett provocerande offer, som stör ”ordningen” i gruppen genom att vara ”annorlunda”än de 
övriga medlemmarna. Var går då gränsen för att gruppen skall införa sanktioner? Personligen finns 
en viss förståelse att gruppen ibland måste ”fostra” sina medlemmar till ett konformt beteende till 
exempel där gruppens medlemmar är beroende av varandras likformighet, exempelvis i krig. Vid 
ett anfall av fienden kanske inte utrymme finns för individuella ageranden. Däremot om en 
gruppledare anser att olikheter som märkesval på kläder är provocerande har gränsen enligt min 
åsikt överskridits. En trygg ledare med kunskap, goda förebilder, förståelse och med en empatisk 
förmåga låter sig enligt min mening inte  provoceras av vad som helst. En sådan ledare tillåter 
olikheter och i en sådan grupp skulle en företeelse som mobbning få svårt att etableras. 
 
Fors (1995) skriver om maktstrukturer och att till exempel även relationen lärare-elev präglas av 
makt. En trygg och kompetent individ kan enligt min åsikt ha makt men använder inte sin makt i ett 
destruktivt syfte. Varje grupp har sina egna lagar, skrivna och oskrivna, som måste följas för att 
individen skall anses vara delaktig. Hur skall en individ vara i just denna grupp för att accepteras. 
Enligt min tolkning är ledaren, den informelle eller formelle, ansvarig för om mobbning skall 
förekomma eller inte. Min egen åsikt är att det ibland kan uppstå en situation där en person av en 
eller annan anledning drar uppmärksamheten till sig. Finns i gruppen en ledare som inte förstår, 
förväntar sig eller helt enkelt inte tycker om det han ser kan denna person starta en process som kan 
få  ”gruppen att svänga åt samma håll ” och en ”social smitta ” kan uppstå. Finns ingen i 
omgivningen som ingriper eller tar offrets parti kan detta leda till mobbning. 
 
Mobbningens orsaker; ett strukturellt perspektiv.
Fromm menar att människan strävar efter frihet, sinnesjämvikt, solidaritet och sanning. Individen 
har enligt honom möjlighet att utvecklas fullt förutsatt att de yttre omständigheter som hon lever 
under är gynnsamma. Dessa gynnsamma omständigheter kan vara aktiverande stimulans, 
produktionsmetoder med ”människan i centrum”, frånvaron av auktoritär kontroll och ännu en 
gång kan nämnas frihet. Det svenska samhället är ett demokratiskt samhälle, där frihet, jämlikhet 
och solidaritet betonas, men gäller detta bara de vuxna och är det endast ord utan betydelse?. 
Forskningen har tagit fram kunskap om hur förhållandet barn-vuxen påverkar barnets fortsatta liv. 
Olweus har skrivit om hur vuxennärvaron kan påverka minskningen av mobbning på till exempel 
skolgårdar. Han skriver även om att för mycket ”frihet” och för lite omsorg bidrager till ett 
aggressivt beteende. Bowlby har betonat relationen mor-barn och hur viktigt det är att den 
relationen inte störs alltför mycket i tidiga år. Ändå är det svenska samhället uppbyggt efter de 
vuxnas behov, inte barnens, eftersom allt färre vuxna finns i barns närhet. Kvinnans frigörelse 
handlade om just vad orden säger; frigörelse för kvinnan, vilket är en förutsättning i en demokrati, 
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men det tycks som om  frigörelsen blev frihetsberövande i många fall. Kvinnan är idag mera ofri än 
tidigare, eftersom forskning visar att trots att hon förvärvsarbetar har hon fortfarande 
huvudansvaret för hemmet och barnen. Det ökade förvärvsarbetandet visar enligt Nielsén & 
Stigendal att kontakten mellan barn och föräldrar minskar vilket kan leda till att ett aggressivt 
beteende kan bli en instrumentell teknik för att få uppmärksamhet från föräldrar och pedagoger. 
Goda förebilder är viktigt enligt social inlärningsteori, men förebilderna bör enligt min åsikt vara 
tillgängliga i det vardagliga livet. Var finns de vuxna när barnen behöver dem? Utvärderingar från 
Bris hjälptelefoner visar på skrämmande resultat; det finns få vuxna i närheten när barn behöver 
dem. Olweus har påpekat samma sak i sina forskningsrapporter. Svenska barn upplever att de inte 
har någon att tala med om sina problem och att de vuxna inte ”bryr sig”.  
  
