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Abstrakt 
Verbal bullying in afterschool activites. A qualitative study about how afterschool 

teachers prevents verbal bullying.  

 

Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om hur fritidslärare kan arbeta 

förebyggande mot verbal mobbning på fritidshemmet. För att få svar på studiens 

övergripande frågor har en kvalitativ forskningsintervju använts. De tre 

forskningsfrågorna i studien är: Hur arbetar fritidslärare för att förebygga verbal 

mobbning i verksamheten? Hur agerar fritidslärare när de upptäcker verbal mobbning i 

verksamheten? Upplever fritidslärare några svårigheter med arbetet mot verbal 

mobbning i verksamheten? Som analysverktyg har didaktisk teori använts. Studiens 

resultat visar att fritidslärarna använder sig av aktiviteter, exempelvis drama, olika 

sorters regelverk, samtal, samarbete, kartläggning av otrygga platser, fadderverksamhet 

och trivselledare i det förebyggande arbetet mot verbal mobbning. Resultatet visar också 

att det finns internationella studier som ger vid handen att man arbetar på liknande sätt 

som de fritidslärare vi har intervjuat. Det kan därför bli relevant att använda sig av 

internationella metoder i det förebyggande arbetet mot verbal mobbning. Svårigheter 

som lärarna upplever är att den verbala mobbningen oftast sker på platser där de inte 

befinner sig. Fritidslärarna anser att det är svårt att bedöma hur man bör agera vid 

situationer där verbal mobbning uppstår. Det visade sig dock att lärarna hade 

händelserapporter, handlingsplaner och elevhälsoteam som stöttning. Fritidslärare 

förhöll sig även till skolans likabehandlingsplan.  
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Verbal mobbning, värdegrund, didaktik, likabehandling.  
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1 Inledning 
Det började med den psykiska mobbningen, jag blev utfryst, utstirrad, jag blev helt 

enkelt osynlig för alla. Sen började den verbala mobbningen där både könsord och 

glåpord skreks till mig, skrevs på mitt skåp och även på mina kläder och skor 

(“Lisas berättelse om mobbning”. Prinsparets stiftelse, 2019).  

 

Prinsparets stiftelse är en stiftelse som arbetar med frågor rörande ett bättre 

samtalsklimat på internet. Syftet är att motverka nätmobbning och diskriminering av 

individer med dyslexi. Stiftelsen grundades av det svenska prinsparet Carl Philip och 

Sofia i samband med deras bröllop 2015. Citatet ovan är ett utdrag ur en intervju med 

Lisa där hon beskriver sitt liv som mobbad 13-åring och hur detta påverkade henne. 

 

I den svenska skolan ska det råda nolltolerans mot mobbning och kränkningar 

(Skolinspektionen, 2016). I Skolverkets (2018) läroplan för grundskolan står skrivet att 

ingen elev ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling. Skolan ska arbeta 

aktivt mot mobbning och därför ska det på varje skola en likabehandlingsplan som 

baseras på skollagen (SFS 2010:800) finnas en likabehandlingsplan. 

Likabehandlingsplanen ska i sin tur beskriva hur verksamheten bland annat ska 

förebygga, utreda och åtgärda trakasserier och kränkningar inom skolans sfär 

(Skolverket, 2012). Som hjälpmedel i likabehandlingsarbetet har Skolverket publicerat 

allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012). I det 

allmänna rådet finns riktlinjer som visar hur skolan kan gå tillväga för att hantera 

mobbning och kränkningar i verksamheten, samt en förenkling av de lagar och regler 

skolan ska förhålla sig till. Exempel på åtgärder som Skolverket (ibid.) anser att 

personalen kan använda sig av för att minska risken för diskriminering och mobbning är 

att skapa antimobbningsteam, ha rastvakter som har uppsyn över hela skolan, samt ha 

aktiviteter som alla elever kan deltaga i. Ett likabehandlingsarbete ska innefatta mål som 

går att utvärdera för att utveckla skolans arbete mot kränkande behandling. Skolverkets 

(ibid.) undersökningar har visat att skolor som arbetar kontinuerligt med 

likabehandlingsarbete har färre förekomster av kränkande behandling jämfört med 

skolor som inte arbetar lika aktivt. 

Mobbning är något som drabbar 60 000 barn i Sverige varje år. Ett till två barn i varje 

klass mobbas varje dag i skolan (Eklundh, 2015). Mobbning innebär att någon vid 

upprepande tillfällen blir utsatt för kränkningar (Persson, 2018). Det finns två olika sätt 

att mobba någon på. Mobbningen kan ske genom fysisk kontakt eller verbala uttryck 

(Olweus, 1998). Den vanligaste formen av mobbning är den verbala, och den är enligt 

forskare lika påfrestande som den fysiska (Mills & Carwile, 2009). De skriver vidare att 

verbal mobbning påverkar elevers skolprestationer och att den är svårare att upptäcka än 

den fysiska. Konsekvenser som framkommit av mobbning är anorexia, 

självskadebeteende och dåligt självförtroende (Prinsparets stiftelse, 2019).  

Verbal mobbning kan ske genom elaka ord, skvaller, rykten, hån eller hot (Olweus, 

1998). Med rätt att vara (2019) har en liknande definition som Olweus (1998), men 

enligt dem kan verbal mobbning ske både på internet och i den fysiska miljön. 

Utifrån våra tidigare erfarenheter som fritidslärare har vi sett att verbal mobbning som 

kränkande ord i såväl tal som skrift (sociala medier) är ett problem bland ungdomar i 

skolan. Detta finns i både kompisgrupper och i klasser där eleverna har interna 

jargonger där språkbruket kan upplevas som kränkande för utomstående elever, vilket 
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kan skapa verbal mobbning. Vi vill därför undersöka hur fritidslärare didaktiskt arbetar 

förebyggande mot verbal mobbning i skolverksamheten. 1 

                                                 
1 Studien behandlar både skola och fritidshem men betydelsen är densamma. 



  
 

3 
 

2 Syfte  
Syftet med studien är att utifrån en didaktisk utgångspunkt synliggöra fritidslärares 

värdegrundsarbete med likabehandling, specifikt inriktat mot verbal mobbning. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar fritidslärare didaktiskt för att förebygga verbal mobbning i 

verksamheten? 

● Hur agerar fritidslärare när de upptäcker verbal mobbning i verksamheten? 

● Vad upplever fritidslärare för svårigheter med arbetet mot verbal mobbning i 

verksamheten? 

3 Bakgrund 
I följande kapitel presenteras centrala regler som skolpersonalen ska förhålla sig till i 

sitt värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Kapitlet förklarar även definitionen av 

mobbning och verbal mobbning. 

 

 

3.1 Skolans värdegrund och likabehandling 

År 1994 tillkom värdegrunden som ett obligatoriskt moment i den svenska läroplanen 

(Olivestam & Thorsén, 2018). I första kapitlet (Skolverket, 2018), som handlar om  

skolans värdegrund och uppdrag, står det att skolan och fritidshemmet har som uppdrag 

att främja alla elevers utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära. 

Värdegrundsarbetet i skolverksamheten ska arbeta för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor, samt för jämställdhet 

mellan könen. Ingen elev som går i skolan ska bli kränkt på grund av kön, etnicitet, 

religion eller trosuppfattning (ibid.). Det betyder att ingen elev som befinner sig i 

skolans eller fritidshemmets verksamhet ska bli utsatt för mobbning eller kränkande 

behandling.  

 

I skollagen kapitel 6 står det att huvudmannen för varje enskild verksamhet har ett 

ansvar att bedriva arbete för att förebygga mobbning och kränkningar bland barn och 

ungdomar (SFS, 2010: 800). Huvudmannen har krav på sig att varje år upprätta en plan 

för hur arbetet mot mobbning och kränkningar hos ungdomar ska motverkas, en så 

kallad likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan ska innehålla information kring 

kartläggning och åtgärder. Likabehandlingsplanen ska utvärderas efter varje år och en 

motivering med hur verksamheten har arbetat med sin likabehandlingsplan ska 

redovisas. Skulle det visa sig att en verksamhet saknar en fullständig 

likabehandlingsplan kommer kommunen eller enhetens huvudman att bli straffad (SFS, 

2010: 800).  

 

Skolverkets (2018: 12) värdegrundsmål: 

 
● Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar, samt personliga erfarenheter. 

● Respekterar andra människors egenvärde.  

● Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor.  
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● Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen. 

● Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

 

Riktlinjer skolpersonal ska arbeta mot:  

 
● Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. 

● I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. 

 

● Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper. 

● Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt (ibid.). 

 

Dessa riktlinjer och värdegrundsmål är obligatoriska för all personal på skolan och 

fritidshemmet.  

 

För att underlätta för skol-och fritidspersonal i arbetet mot kränkningar har skolverket 

lanserat olika stödmaterial, likt en likabehandlingsplan på sin hemsida. Ett av 

stödmaterialen är Åtgärder mot kränkande behandling (Skolverket, 2019). I den finns 

en kortfattad guide om hur skolpersonalen i fem olika steg kan arbeta förebyggande mot 

kränkningar och vilket ansvar lärare, rektorer, huvudman och övrig skolpersonal har. De 

fem olika steg som beskrivs i stödmaterialet är att kartlägga risker för kränkningar, 

analysera orsaker till riskerna, planera och genomföra åtgärder, upprätthålla en plan mot 

kränkande behandling samt följa upp och utvärdera. När kränkningar sker i 

verksamheten så är det lärarnas skyldighet att anmäla det till rektorn. Lärare ska inte 

värdera kränkande händelser då yngre barn kan ha svårt att förmedla sina känslor på ett 

lika tydligt sätt som de äldre eleverna kan. Därför är det viktigt att bedömningen om 

kränkning sker efter anmälan. När rektor har tagit emot en anmälan överlägger hen 

situationen och kontaktar huvudmannen som sedan bestämmer om händelsen ska följas 

upp, och i sådana fall hur. 

 

 

3.2 Definition mobbning 

Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande handlingar under en längre 

period. Mobbningsbegreppet brukar delas in i tre olika kategorier: fysisk, psykisk och 

verbal (Mills & Carwile, 2009). 

 

 

3.3 Definition verbal mobbning 

Verbal mobbning är när någon blir kränkt genom tal eller skrift. Exempelvis genom 

förolämpningar, negativa smeknamn, fula ord eller utfrysning (Olweus, 1998). Verbal 

mobbning kan ske både i den fysiska miljön och på internet (Med rätt att vara, 2019). 
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4 Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom området att redovisas under olika 

rubriker. De olika rubrikerna innefattar nyckelbegrepp inom den verbala mobbningen 

Efter att tidigare forskning presenterats kommer en avslutande reflektion att ske. 

 

 

4.1 Värdegrund och värdepedagogik 

Thornberg (2006) förklarar begreppet värdepedagogik som att ge barn och unga 

kunskaper om hur man är eller bör vara mot sina medmänniskor. Värdepedagogik 

innefattar de värdegrundsmål som skolan och fritidshemmen ska förhålla sig till. 

Metoden som användes i studien var en etnografi på två olika skolor blandat med 

individuella intervjuer med lärarna och informella samtal med eleverna. Antalet 

informanter i undersökningen var 13 lärare, samt 141 elever. Resultaten Thornberg kom 

fram till i sin studie var att lärarna främst arbetar med värdepedagogik genom att 

använda sig av regelarbete eller när det uppstår oplanerade händelser. Vid felaktigt 

beteende hänvisar lärarna till olika regler som gäller på skolan för att visa att 

handlingarna är fel. Dessutom visade det sig att lärarna använde sig av fyra olika 

strategier i det värdepedagogiska arbetet. De fyra olika strategierna var påtryckning, 

förklaring, förhandling och preparering. Reglerna som sätts upp på skolorna kan skilja 

sig åt. En gemensam åtföljning av reglerna gäller dock för alla elever och lärare som 

befinner sig i samma skola. Sammanfattningsvis visar resultatet att värdegrundsarbetet 

innebär till största del att lärarna försöker påverka elevernas beteende och att de 

samtalar med dem om vad de får respektive inte får göra. 

 

År 2001 skapades en nationell centrumutbildning vid namn Värdegrundscentrum, VGC, 

vid Umeå universitet (Lindgren, 2001). VGC togs fram på uppdrag av 

utbildningsdepartementet för att höja kompetensen kring hur skolor ska arbeta med 

värdegrundsmålen utifrån skolans läroplan. Syftet med uppdraget var att skapa en bild 

av värdegrundsarbetet i skolor och kommuner, och att fokusera på forskning relaterat 

till värdegrundsområdet. Lindgren använde nätbaserade enkäter där 301 respondenter 

deltog. Respondenterna bestod av skolledare, lärare och forskare vid universitet och 

högskolor. Studien kom fram till att de områden man arbetade mest med var etik och 

moral, kränkande behandling och demokratifrågor. Ett område som det inte arbetades 

med så mycket inom värdegrundsarbetet var sex och samlevnad. Något som framhålls i 

studien är att det arbetas med värdegrundsmålet på olika sätt. I vissa skolor arbetar man 

med värdegrundsarbete separat, medan det på andra skolor integreras i 

ämnesundervisningen. I arbetet med värdegrundsmålen använder sig skolor generellt av 

andra dokument, exempelvis barnkonventionen. Slutligen nämns det också att lärare är i 

behov av kompetensutveckling inom värdegrundsområdet.  

 

 

4.2 Verbal mobbning  

Mobbning på nätet, till exempel via sociala medier, klassas som verbal mobbning. 

Frisén, Berne & Marin (2014) genomförde en studie för att det har framgått att 

nätmobbning påverkar barn på ett negativt sätt och ger konsekvenser. Syftet med 

studien var att ta reda på hur elever skulle söka hjälp om de blev utsatta för 

nätmobbning. 694 elever i årskurs 4–6 deltog i en enkätstudie. Frisén, Berne & Marin 

valde slumpmässigt ut skolor från olika socioekonomiska områden och forskningen 

kom fram till att det fanns sex teman som kunde urskiljas i hur eleverna skulle reagerat 

om de blev utsatta för nätmobbning. De tematiska kategorierna var att berätta för någon, 
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anmäla, ignorera, konfrontera mobbaren, tekniska lösningar eller att de inte visste hur 

de skulle gå tillväga. Vilken tematisk strategi eleverna valde att använda sig av verkade 

främst baseras på deras ålder. De yngre eleverna menade att de oftare berättar för sina 

föräldrar om nätmobbningen och de äldre barnen skulle hellre berätta för en kompis. 

Studien visade att pojkar och flickor har olika tillvägagångssätt när de blir utsatta för 

nätmobbning. Flickorna brukade berätta för sina föräldrar, lärare eller kompisar. 

Pojkarna däremot hämnades vanligtvis genom att söka upp nätmobbaren i verkligheten.  

 

Berne, Frisén & Kling (2014) undersökte vilka erfarenheter 15-åriga ungdomar i två 

olika socioekonomiska skolor i Göteborg har gällande utseenderelaterad nätmobbning. 

De använde sig av semistrukturerade intervjuer där forskarna delade in 27 informanter i 

fyra fokusgrupper med syftet att de skulle få en bredare förståelse för sina tolkningar 

och resonemang kring intervjufrågorna. Resultatet visade att ungdomarna upplever att 

utseenderelaterad nätmobbning var vanligt förekommande och att tjejer tenderar att 

oftare bli utsatta än killar. Informanterna förklarar att tjejer tycks vara känsligare och att 

mobbaren använder deras kroppskomplex som vapen för att mobba dem. Det visade sig 

också att ungdomarna anser att man får vara beredd på att bli utsatt för 

utseenderelaterad mobbning när de är uppkopplade på sociala medier, det vill säga 

Facebook, Instagram, YouTube med mera. Att kommentera någons bild på ett socialt 

forum gör så att den syns av väldigt många personer. Genom att kommentera något 

elakt på någon annans bild kan det ge en ökad status genom mobbaren anses vara rolig 

eller cool. Enligt studien tror informanter att människor utsätter andra för nätmobbning 

för att få ökad status, avundsjuka men även för att vara cool (ibid.) 

 

Osbeck, Holm & Wernersson (2003) fick i uppdrag av Skolverket att undersöka 

kränkningar i skolmiljön. Undersökningens syfte var att genomföra en nationell 

kartläggning av olika former av kränkningar i skolmiljön. Forskarna använde sig av en 

enkätundersökning för elever i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet. Antalet 

respondenter i studien var 3386. Resultatet visade att ungefär en fjärdedel av eleverna 

som deltog i studien hade blivit utsatta för kränkningar under det senaste året. De 

vanligaste sortens kränkningar var sexuellt relaterade eller generellt upprepade 

kränkningar som syftade till bland annat elevernas kroppar och klädsel. Andra vanliga 

kränkningar som också förekom i skolorna var etniskt relaterade. I den etniskt relaterade 

mobbningen var majoriteten av de utsatta barn eller ungdomar med utländsk härkomst. 

Att bli utsatt för mobbning visade sig även vara vanligare ifall man hade lägre 

socioekonomisk status. Enkätundersökningen visade att mobbningen förekom i alla 

sorters miljöer på skolans område. För att motverka mobbningen vill eleverna att det 

ska finnas någon att prata med eller någon att anmäla händelsen till . Skolor som har 

ett välutvecklat sätt att arbeta mot mobbning har en lägre andel utsatta (ibid.).  

 

 

4.3 Internationell forskning 

Tidigare forskning inom verbal mobbning är väldigt begränsad både nationellt och 

internationellt. Vi har därför i vår tidigare internationella forskning breddat vårt 

perspektiv, som tidigare riktade sig mot enbart skolverksamhet. Fokus har istället lagts 

på mobbning överlag och vi har därigenom funnit beskrivningar av olika metoder lärare 

använder för att arbeta förebyggande. Metoder och arbetssätt som beskrivs i tidigare 

forskning lämnar också en lucka öppen för att fokusera på det valda 

mobbningsproblemet. Det blir därför relevant och användbart i arbetet mot verbal 

mobbning.  
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På tidigt 2000-tal pågick mycket mobbning i de norska skolorna. Därför utformade 

Roland, Bru, Midthassel & Valand (2010) ett antimobbningsprogram vid namn The 

Zero Programme against Bullying. Programmet erbjuder kompetens om aktiviteter som 

skolorna ska arbeta med 15 minuter i veckan. Aktiviteterna är skapade för att mobbare 

ska förstå varför deras handlingar är fel. Lärarna ges även handledning för att veta hur 

de ska gå tillväga för att följa upp sitt arbete och hur föräldrakontakt och möten ska 

struktureras upp. Studien pågick i 3 år på 146 skolor i Norge med totalt 20 446 

involverade elever. För att få reda på om det blivit någon förbättring använde de sig av 

anonyma enkäter som eleverna fick svara på. Resultatet visade en minskning av 

mobbningsfall i de norska skolorna. I resultatet visade det sig att det inte var någon 

märkbar skillnad i antalet utsatta barn på lågstadiet jämfört med högstadiet.  