I LPO-94 står att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det 
är viktigt och bra, men om forskningen stämmer överens med verkligheten och den forskningen 
säger att barns tidiga uppväxt påverkar barnen ända till ålderdomen bör rimligtvis förskolans och 
föräldrars roller grundligen diskuteras. De vuxna i det svenska samhället arbetar inte enligt min 
tolkning för att främja barns trygghetskänsla snarare tvärtom genom att skapa otrygga och 
aggressiva individer utan närvarande förebilder och vuxna i största allmänhet. De vuxnas frigörelse 
från barnen.  
 
Lever då Sverige upp till sina åtaganden vad gäller barns rättigheter enligt FN:s kommitté. Ja, säger 
regeringen, men Sverige fick en del uppmaningar som kan ses som kritik. Detta redan i en rapport 
från 1992, där regeringen enligt kommittén borde se till att besparingar genomförs med tanke på 
barnens bästa. Socialstyrelsen slog larm om barns villkor i förändringstider 1993 där man med oro 
såg på de besparingar som skulle genomföras och som förväntades leda till sänkt kvalitet inom 
skola och barnomsorg. Idag år 2000 menar skolverket att till exempel fritidshemmen är starkt 
underbemannade och upplevs av barnen som bråkiga och konfliktfyllda ställen. Föräldrar 
protesterar, lärare och pedagoger protesterar; kontentan av nedskärningarna är att färre vuxna har 
mindre tid för barnen.  
 
Strategier mot mobbning; i förebyggande syfte
Det stora arbete mot mobbning borde enligt min åsikt bedrivas i förebyggande syfte, där barnens 
trygghetsbehov sätts i centrum. Föräldrainformation om tidiga separationers betydelse, om barns 
behov av tillit, hopp, engagemang, förståelse, aktning och ärlighet. Att det finns vuxna där när 
barnen behöver dem, att vuxna lyssnar på barnen och låter dem vara delaktiga i sina eget liv. Att 
kunna påverka sin tillvaro; att kunna skapa effekter menar Fromm (1980) är av största vikt för att 
undvika destruktivitet. Stimulans är viktigt men inte överstimulans som kan skapa stress som i sin 
tur kan skapa okoncentration som vidare kan skapa provocerande barn som kan få gruppen emot 
sig. Den stora pedagogiken är ibland det enkla. Att i en småbarnsgrupp skapa ro mitt i turbulensen. 
Social inlärningsteori belyser vikten av goda förebilder, betydelsefullt är även att på daghem, 
fritidshem och i skola anställa män. Hur skall pojkar veta hur man blir en man om det inte finns 
manliga förebilder i vardagen? En tydlig identifikation ger trygghet. Föräldrainformation om 
olikheter och icke önskevärda beteenden bör ske på förskolans, frittidshemmets och skolans 
föräldramöten, för att förklara hur viktigt det är att upplysa andra barn och föräldrar om ett 
avvikande beteende eller ett aggressivt handlande. Detta kan enligt enligt min erfarenhet i 
förebyggande syfte undvika att en känsla av dissonans uppstår och att individer vet i stället för att 
tro sig veta varför ett barn beter sig på ett speciellt sätt. Föräldrar är enligt min åsikt den viktigaste 
länken för att nå barnen. Pedagoger har en stor och betydelsefull uppgift att stärka föräldrar i deras 
roll som just föräldrar; att förmedla att föräldrar är de viktigaste personerna i barnens liv och att det 
är de som kan göra mest för att barnen skall må bra och att bägge föräldrarna behövs. 
 