 

Uppspelning av dramatiska sketcher och historier om mobbning med en efterföljande 

diskussion är en användbar metod för att minska mobbning i skolan (Beale & Scott, 

2001). Historierna och sketchernas innehåll behandlar rädslor, svagheter och svårigheter 

som eleverna kan relatera till och känna igen sig själva i. Beale & Scott använde sig av 

metoden på en anonym mellanstadieskola i USA för att skapa ett familjärt klimat för 

elever i skolan. Det visade sig vara framgångsrikt. Beale & Scott döpte sin studie till 

Bullybusters.  För att få reda på resultatet använde forskarna enkäter som besvarades av 

eleverna. Resultaten av enkäterna visade att Bullybusters-metoden var framgångsrik och 

mobbningen minskade med 20 procent på den anonyma mellanstadieskolan. En större 

kunskap om hur man skulle gå tillväga när man blev mobbad och en större förståelse 

hos mobbarna var resultaten, enligt enkätsvaren. Eleverna fick efter diskussionerna en 

bredare kunskap om vad mobbning är, vilket resulterade i att de tog kontakt med lärare 

och rapporterade incidenter. 

Lärare har en viktig roll i arbetet mot mobbning. Chen & Chen (2018) genomförde en 

studie för att synliggöra vilka strategier lärarna i Taiwan tyckte var mest effektiva att 

använda sig av för att arbeta mot mobbning. Studien genomfördes på 538 

grundskolelärare från 22 olika skolor i Taiwan. Undersökningen gjordes via ett 

frågeformulär som skickades ut till lärarna. Resultatet studien kom fram till var att en 

arbetsmetod som hade bra effekt mot mobbning var att lärarna gick runt och syntes på 

rasterna. Det gav även en bra effekt när lärarna rapporterade om händelser som inträffat. 

Att lärarna gick på föreläsningar för att lära sig mer inom området, utvärdera och följa 

upp sitt antimobbningsarbete var också en effektiv metod. Nackdelen med föreläsningar 

och utvärdering var dock att det inte skedde ofta enligt respondenterna. Arbetsmetoder 

som inte gav någon större effekt var att sätta upp olika antimobbningsaffischer, 

antimobbningsbroschyrer eller tillsätta antimobbningskommittéer.  

 

I forskning om metoder mot verbal mobbning har Naidoo, Satorius, De vries och Taylor 

(2016) undersökt om verbal mobbning skulle minska ifall området belystes mer i 

skolan. De använde sig av 434 studenter i 14 olika skolor. Ett slumpmässigt 

frågeformulär som behandlade förståelse och uppfattningar om verbal mobbning 

skickades ut till eleverna. Resultatet visade att skolorna där eleverna blev upplysta om 

vad verbal mobbning är gav dem ökad kunskap om vad det innebär. Eleverna fick 

även en bättre attityd till hur de ska förebygga verbal mobbning. Detta gav eleverna en 

bättre förståelse för hur de ska bete sig och hur de ska gå tillväga vid situationer som 

innefattat verbal mobbning. Slutligen visade resultatet att den verbala mobbningen 

minskat på de inblandade skolorna.  
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4.4 Sammanfattande reflektion 

Tidigare internationell forskning inom anti-mobbningsarbete i skolan har visat att det 

finns olika metoder som kan vara användbara i lärares förebyggande arbete kring verbal 

mobbning. De metoder som framhävs i studierna är att diskutera dramatiska sketcher 

och historier. Aktiviteter med syfte att skapa förståelse hur det känns för 

mobbningsutsatta elever, belysa vad verbal mobbning är, samt att lärare går runt på 

raster och även anmäler mobbningshändelser har också gett god effekt. Det framhålls 

även att konkretisering av mobbningsproblematiken gav bättre resultat om det 

förebyggande arbetet fokuserade på skolans specifika mobbningsproblem. Innehållet i 

tidigare forskning lämnar en öppen tolkning för hur metoderna kan anpassas till olika 

mobbningsmoment. Detta gör att de dramatiska sketcherna, historierna, aktiviteterna 

samt att lärare syns på rasterna kan inriktas mot verbal mobbning och blir relevant för 

vår studie. Vi anser att verbal mobbning finns i hela världen men med olika lagar och 

regler att förhålla sig till. I Sverige har vi styrdokument att följa, vilket kan vara en 

skillnad jämfört med Taiwans regler. Internationella metoder som gett positiv effekt på 

förminskningen av verbal mobbning kan därför ses som ett bra pedagogiskt verktyg för 

lärare i den svenska skolan. 

 

Värdegrundsarbete visar att skolorna arbetar med det på olika sätt. En skillnad vi märkt 

i tidigare forskning är att Thornbergs (2006) studie tyder på att det mest arbetas med 

värdegrundsarbete när en händelse redan har skett. Lindgren (2001) visar däremot att 

arbetet har skett både förebyggande och vid inträffade händelser. Arbetet kan skilja sig 

om det har utförts integrerat i ämnesundervisningen eller om det har avsatts tid till 

specifikt arbete med värdegrundsfrågor i klassrummen.  

 

De forskningsresultat som har redovisats inom verbal mobbning visar att det är ett 

problematiskt område som det behöver arbetas mer med i skolan. Elever i lägre 

socioekonomiska situationer löper större risk att utsättas för verbal mobbning. Flickor 

blir mer utsatta än pojkar. Skolans uppdrag blir därför att ta itu med denna problematik 

och stärka det förebyggande arbetet kring verbal mobbning innan incidenter sker. 
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5 Didaktisk utgångspunkt 
I vår studie har vi förhållit oss till didaktikens tre huvudfrågor, vad, hur och varför. Vi 

har främst riktat fokus mot hur-frågan. Vi ansåg att didaktikens tre huvudfrågor är den 

lämpligaste teorin i vår studie på grund av att de ligger till grund för hur en pedagogisk 

verksamhet ska bedrivas. Syftet med studien är att synliggöra fritidslärares 

värdegrundsarbete, specifikt inriktat mot verbal mobbning. Studiens intervjufrågor är 

formulerade för att belysa vad, hur och varför fritidslärare arbetar förebyggande mot 

verbal mobbning. 

 

Didaktik kommer ursprungligen från det grekiska ordet didaskalia som kan översättas 

till undervisning på svenska. Enligt Lindström & Pennlert (2016) betyder didaktik 

“Läran om undervisning eller undervisningsvetenskap”. Begreppet didaktik har använts 

länge inom den svenska pedagogiken för att beteckna vilken metod som ska användas i 

pedagogiska situationer i skolan. Under 1900-talet skedde det en förändring där 

begreppet didaktik byttes ut mot metodik. Metodik som begrepp istället för didaktik 

varade inte särskilt länge, När högskolorna växte fram i början av 1970-talet så gjordes 

det återigen en förändring, där didaktik återinfördes som begrepp. Förändring tillkom 

för att en återanknytning till den europeiska forskningstraditionen skulle vara möjlig 

(Lundgren, 2014).  

 

Didaktik är ett begrepp som används ofta av lärare. Undervisningen har alltid en 

utgångspunkt i de didaktiska begreppen vad, hur och varför. Vad behandlar innehållet i 

undervisningen. Läraren väljer ut ett visst innehåll som undervisningen ska behandla. 

Hur inriktar sig mer mot hur innehållet ska planeras upp och genomföras. Ett lärande 

kan ske på många olika sätt, bland annat genom samtal, undersökningar eller genom 

lek. Begreppet Varför riktar sig mot läroplanen, regler och styrdokument. Läroplanen 

och styrdokumenten är riktlinjerna som lärare ska förhålla sig till.  

 

 

5.1 De didaktiska frågorna kopplade till verbal mobbning 

Skolan har som uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer. Uppdraget ska genomföras av alla personer som finns i skolan. 

Det finns en huvudman för varje verksamhet. Hens ansvar är att strukturera upp ett 

arbete som förebygger kränkande behandling. Detta kan exempelvis ske genom 

elevaktiviteter och tillsägelser från lärarna. Skulle kränkningarna vara allvarligare  

skickas det vidare till rektor och elevhälsoteam som beslutar  hur ärendet ska lösas. 

 

De didaktiska frågorna blir relevanta i vår studie för att det är något som lärare förhåller 

sig till i det förebyggande arbetet mot verbal mobbning. Didaktikens vad-fråga 

behandlas i det förebyggande arbetet mot verbal mobbning genom att innehållet ska 

stimulera eleverna till att lära sig något inom området. Exempelvis kan arbetet utifrån 

didaktikens vad-fråga handla om att eleverna ska få en uppfattning om hur det kan 

kännas att bli utsatt för verbal mobbning, vilka ord som är lämpliga att säga och inte 

säga, samt vad begreppet betyder.  

 

Varför-frågan kopplat till verbal mobbning behandlas genom att det finns lagar, regler 

och läroplaner som fritidslärare måste förhålla sig till. I skollagen står det att varje skola 

ska ha en befintlig likabehandlingsplan för att förebygga att människor kränks och 

mobbas (SFS, 2010: 800). I läroplanen som gäller skolorna finns det ett kapitel som 

handlar om värdegrund. Värdegrunden har olika mål som all personal ska arbeta för att 
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uppnå. Dessa mål handlar om att respektera andra människor, att ingen människa ska bli 

utsatt för kränkningar och förtryck samt att man ska ha en förståelse för andra 

människors situation (Skolverket, 2019). Dessa mål är motsatsen till verbala mobbares 

beteende. 

 

Hur-frågan i de didaktiska frågorna är kopplad till det förebyggande arbetet mot verbal 

mobbning och syns genom vilket sätt undervisningen struktureras och genomförs. Hur-

frågan symboliserar därför vilken sorts aktivitet eller vilket tillvägagångssätt 

fritidslärarna använder sig av i det förebyggande arbetet. För att underlätta förståelsen 

för hur fritidslärare och övrig skolpersonal kan arbeta så finns det allmänna råd vid 

namn Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012). 

Tydliga regler för personals ansvar vid situationer, kartläggning och analys av 

verksamhet, rollspel, kompetensutveckling och diskussioner med eleverna är arbetssätt 

som texten lyfter fram (ibid.).  
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6 Metod 
Syftet med studien är att utifrån en didaktisk utgångspunkt synliggöra fritidslärares 

värdegrundsarbete med likabehandling specifikt inriktat mot verbal mobbning. För att få 

svar på våra forskningsfrågor ansåg vi att det var lämpligt att kontakta fritidslärare för 

att få deras syn på hur de arbetar med verbal mobbning. Vi har därför valt att använda 

oss av en fenomenografisk metod som betyder att en undersökning görs genom att man 

samlar in och granskar data utifrån, i detta fall, hur fritidsläraren ser på verbal 

mobbning.  

 

6.1 Urval 

Vi har i vår studie använt oss av ett ändamålsenligt urval, vilket är en metod som inte är 

baserad på sannolikhet. Ändamålsenligt urval betyder att vi som forskare har 

handplockat informanter till vår studie som vi anser kan ge bra svar på våra 

forskningsfrågor (Denscombe, 2017). Vi kontaktade rektorerna då det kan uppstå en 

maktkonflikt mellan dem och fritidslärarna (ibid.). Exempelvis kan fritidslärarna känna 

att de blir påtvingade av rektorn ifall hen tackar ja åt dem. Det skulle även kunna bli en 

konflikt mellan rektorn och fritidsläraren ifall rektorn inte skulle anse att fritidsläraren 

är befogad att deltaga i vår studie. För att spara tid använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval vilket bygger på att forskaren väljer objekt som är närliggande. 

Detta resulterade i att våra informanter arbetade på fritidshem som ligger i samma 

kommuner som vi är bosatta i. Denscombe (ibid.) nämner bekvämlighetsurvalet som en 

bra strategi att använda sig av i mindre studier som är tidsbegränsade. De fyra 

informanter som vi handplockade till vår studie arbetade på fritidshem i blandade åldrar. 

Två av fritidslärarna arbetade med yngre elever i årskurserna fsk-2 och de andra två 

med årskurs 3-6. De olika fritidshemmen är relativt lika vad gäller storlek på både 

barngrupp och antal personal. Fritidshemmen är placerade i två olika miljöer. Den ena 

är belägen i en förort till en mindre stad. Den andra skolan ligger mer centralt i en 

mindre stad. För att anonymisera våra informanter har vi gett dem fyra fiktiva namn. 

 

 

Namn Fritidshem Utbildning Årskurs Område Yrkeserfarenhet 

Bengt (30 

år) 

Centralt Fritidspedagog 3-6 Karlshamn 6 år 

Lotta (38 

år) 

Förort Fritidspedagog 3-6 Ronneby 10 år 

Maggan 

(38 år) 

Förort Fritidspedagog F-2 Ronneby 12 år 

Britt-

Marie (45 

år) 

Centralt Fritidspedagog F-2 Karlshamn 20år 

 

6.2 Datainsamling:Intervjuer 

Vi har i vår studie valt att använda oss av intervjuer som redskap för vår datainsamling. 

Intervjuer är ett bra verktyg att använda sig av när man vill förstå något på djupet, samt i 

undersökningar som ska synliggöra komplexa och subtila fenomen (Denscombe, 2017). 

I och med att vår studie vill synliggöra lärares didaktiska arbete mot verbal mobbning 

ansåg vi att det var lämpligt att genomföra intervjuer med fritidslärare då det är de som 

arbetar mot verbal mobbning på fritidshemmen och de som kan ge svar på hur det 
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förebyggande arbetet kan fungera. Intervjuer ger även möjlighet till att anpassa frågorna 

till studiens forskningsfrågor, samt  att ställa följdfrågor till informanterna (ibid.). Det 

finns olika tillvägagångssätt att använda sig av i intervjuer. Den vanligaste formen är 

personliga intervjuer, vilket är en intervjumetod som är anpassningsbar och kräver 

ingen speciell utrustning förutom ljudinspelning (ibid.).  

 

I vår studie har vi använt oss av strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer 

innebär att alla informanter får samma frågor och följdfrågor (ibid). Intervjufrågorna är 

strukturerade i förväg, och är i vårat fall färgkodade utifrån våra forskningsfrågor ( 

bilaga 1). Fördelar med strukturerade intervjuer är att det ger oss en ökad träffsäkerhet 

för att få svar på våra frågor. Detta gör det enklare att jämföra informanternas svar.  

 

Intervjuerna var öppna för att genomföras både enskilt och i mindre fokusgrupper. 

Möjligheten att genomföra intervjuerna i fokusgrupp gavs till informanterna eftersom 

fokussamtal brukar leda till diskussioner som kan ge mer detaljerade svar (ibid.). Våra 

informanter beslutade sig dock för att genomföra intervjuerna enskilt. För att bevara 

korrekta intervjusvar har vi spelat in intervjuerna med våra mobiltelefoner, och sedan 

skickat över filerna till varandra via mail för att kunna transkribera dem i pappersform.  

 

6.3 Etiska överväganden 

När intervjuer genomförs finns det etiska principer som forskare måste förhålla sig till 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

betyder att vi som forskare har en skyldighet att informera våra informanter om 

information kring forskningsämnet, kontaktuppgifter, samt vilket uppdrag hen kommer 

att ha i vår studie. Forskare ska också ange studiens syfte, belysa om hur hen tänkt gå 

tillväga för att nå det, samt motivera varför studien behöver genomföras. Som forskare 

ska du också meddela respondenten att intervjun är frivillig att deltaga i. 

Samtyckeskravet handlar om att få godkännande av respondenten, det vill säga att hen 

accepterar sitt deltagande i studien. Detta ansvar ligger hos forskaren att införskaffa. 

Skulle respondenten vilja avbryta en intervju ska detta inte kunna påverka respondenten 

i framtiden. Forskaren får heller inte påverka respondentens deltagande. 

Konfidentialitetskravet syftar till att vi som forskare har tystnadsplikt gällande känsliga 

frågor och diskussioner som kan uppkomma under intervjuerna, samt att informanterna 

ska vara anonyma. Svårigheten med anonymisering är att av alla personer som läser en 

forskning så kan det hända att somliga kan utläsa vem personen är baserat på svar i 

intervjun, då vissa läsare kan identifiera respondenten om intervjusvaren är tillräckligt 

detaljerade. Om det är etiskt känsliga frågor som respondenten ska svara på så behövs 

det ett tystnadspliktsavtal som skrivs under av samtliga deltagare i studien. 

Nyttjandekravet innebär att publiceringen av materialet i intervjuerna endast får 

användas för forskningens ändamål, svaren får därför inte överlämnas till någon annan 

studie, myndighet eller företag. Undantag av delgivning till andra forskare kan göras 

ifall de förhåller sig till de krav mot uppgiftslämnaren som de tidigare forskarna utlovat 

(ibid.).  

 

Vi har i våra intervjuer förhållit oss till de forskningsetiska principerna genom att vi 

skickat ut ett mejl till varje deltagande informant. I mejlet har vi beskrivit att vår studie 

handlar om att undersöka om hur fritidslärare arbetar förebyggande mot verbal 

mobbning. Våra informanter i studien kommer att vara anonyma i den grad det går. 

Detta sker genom att varje respondent får ett fiktivt namn för att förhindra identifiering, 

samt en påhittad ålder. Respondenten har rätt att under intervjuns gång avbryta om hen 
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känner för det. För den händelse att en respondent skulle nämna något privat under 

intervjun har vi som intervjuare tystnadsplikt och kommer inte att sprida privata 

handlingar.  De inspelade intervjuerna kommer att kasseras när studien är färdig. Detta 

betyder att ingen annan kommer att kunna ta del av det inspelade materialet. Hur 

materialet kommer att nyttjas efter att det är färdigt är att det kommer att publiceras på 

divaportalen. För att få ett godkännande av respondenten krävdes det att hen svarade på 

mejlet.  