Arbetssätt som kan hjälpa barn att tala om sina känslor är viktigt att införa. Att ha grupper där 
barnen får träna att tala om svårigheter och att alla barn lever under olika förhållanden kan hjälpa 
barn att se att de till exempel inte är ensamma om att ha en speciell känsla. Det kan istället vara en 
naturlig del av livet. Barn lever i missbruksfamiljer, barn lever under ständigt hot med till exempel 
misshandel inom familjen, barn utsätts för diverse övergrepp. Det är viktigt att lyssna på vad de har 
att säga och att som pedagog våga ingripa när de kanske äntligen vågar berätta.; att ge dem tilltro 
till vuxna.  
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Barn är barn och inga vuxna i miniatyr. Fromm (1980) betonar lekens betydelse. Får barn springa, 
hoppa, skrika, leka krig eller finns en pedagog som hela tiden styr leken och talar om vad som är 
lämpligt eller inte? Får barn bli arga? Det är viktigt att få bli arg, men ilskan måste kanaliseras för 
att inte bli destruktiv. Att konfronteras med livets skrämmande sidor är enligt Guggenbühl (1998) 
viktigt för att medvetandegöra dessa sidor och att visa att aggressivitet är mänskligt. Att slå på en 
boxboll skadar ingen annan människa. Det viktigaste är att respektera medmänniskan och att visa 
att hon/han är jämlik. Etik och moral bör enligt min åsikt införas i varje skolklass, där barn och 
ungdomar får diskutera livets frågor. Det behöver inte vara konplexa samtalsmetoder, utan vanliga 
medmänskliga samtal där vuxna och barn under demokratiska former delar med sig av sina 
erfarenheter och tankar.  
 
Drama där barnen själva sätter upp föreställningar som de själva skrivit. Fotoutställningar, 
diabildsserier och videoinspelningar regisserade av eleverna för att sedan visas upp på till exempel 
föräldramöten kan enligt min erfarenhet ha en förebyggande effekt mot mobbning och 
intoleransproblem. Här får barnen reflektera och diskutera den färdiga produkten. Varför blev det 
just så eller varför blev det inte som vi tänkt? Vad har vi lärt oss av detta och vad kan förändras? 
Diskussioner om social kompetens. Vad kan man göra när man kommer till en ny grupp? Vad kan 
man undvika? Vad är aggression, vad kan man göra med den känslan? Empati; hur känns det i 
olika situationer för andra människor när jag beter mig så? Hur känns det när någon gör detta mot 
mig? Att ge barn ansvar efter deras kognitiva förmåga. 
Allt detta gör att barn kan känna tilltro till sig själv och omgivningen. Att veta skapar trygghet. 
 
Strategier mot mobbning; i åtgärdande syfte
Olweus strategier mot mobbning ger en helhetsbild av vad som behöver göras. Han ger förslag på 
allmänna åtgärder som till exempel större vuxentäthet, samarbete mellan föräldrar och skola, 
klassregler m.m. (se sid. 31). Hans forskning har bidragit till att mobbningsproblemet tagits fram 
”ur garderoben” och belysts ur olika infallsvinklar. Alla hans förslag på åtgärder är viktiga. Det 
som enligt egen åsikt bör diskuteras är hans råd att föräldrar alltid skall kontaktas vid ett 
konstaterat mobbningsfall. Min egen erfarenhet säger att det barn som utsätts för förtrycket, det 
barnets föräldrar bör nästan alltid kontaktas. Om det är ett barn som utsätts för förtryck på grund av 
ett provocerande beteende och som kanske kommer från en miljö med stora svårigheter bör  
föräldrainformationen anpassas efter situationen just vid detta tillfälle. Vad beträffar det barn som 
förtrycker bör han eller hon alltid först få en möjlighet att reda upp det hela; därefter kan 
diskussionen återigen tas upp om hans eller hennes föräldrar skall kontaktas. Det är en 
avvägningsfråga och skall alltid noggrannt övervägas och diskuteras. Vad är bäst för barnet här, nu 
och vad kan denna information göra för barnet i framtiden. Vilken information passar vid detta 
tillfälle. Min erfarenhet säger att om man som personal i förskola, skola och på fritidshem i 
förebyggande syfte berättar för föräldrar om sitt arbetssätt och varför; känner de en trygghet och 
litar på att om det behövs kommer alltid föräldern att kontaktas. Om ett mobbningsfall löses i 
samförstånd med de inblandade barnen och allt fungerar tillfredsställande behöver inte föräldrarna 
oroas. Då kan man istället överlåta till barnen att själva berätta det de vill. Detta gör att en god 
relation med tillit och trygghet som grund utvecklas mellan barnet och pedagogen.         
 
När man arbetar i en antimobbningsgrupp anser jag att det vara av allra största vikt att försöka 
utforska varje barns bakgrund för att förstå och för att kunna välja ett sätt som passar just det barnet 
och den speciella situationen. Vilka är de barn som finns i gruppen? Vilka attityder och värderingar 
har de? Fors (1995) menar att alla i barnets omgivning skall kontaktas för att kartlägga barnets och 
omgivningens ageranden gentemot varandra. Det arbetssättet kräver enligt min mening en stor 
kunskap och erfarenhet för att inte förvärra situationen. Enligt Olweus (1973) kan en ”social 
smitta” uppstå eller som Pikas (1987) menar att ”gruppen börjar svänga åt samma håll”. Barnet kan 
få en stämpel på sig som avvikare och avvikarkarriären kan börja istället för att sluta.  
 