 

6.4 Genomförande 

I undersökningen av informanter frågade vi sex fritidslärare, varav fyra var villiga att 

ställa upp. Från början hade vi tänkt ha mer än fyra informanter, men när vi 

transkriberat de fyra intervjuerna vi genomfört så märkte vi att de var relativt lika och 

gav innehållsliga svar. Därför beslutade vi oss för att fyra intervjuer skulle räcka för att 

besvara studiens forskningsfrågor. Vi trodde inte det skulle vara så svårt att få tag på 

deltagare i vår studie. Vi förde en diskussion om vi skulle använda oss av enkäter 

istället för semistrukturerade intervjuer för att slippa åka ut till olika skolor, men tog 

beslutet att det kändes mer seriöst att vara på plats samt att enkäter brukar vara enklare 

för respondenten att undvika. När vår studie är så pass liten blir urvalet inte så stort och 

vi upplevde att risken var högre att informanter inte skulle besvara enkäten.  

 

Våra intervjuer genomfördes på fyra olika fritidshem, på två olika skolor och med totalt 

fyra informanter. Intervjuerna tog cirka 20 minuter och samtliga genomfördes i avlägsen 

miljö på fritidshemmet informanten arbetade på. Vi genomförde två intervjuer var för 

sig då det var ett bra sätt att spara in tid. Intervjuerna genomfördes under veckorna vi 

var ute på verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebar svårigheter för oss att hitta en 

tid som passade oss båda, och därför genomfördes de enskilt. Informanterna begärde att 

få se frågorna i förtid för att på så vis kunna ge bättre formulerade svar och för att 

minska deras nervositet. Vi övervägde deras förfrågan och tog ett gemensamt beslut om 

att de skulle kunna få se frågorna innan, för vi ansåg att det inte skulle skada vår studie. 

Vi såg däremot möjligheten till förbättring i intervjusvaren, vilket skulle kunna höja 

kvaliteten på vår studie.  

 

Intervjufrågorna som vi använde oss av var färgkodade. Dessa färger symboliserade 

vilken forskningsfråga i vår studie som de syftade till. Forskningsfrågorna användes 

som underrubriker i resultatet. För att få in rätt svar under rätt frågeställning så 

transkriberade vi och sorterade upp alla svaren i fyra olika färger utifrån vilken 

forskningsfråga de skulle besvara. När vi gjort detta togs de mest lämpliga citaten ut och 

placerades under rätt rubrik för att synliggöra att resultaten svarade på 

forskningsfrågorna. Därefter skrev vi en text som styrker citaten med en avslutande 

analys kopplad till tidigare forskning och bakgrund. I resultatdelen synliggjordes vår 

teori genom att vår första frågeställning om hur fritidslärare didaktiskt arbetar för att 

förebygga verbal mobbning, analyserats utifrån de tre didaktiska frågorna. Vår teori 

användes också som en löpande tråd genom upplägget av alla frågeställningar. 

Exempelvis besvarade vår fråga om lärarnas definition av verbal mobbning didaktikens 

vad fråga genom att den visade huruvida fritidsläraren hade innehållsmässig kunskap 

om verbal mobbning. Didaktikens hur synliggjordes genom vilket tillvägagångssätt 

läraren använde sig av i det förebyggande arbetet mot verbal mobbning, samt hur de 

gick tillväga i situationer där verbal mobbning uppstod. Varför-frågan synliggjordes 

genom att lärarna visade att de arbetar mot verbal mobbning. Detta visade att lärarna 

förhöll sig till värdegrundsmålen som behandlas inom verbal mobbning. Slutligen 

genomfördes en sammanfattning av resultatet. 
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6.5 Metoddiskussion 

Vi har bearbetat vår data genom att utifrån våra forskningsfrågor strukturera upp olika 

intervjufrågor som syftade till att besvara dessa. För att synliggöra vilken intervjufråga 

som hörde ihop med vilken forskningsfråga valde vi att färgkoda varje forskningsfråga i 

en specifik färg. Intervjufrågorna som skulle besvara den valda forskningsfrågan fick 

sedan samma färg som forskningsfrågan. Efter att intervjuerna genomförts skedde en 

transkribering. Transkribering brukar leda till ett stort textomfång där mycket 

information kan hämtas Denscombe (2017). Efter att transkriberingen skett togs 

irrelevant information bort. Transkriberingen skrevs sedan ut i pappersform. I 

resultatdelen sammanställdes relevanta svar på forskningsfrågorna i löpande text med 

utvalda citat från informanterna. Efter det genomfördes en analys med koppling till 

tidigare forskning, bakgrund och de didaktiska frågorna.  

 

I kvalitativ forskning gör forskaren en egen tolkning av informanternas svar på 

intervjufrågorna. När vi som forskare tolkar vad informanterna har sagt  kan det bidra 

till att vi uppfattar deras svar på ett annat sätt än vad de själva menat. Det kan därmed 

bidra till att studien inte blir helt tillförlitlig. Vår studie innefattade fyra informanter. I 

genomförandet av intervjuer var vi öppna för att genomföra dem i fokusgrupper. 

Fokusgrupper brukar ofta leda till ett djupare samtal kring ämnet (Denscombe, 2017). 

När vi sedan frågade våra informanter om hur de ville genomföra intervjuerna, så valde 

de att göra det enskilt. Informanterna fick se intervjufrågorna i förhand. Intervjuerna tog 

i snitt 20 minuter per informant. I efterhand har tankar väckts om att vår studie hade 

kunnat bli bättre ifall vi hade valt att använda oss av fokusgrupper i våra intervjuer.  Vi 

har också funderat över om våra intervjuer skulle gett oss mer utvecklade svar, eller om 

resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade använt oss av semistrukturerade intervjuer, 

då det ger möjligheter till att ställa följdfrågor till informanten.  

 

Styrkor i vår studie är att vi lät informanterna se intervjufrågorna innan intervjun 

genomfördes. Detta bidrog till att informanterna var väl förberedda och kunde ge 

innehållsrikare svar. Fler styrkor med studien är att de genomfördes på olika fritidshem 

som befann sig både i olika åldrar och på olika orter. Detta bidrog till att studien 

involverade flera olika socioekonomiska situationer. De forskningsetiska principerna 

var även väl beskrivna i vårt utskick till informanterna, vilket blir en styrka för 

informanterna vet vilka rättigheter de har under intervjutillfället och vad deras svar  

kommer att användas till. 

 

7 Resultat och analys 
I resultat och analysdelen presenteras först fritidslärarnas definition av verbal 

mobbning. Därefter kommer det empiriska materialet att kategoriseras under rubriker i 

form av våra frågeställningar. Rubrikerna ska vägleda och tydliggöra resultatet utifrån 

våra forskningsfrågor. Längst ner under varje rubrik kommer det sedan ske en analys 

som kopplas till de didaktiska frågorna, samt tidigare forskning.  

 



  
 

15 

7.1 Fritidslärares definition av verbal mobbning 

Under följande rubrik kommer fritidslärarnas definition av verbal mobbning att 

synliggöras. Frågan syftar inte till att besvara någon av våra frågeställningar, utan den 

fokuserar på att synliggöra informanternas relevans för studien. 

  
7.1.1 Resultat 

Två av fritidslärarnas definition av verbal mobbning är att det är en upprepad handling 

som gestaltas både genom att säga elaka saker och genom att utföra handlingar som 

upplevs kränkande för den utsatta personen. Exempelvis nämner Bengt att verbal 

mobbning kan synliggöras genom att kommentera någons utseende eller hur den utsatte 

är som person. Lotta nämner att verbal mobbning inte behöver skrikas ut i grova ord, 

utan att det kan ske genom viskning eller genom skrift. Miljöerna som den verbala 

mobbningen sker i är både den fysiska miljön och på sociala medier.  

 
Verbal mobbning för mig är vid återkommande tillfällen eh säger elaka saker till 

någon, någonting som kan upplevas kränkande, det kan vara utseende, hur man är 

som person och det kan egentligen ske var som helst men oftast vill jag tro att det 

sker när det inte är någon vuxen i närheten att det kan liksom ske lite i smyg 

(Bengt, 30 år). 

 
Eh, verbal mobbning för mig är när de använder kränkande ord. Eh asså 

återkommande när det är någon som far illa av det. När det är mot samma person 

och så när man liksom definierat det o ser att det är en mobbning och inte en 

engångsföreteelse. Eh och det är ju grova ord. De där kan ju, jag tänker så här att 

det eh uttryck kan vara rent muntligt att det skriks eller sägs, men det kan ju också 

vara att man står och viskar eller ja skriver, så som det säkert är mycket idag, på 

sociala medier o sådär (Lotta, 38år). 

 

De två andra informanterna Britt-Marie och Maggan är mer kortfattade i sina svar. De 

anser att verbal mobbning enbart är en kränkning som synliggörs genom fula ord, 

rykten, hot och svordomar. Britt-Marie anser också att verbal mobbning kan uttryckas 

genom att vissa elever enbart slänger ur sig hemska saker, utan att tänka på ordens 

konsekvenser.  

 
Verbal mobbning är för mig när man kränker någon annan med ord, man säger 

sårande saker så att den andra mottagaren blir ledsen. Jag upplever inte att det är 

särskilda barn som blir utsatta, utan det är snarare särskilda barn som utsätter andra 

och då är det inte enstaka som de säger elaka saker till utan det är oavsett, det 

spelar ingen roll vem det är dom säger det till utan dem slänger bara ur sig hemska 

saker. “erhm” Det händer ju oftare på raster än vad det gör på fritids. Ehm och 

framförallt kan jag tänka mig att det händer när vi inte hör (Britt-Marie, 45 år). 

 
Asså verbal mobbning för mig är ju, uttryck i ord, skvaller, rykten, asså mer hot 

eller vad jag ska säga, svordomar. Oftast är det ju att de vill utesluta någon eller att 

dem, eh det är ju mest elaka kommentarer i verbal mobbning. Och oftast är det ju 

när vi vuxna inte är i närheten (Maggan, 38 år).  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga av fritidslärarna upplever 

verbal mobbning som en kränkning där fula ord eller verbalt kränkande 

handlingar utförts i verkligheten eller på sociala medier. En av informanterna 

nämner också att verbal mobbningen inte behöver vara riktat mot en viss person, 

utan att det kan finnas elever som har en viss jargong och tilltalar andra elever på 

ett elakt sätt utan att tänka på vad det betyder. 
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7.1.2 Analys 

Utifrån svaren på våra inledande intervjufrågor går det att konstatera att samtliga av 

fritidslärarna upplever verbal mobbning som en kränkning där fula ord eller verbalt 

kränkande handlingar utförts i verkligheten eller på sociala medier. Två informanter 

nämner även att för att det ska vara just mobbning ska kränkningen skett vid upprepade 

tillfällen. Vilket styrks av Mills & Carwill (2009) där de menar på att mobbning innebär 

att en individ kränks vid upprepade tillfällen. Två av informanterna nämner inte 

mobbing som upprepande kränkningar. Olweus (1998) och Att vara vänners (2019) 

definition av verbal mobbning är att verbal mobbning kan ske genom elaka ord, skvaller, 

rykten, hån eller hot i den fysiska miljön och på internet. Hälften av informanterna 

ansluter sig alltså till Olweus (1998) och Att vara vänner (2019) syn på verbal 

mobbning, medan den andra halvan inte upplever att verbal mobbning behöver ske 

upprepade gånger. I skolverkets läroplan (Skolverket, 2018) nämns det att ingen elev 

ska bli utsatt för diskriminering och kränkningar i skolans verksamhet. I Skollagen 

(SFS, 2010: 800) står det också att skolverksamheten ska arbeta mot att människor 

kränks och mobbas. Informanterna visar i sina intervjusvar att de besitter innehållslig 

kunskap kring området. Det visar därmed att fritidslärarna besitter en vad-kunskap inom 

området och därmed kan arbeta mot diskriminering och kränkningar, vilket bidrar till att 

de följer sitt uppdrag.  

 

7.2 Hur arbetar fritidslärare didaktiskt för att förebygga verbal 
mobbning i verksamheten? 

I följande kapitel kommer vår första frågeställning att besvaras och analyseras.  

 
7.2.1 Resultat 

Fritidslärarna uttrycker i deras förebyggande arbete mot verbal mobbning att de lägger 

fokus på samarbete där de använder sig av olika metoder. Bengt förklarar att det handlar 

om att samtala mycket med eleverna för att skapa ett förtroende och goda relationer med 

dem. En metod som Maggan använder sig av är digitala verktyg i form av att kolla på 

filmer inom området. Maggan nämner också att det är viktigt att fritidslärarna är ute 

bland eleverna för då minskar användandet av verbal mobbning.  

 
Då är ju fokus på samarbete, och det är ju ett av de målområden vi jobbar med på 

vårt fritids. Och sen så kollar vi ju på sådana här UR filmer, vara vänner och 

liksom saker, sen är ju vi pedagoger både inne och ute med bland barnen för att det 

liksom inte ska ske eh, verbal mobbning. (Maggan, 38 år). 

 
Asså generellt så är det mycket samtal, alltså dagliga samtal med framförallt dem 

eleverna som uttrycker sig lite klumpigt så brukar vi prata med dem. Jag tror att 

man vinner mycket på det, asså att skapa en bra relation till dem och sådär, så de 

känner ett förtroende (Bengt, 30år). 

 

Maggan berättar att  pedagogerna kartlägger vilka platser eleverna upplever som 

otrygga och kan stationera ut personalen på dessa platser för att förhindra förekomsten 

av verbal mobbning. Maggan beskriver också att skolan brukar använda sig av 

temadagar, drama, diskussionsfrågor, trivselledare och fyrahörnsövningar som 

aktiviteter för att skapa förståelse för hur man ska behandla varandra. 
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O sen så har vi gjort en kartläggning för barnen, till exempel vilka riskzoner det 

finns där det kan hända och det är där vi till exempel fritidspersonal går ut och 

kollar lite extra, där vi vet att det händer och stöttar upp lite på det (Maggan, 38 år). 

 

Jag vet att dem har trivselledare, sen har de olika temadagar som dem jobbar med 

för att samarbeta och sådana saker, samtidigt som de jobbar med drama, 

diskussionsfrågor, asså för att få förståelse, fyrahörnsövningar, aa lite sådana saker 

jobbar skolan eller klasserna med. (Maggan, 38 år). 

 

Ett annat verktyg som Lottas fritidshem använder sig av det förebyggande arbetet mot 

verbal mobbning är fadderverksamhet. Fadderverksamhet kan finnas både under skol- 

respektive fritidstid. Lotta nämner också att det förebyggande arbetet sker genom att 

skapa ett gott klimat i spontana aktiviteter.  

 
Ja vi har ju fadderverksamhet, det är det första jag tänker på. Det är dock ihop med 

skolan, och det är inte en ren fritidsgrej. Annars använder vi, just att vi försöker 

samarbeta på olika sätt. Vi leker tillsammans och gör aktiviteter tillsammans, och i 

det att man hittar ett förebyggande där man mer gör än att man pratar så mycket om 

det, och att man just arbetar för det här goda klimatet (Lotta, 38 år). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fritidslärarna arbetar didaktiskt 

förebyggande mot verbal mobbning genom samarbetsövningar, digitala verktyg, drama, 

temadagar, diskussioner, aktiviteter, kartläggning av otrygga områden och samverkan 

med skolan. Dessa didaktiska metoder anser fritidslärarna hjälper dem i deras 

förebyggande arbete mot verbal mobbning.  

 
7.2.2 Analys 

Hur fritidslärare arbetar förebyggande mot verbal mobbning skiljer sig mellan de olika 

fritidslärarna. En nämnare som de har gemensamt är att det är viktigt med samarbete i 

det förebyggande arbetet mot verbal mobbning. Elevaktiviteter som nämndes i 

intervjuerna var kartläggning av otrygga platser, trivselledare, drama, diskussionsfrågor, 

teamarbete, samarbetsövningar och fadderverksamhet. Elevaktiviterna med drama och 

diskussionsfrågor styrks av tidigare forskning. Beale och Scotts (2001) studie 

Bullybusters använde sig också av drama som en framgångsrik aktivitet för att minska 

mobbningen på den amerikanska skolan. Naidoo, Satorius, De vries och Taylors (2016) 

studie om huruvida mobbning minskar om det belyses mer, går att koppla till 

elevaktiviteten med diskussionsfrågor, där det upplyses och diskuteras om området. De 

avsatta temadagarna kan kopplas till Lindgrens (2001) studie där syftet var att utöka 

lärares kompetens kring värdegrundsarbetet. Det visade sig att skolor arbetade olika 

kring värdegrunden, där en del integrerade värdegrunden i undervisningen medan andra 

avsatte heldagar. I stödmaterialet Skolverket (2019) beskriver kartläggning av otrygga 

platser som en förebyggande insats i arbetet mot mobbning. Detta nämner en av lärarna 

som en effektiv metod i det förebyggande arbete mot verbal mobbning, vilket styrker att 

användandet av skolverkets stödmaterial är relevant och bra. 

 

Vad eleverna kan lära sig genom de förebyggande aktiviteterna är att de exempelvis i 

drama och diskussionsfrågorna får en förståelse för hur det kan kännas för någon som 

blir utsatt för verbal mobbning. Eleverna kan även få kunskap om vad verbal mobbning 

är, och att det inte är ett acceptabelt beteende. Trivselledare och fadderverksamhet 

handlar mer om att uppmärksamma situationer där mobbning sker. Genom att 

uppmärksamma dessa situationer kan det bidra till att eleverna som utsätter andra lär sig 

av sina handlingar. Detta kan därför bidra till mindre förekomster av verbal mobbning.  
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Varför dessa aktiviteter som drama, diskussionsfrågor, fadderverksamhet och 

kartläggning av platser genomförs är för att skolan ska ta avstånd från att förtryck och 

kränkande behandling i deras verksamhet (Skolverket, 2018). Skolan har också som 

uppdrag att aktivt motverka att någon diskrimineras eller kränks när de befinner sig i 

deras verksamhet (Skolverket, 2018). Huvudmannen i varje verksamhet har också ett 

ansvar att hens personal aktivt ska bedriva ett förebyggande arbete mot mobbning och 

kränkningar (SFS 2010:800). Elevaktiviteterna som fritidslärarna nämnt blir därför 

användbara för att uppnå dessa krav som skolan har på sig. 

 

7.3 Hur agerar fritidslärare när de upptäcker verbal mobbning i 
verksamheten? 

Följande kapitel har som syfte att förklara och analysera vår andra forskningsfråga. 