Pikas (1998) menar att rörelserna inom gruppen bestämmer om mobbning kommer att utvecklas 
eller inte, därför skall inte pedagoger se på orsakerna till problemet utan istället inrikta sig på att 
lösa konflikten, men han säger även att om inte tendenser redan finns i gruppen kan inte en ledare 
få med sig gruppen för att begå en destruktiv handling. Han har arbetat fram olika samtalsmetoder 
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för att på bästa sätt nå barnen. Det ena samtalet passar på det ena barnet och det andra på ett annat 
barn. Det beror enligt min tolkning till exempel på barnets intellektuella och känslomässiga 
utveckling, men även på kulturtillhörighet. Om samtalet skall lyckas bör man reflektera över vem 
är det som pedagogen skall kommunicera med och vem är pedagogen själv? Finns en möjlighet till 
kommunikation över huvud taget? I Pikas bok ”Gemensamt bekymmer metoden”, där han har 
utvecklat den ena samtalsmetodiken till att mera likna en ”båda-vinner” metod, är enligt min 
erfarenhet den bästa möjligheten att lyckas. Att i samförstånd med varandra få parterna att inse att 
mobbning är ett intoleransproblem som inte tillhör ett demokratiskt samhälle. Det är den mest 
tillfredsställande lösningen.   
 
I ett samhälle där våld tillhör vardagen, i ett diktatoriskt samhälle där en person har makten att 
bestämma över liv och död, vilka förebilder har de barnen, vad är ”rätt” och vad är ”fel” där?         
En attityd bildas om hur man skall vara som människa för att duga. Den attityden tror jag inte går 
att förändra enbart genom ett enstaka samtal, däremot genom att under lång tid visa på att det finns 
annat sätt att förhålla sig till varandra än det inlärda. Enligt social inlärningsteori lär sig barnen 
samhällets normer och värderingar genom att iakttaga andra signifikanta personer i omgivningen.  

Varje pedagog, förälder och medmänniska borde enligt min mening ges information om 
mobbningens mekanismer för att kunna förstå och motarbeta intolerans. Information om den 
senaste forskningen inom området för att engagera vuxna i arbetet och göra dem delaktiga. Detta 
skulle kanske även påverka människor i beslutandeställning. En cirkeleffekt som kan få 
gynnsamma verkningar för barnens välbefinnande. Varje barns situation är unik, alla har olika 
erfarenheter med sig som man som vuxen måste ta hänsyn till i sitt umgänge med barn.  
 
De olika synsätten kompletterar varandra. Olweus, Miri och Fors, som alla betonar uppväxtens 
betydelse, ger omvärlden en möjlighet att reflektera över varför barn agerar som de gör. Detta är 
viktigt om man betänker vad som skulle kunna göras av föräldrar och pedagoger i förebyggande 
syfte. Olweus övergripande metoder och Pikas samtalsmetodik, som konkret visar pedagoger vad 
som kan göras i varje samtalssituation, är tillsammans effektiva metoder i antimobbningsarbetet. 
Fors som arbetar systemteoretiskt där hon ser på hela barnets tillvaro i samspel med andra. Hur 
föräldrainformationen skall hanteras bör diskuteras för att göra det som är bäst för det barnet just i 
den situationen just då. Kunskapen om individen, gruppen och samhället behövs för att förstå 
intoleransens dynamik i ett större sammanhang.  
 
Bjerstedts installationsföreläsning 1964 i Lindberg & Berge (1997) gav extra inspiration till denna 
uppsats. Litteratur har tillförts under arbetets gång och detta har resulterat i en så kallade 
snöbollseffekt, därför kan arbetet aldrig anses vara helt klart, men avslutningsvis instämmer jag i 
hans avslutning med ett citat ur Unesco-stadgan: 
 
”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, är det i människornas sinnen, som 
försvarandet av freden måste byggas upp.” (Ibid., s. 170). 
 
Bjerstedt skriver att om de orden är riktiga kan beteendeforskare och pedagoger knappast komma 
ifrån sin del av ansvaret. 
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