 
7.3.1 Resultat 

Fritidslärarna nämner olika ageranden som används när de upptäcker verbal mobbning. 

Britt-Marie beskriver en slags trappa där de först säger till eleven, och om inte det 

hjälper tar de kontakt med den individens föräldrar. Skulle det visa sig att samtalet med 

elevens föräldrar inte skulle hjälpa skickas uppdraget vidare till elevhälsoteamet. Britt-

Marie nämner också att det inte sker någon dokumentation vid mindre incidenter. Skulle 

det visa sig vara en grov kränkning skulle hon skrivit en händelserapport och gett till 

rektorn.  
 

Vi har en slags trappa kan man säga i vår handlingsplan. Det är att först så blir det 

en tillsägning, sen är det föräldrarkontakt. Efter det, om det fortsätter så har vi även 

möten med rektor och föräldrar. Efter det så om det inte hjälper så går vi till 

elevhälsoteamet, och då läggs det upp en handlingsplan där.(Britt-Marie, 45 år) 

 
Det dokumenteras egentligen inte för varenda sak som händer, utan det är om det 

är oerhört kränkande. Man kanske inte skriver en dokumentation om att någon har 

sagt “vilken ful tröja du har idag”, men om det är någonting som är väldigt mycket 

mer kränkande så har vi händelserapporter som vi fyller i och som eh vi ger till 

rektorn som skriver under (Britt-Marie, 45 år) 

 

Maggan beskriver att när verbal mobbning uppstår brukar den fritidsläraren som sett 

eller hört händelsen ta kontakt med individens föräldrar. Maggan nämner också att 

hennes fritidshem har ett speciellt program där de dokumenterar händelser som 

innefattat kränkningar.  

 
Aa, då har vi ju liksom den som har varit med om kränkningen den tar kontakt med 

vårdnadshavaren sen blir det ju någon form av åtgärd/insatser som dokumenteras i 

ett särskilt program vi har här på skolan (Maggan, 38 år).  

 

Fritidslärarnas agerande kring uppföljning av verbala mobbningssituationer skiljer sig 

åt. Britt-Marie nämner att uppföljningen skiljer sig åt beroende på incident. Exempelvis 

nämner hon att om hon har haft kontakt med den utsattes föräldrar så sker det en 

återkoppling till dem. Skulle hon däremot ha delegerat incidenten vidare till rektorn så 

är det hens ansvar att följa upp och meddela övriga parter. Lotta nämner vikten av att 

stämma av händelsen med både kollegor och vårdnadshavare. Detta görs för att ta reda 

på att den utsattes situation förbättrats, samt för att se en positiv förändring hos 

mobbaren. 
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Ja än en gång så spelar det ju roll vad det är som har sagt, och vad det är 

som har gjorts. Så är de det här med tröjan så återkopplar vi nog inte direkt, 

men är det någonting kränkande så har vi ju. När vi har haft samtal med 

föräldrar så kan det vara en återkoppling till föräldrarna. Har vi haft ett möte 

med rektor och annat, så är det rektorn som bestämmer när vi ska 

återkoppla, och då är det oftast med ett nytt möte (Britt-Marie, 45 år). 

 

Ja det är ju det här vi har pratat om med incidentrapporter, sen att vi pratar 

med varandra, och det viktiga i det är att man också stämmer av. Så man 

inte bara lämnar det där, utan att man ser till att det blir en förbättring. Och 

det gör vi ju genom möten. Jag tänker så här att handlar det verkligen om 

det har gått såhär långt, så är det med vårdnadshavare och sånt också, att 

man följer upp så det blir en förbättring för barnet som då har farit illa, samt 

barnet som har utsatt har förbättrat sig (Lotta, 38år).  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att fritidslärarna agerar olika i situationer när 

verbal mobbning har uppstått. Olika ageranden sker beroende på hur allvarlig händelsen 

är. Uppföljningen av verbala mobbningssituationer skiljer sig åt mellan fritidslärarnas 

arbetsplatser.  

 
7.3.2 Analys 

Det finns likheter i fritidslärarnas agerande när verbal mobbning sker. De nämner att de 

inte anmäler mindre företeelser men att de vid behov använder sig av händelserapporter 

och föräldrakontakt. Vid grövre händelser finns det på alla skolorna en handlingsplan 

och ett elevhälsoteam, vilket visar att de följer lagen om att ha en plan för 

likabehandling. Vid mindre grova handlingar skedde det ett samtal med de inblandade 

eleverna, där de fick information om att deras handling var fel. Agerandet vid mindre 

grova handlingar liknar resultatet Thornberg (2006) kom fram till i sin studie där lärarna 

främst arbetade med värdepedagogik genom att använda sig av regelarbete. Det vill 

säga om eleverna agerade på ett icke önskvärt sätt, hänvisade lärarna till skolans regler 

för att förändra elevens beteende. Thornberg (ibid.) avslutade sin studie med att 

sammanfatta att skolans värdegrundsarbete handlar om att påverka elevernas beteende.  

 

Lotta nämner i intervjun att det är viktigt att följa upp händelser och undersöka att 

situationen har förbättrats för den utsatte och att mobbaren också förbättrat sig. I Chen 

och Chens (2018) studie  som undersökte metoder som lärare använde sig av i sitt 

mobbningsarbete så visade det sig att lärarna tyckte utvärdering var en effektiv metod 

att använda sig av. Nackdelen deras studie kom fram till vara att utvärdering inte skedde 

så ofta. Ifall det skedde ofta eller inte var inte något Lotta påpekade i sitt svar, men 

likheter om att utvärdera sin verksamhet går att urskilja. Det kan därmed konstateras att 

uppföljning och utvärdering är ett agerande som användbart i det förebyggande arbetet 

mot verbal mobbning.  

 

Vi tror att fritidslärarnas agerande vid verbala mobbningssituationer skiljer sig åt för att 

de har olika handlingsplaner. Vi kan ändå se utifrån fritidslärarnas svar att de vet hur de 

didaktiskt ska agera när händelser uppstår. Detta visar att fritidslärarna är medvetna om 

kraven de har på sig från styrdokumenten (Skolverket, 2018) och skollagen (SFS, 2010: 

800). Vi kan också analytiskt se att fritidslärarna förhåller sig till de allmänna råd som 

skolverket har gällande kränkande behandling (Skolverket, 2012), då deras agerande är 

likartat.  
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7.4 Upplever fritidslärare några svårigheter med arbetet mot verbal 
mobbning i verksamheten?  

Under följande rubrik besvaras och analyseras studiens tredje forskningsfråga. 

 
7.4.1 Resultat 

Britt-Marie upplever svårigheter i arbetet mot verbal mobbning för att det sker när 

fritidslärarna inte är närvarande. Det blir därför inte lätt för läraren att bedöma 

händelsen när hen själv inte har varit närvarande. Hon nämner också att eleverna kan 

ljuga om situationer, vilket också är en problematik. Maggan uttrycker att det är 

problematiskt att arbeta mot verbal mobbning eftersom det inte finns något bestämt 

tillvägagångssätt som de ska följa.  

 
Det är ju framförallt att vi inte alltid är där när de säger saker, och då är det inte lätt 

att vara domare i fallet heller, för att ibland så ljuger barn, så då vet man inte alltid 

om det är sant, men vi försöker samtala med båda två barnen eller fler som är 

inblandade i det hela. Men framförallt att vi inte hör allt vad som sägs. (Britt-

Marie, 45 år). 

 

Asså det som kan vara svårt är om man inte har bestämt något, att man vara på ett 

sätt och alla pedagoger inte gör det. Då blir det liksom svårt hur man tacklar den 

verbala mobbningen. (Maggan, 38 år). 

 

Lotta uttrycker att eleverna är smarta och uttrycker sig inte elakt när de vuxna är i 

närheten utan väntar tills de vänder ryggen till, vilket leder till svårigheter i arbetet kring 

vem som gjorde vad och hur den vuxne ska agera i situationen. 

 
Ja det är ju det här att sker mycket på ställen där vi inte befinner oss, och att barnen 

själva är rätt slipade så att de vet när vi dyker upp. Då i regel passar barnen på att 

sköta sig (Lotta, 38 år).   

 

Förutsättningar som Lotta tycker är viktiga är att det finns tillräckligt med personal på 

fritidshemmet. Fritidsläraren nämner också att fritidsverksamheten måste stimulera 

eleverna till en meningsfull fritid där det finns roliga aktiviteter.  

 
En bra förutsättning är att vi är tillräckligt med personal. Det är en förutsättning 

som är ganska stor, för då hör man och ser mer än vad man gör om man är kort. 

Samt är det viktigt att planera för att det liksom finns den här meningsfulla fritiden, 

eller ja meningsfull verksamhet där de har något att göra som de tycker är roligt 

och givande så tror jag att det mesta av detta kan motverkas (Lotta, 38 år).  

 

Maggan säger att det är viktigt att all personal förhåller sig till samma regler, och inte 

lägger in egna personliga värderingar i ord som eleverna sagt. Maggan anser att det 

annars blir svårt för eleverna att veta vad som gäller. Britt-Marie nämner att 

fritidslärare måste förhålla sig till samma linjer och att de vuxna måste agera när 

situationer uppstår. Hon anser även att de vuxna i verksamheten måste vara bra 

förebilder för eleverna. 

 
Asså det som kan vara svårt är om man inte har bestämt något, att man vara på ett 

sätt och alla pedagoger inte gör det. Då blir det liksom svårt hur man tacklar den 

verbala mobbningen, asså om någon elev säger något särskilt och då tycker någon 

annan att, äh det var väl inte så farligt (Maggan, 38 år). 



  
 

21 

 

Att alla har samma linje, att alla tänker på samma sätt, att det inte är okej att slänga 

ur sig fula saker utan att man, vi som vuxna reagerar och är bra förebilder (Britt-

Marie, 45 år). 

 

Sammanfattningsvis visar fritidslärarnas svar att det finns svårigheter i det 

förebyggande arbetet mot verbal mobbning då det kan ske på platser där inte 

fritidslärarna befinner sig. Eleverna kan ljuga om situationer, samt har varje lärare 

olika personliga åsikter om vad som är en kränkning. Fritidslärarna poängterar att 

det behövs någon form av förhållningssätt som lärarna kan utgå ifrån.  

 
7.4.2 Analys 

Svårigheter som fritidslärarna framhäver i det förebyggande arbetet mot verbal 

mobbning är att det ofta sker på platser där de inte befinner sig. Detta bidrar till att 

situationerna som eleverna berättar om är svåra att bedöma när läraren inte har 

observerat händelsen. Att bedöma vilka handlingar som är okej att göra och vilka som 

anses som grova respektive lindriga är också något lärarna bör diskutera och vara eniga 

om, annars blir det svårt för eleverna att veta vad som får göras och inte göras. 

Förutsättningar som är viktiga är att det finns tillräckligt med personal på fritidshemmet, 

samt att det erbjuds aktiviteter som stimulerar eleverna till en meningsfull fritid. De 

anser även att all personal behöver förhålla sig till samma linje och regler i sitt 

agerande. Thornbergs (2006) resultat visade att lärare hänvisade till gemensamma regler 

som skolan har satt upp i deras arbete gällande uppfostran av eleverna. Det kan därmed 

konstateras att de intervjuade fritidslärarna vill arbeta på ett sätt likt lärarna i 

Thornbergs (2006) studie gjorde.  

 

Naidoo, Satorius, De vries och Taylor (2016) undersökt om verbal mobbning skulle 

minska ifall området belystes mer i skolan. Deras studie visade att skolor som 

undervisade om vad verbal mobbning är och om hur eleverna skulle gå tillväga när 

verbal mobbning uppstod hade en tendens till att minska den verbala mobbningen. Detta 

liknar svaren de intervjuade fritidslärarna har gett på vad det finns för svårigheter i 

arbetet kring verbal mobbning. Skillnaden mellan forskningen och fritidslärarnas svar är 

dock att det i fritidslärarnas fall inte är eleverna som behöver kunskap om vad verbal 

mobbning är, utan det är kollegorna som ska vara överens om det.  

 

Osbeck, Holm och Wernersson (2003) studie visade att elever vill att det ska finnas 

både fysiska och verbala resurser tillgängliga när de upplever att verbal mobbning 

förekommer. Det här kan kopplas till ett av Maggans svar där hon uttryckte att 

fritidslärarnas bemötande skiljer sig åt och att de bedömer verbala mobbningssituationer 

olika. Detta kan leda till att eleverna slutar rapportera incidenter.  
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8 Diskussion  
Under följande rubrik görs en diskussion kring tankar som framkommit under studiens 

resultatdel. 

 

Utifrån resultatet av vår studie kan vi konstatera att vi har fått svar på våra 

forskningsfrågor, då de har samlats under sammanfattande rubriker i resultat- och 

analysdelen. Därmed visade vi att vi hade valt en användbar metod för att samla in vår 

empiri. Ytterligare frågor som vi kunde ha ställt i vår intervju skulle ha varit kring 

mobbning generellt. Det skulle vara intressant för att det skulle kunna bidra till mer 

innehållsrika svar, då vi märkte att fritidslärarna hade relativt bra koll på begreppet 

verbal mobbning, men att det fanns skildringar i deras definitioner då två av 

fritidslärarna tolkade begreppet som en kränkning och de andra som en upprepad 

kränkning. Användningen av vår teori i resultatdelen hjälpte oss till  viss del genom att 

vi didaktiskt analyserade hur fritidslärarna arbetade med värdegrundsmålen, 

analyserade varför fritidslärarna agerade som de gjorde,  samt vad de hade för tolkning 

av begreppet verbal mobbning. Fritidslärarna visade sig i huvudsak besitta god kunskap 

om begreppet, vilket gav en trovärdighet i användandet av metoder de presenterade.  

Konsekvenser som kan framkomma genom vår studie är att fritidslärare som läser 

arbetet kan få idéer om olika arbetssätt som de kan använda sig av i sitt förebyggande 

arbete mot verbal mobbning. Personer som inte besitter kunskap om vad verbal 

mobbning är, men läser vår studie kan genom den skaffa sig en uppfattning om vad som 

menas med begreppet. Detta är aspekter som kan bidra till mindre mobbning ute i 

skolorna, vilket resulterar i ett trevligare skolklimat för alla elever.  

 

Utifrån fritidslärarnas svar på intervjuerna märks det att de upplever svårigheter kring 

att olika lärare har olika syn på vad som klassas som verbal mobbning. Detta blir en 

svårighet även för eleverna då det blir oklart vad som får sägas eller inte. För att 

motverka dessa svårigheter anser vi att det behövs tydligare regler att förhålla sig till 

som vuxen i skolverksamheten. Skolans läroplan (Skolverket, 2018) är väldigt 

tolkningsbar i form av att det finns mål som det ska arbetas med, men det står inte hur. 

Detta kan vara både problematiskt och positivt. Det positiva är att lärarna kan anpassa 

det till sin egen verksamhet. Det problematiska blir att lärarna arbetar på olika sätt med 

målen vilket bidrar till oklarheter när elever byter lärare, byter skola, börjar på 

högstadiet med mera.  

 

Fortsatta forskningsområden som kan vara intressanta att undersöka är hur eleverna 

upplever den verbala mobbningen på fritidshemmet, samt vilka lösningar de skulle ha 

för att förebygga att verbal mobbning sker i fritidshemmet. I vårt resultat visade det sig 

också att internationella metoder i det förebyggande arbetet också var relevanta att 

använda sig av i svenska fritidshem. Att undersöka om fler studier skulle leda till 

samma resultat skulle i sådana fall kunna leda till ett större utbud av arbetsmetoder för 

svenska fritidslärare att använda sig av. För att dyka djupare i mobbningsbegreppet 

skulle studier om hur man förebygger verbal mobbning specifikt inriktat mot internet 

vara intressant att genomföra. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Frågeställningar 

● Hur arbetar fritidslärare för att förebygga verbal mobbning i verksamheten? 

● Hur agerar fritidslärare när de upptäcker verbal mobbning i verksamheten? 

● Upplever fritidslärare några svårigheter med arbetet mot verbal mobbning i 

verksamheten? 

 

Intervjufrågor:  

● Hur definierar du verbal mobbing? (vad är det, hur uttrycks det och var 

uttrycks det?) 

● Upplever du att det sker mycket verbal mobbning i er verksamhet på skolan? 

Hur tar den i så fall sina uttryck? 

● Hur arbetar ni lärare på fritidshemmet för att förebygga verbal mobbning? Ge 

exempel  

● Vilka elevaktiviteter använder ni i det förebyggande arbetet kring verbal 

mobbning? 

● Hur samarbetar ni på fritids med övrig skolpersonal i arbetet kring verbal 

mobbning? 

● Hur agerar du som fritidslärare när verbal mobbningen sker, dvs finns någon 

”handlingsplan”? 

● Finns någon särskild plan för hur såväl den ”mobbade” som ”mobbaren” ska 

bemötas/ stödjas när verbal mobbning skett? 

● Hur dokumenterar ni  händelser när verbal mobbning har skett? 

● Hur/När följer ni upp händelser som innefattat verbal mobbning? 

● Vad ser du för svårigheter med arbetet kring verbal mobbning? 

● Anser du att ni har får bra förutsättningar i arbetet mot verbal mobbning? 

● Vilka förutsättningar tycker du är viktiga för lärare i arbetet för att motverka 

verbal mobbning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Utskick 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på grundskollärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på med vårt 

examensarbete, där vi studerar om hur fritidslärare arbetar förebyggande mot verbal 

mobbning. Det skulle vara väldigt uppskattat om vi kunde få en intervju med dig. 

Intervjun tar ungefär 15 minuter och innehåller 12 frågor. Vi kommer i våra intervjuer 

att förhålla oss till de 4 forskningsetiska principerna (Samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidalitetskravet). Detta betyder att du som 

respondent kommer att vara anonym i den högsta grad det går, och att dina svar 

kommer att publiceras under ett fiktivt namn. Du kommer i intervjun att ha rätt att 

avbryta när du vill. Vi som intervjuar har tystnadsplikt. Vårt arbete kommer att 

publiceras på diva portalen. När intervjuerna väl är genomförda så kommer allt inspelat 

material att kasseras. Om du tycker detta låter bra och att du samtycker till att deltaga i 

vår studie så kan du svara på detta mail, så hör vi av oss med förslag på tider att träffas.  

 

Tack på förhand! 

 

Sam Johansson, 070xxxxxxx 

Niklas Hargevall 076xxxxxxx 

 


