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Abstrakt 

Denna undersökning visar hur några utvalda fritidshem aktivt arbetar för att motverka 

mobbning. Den belyser också vilka former mobbning kan ta sig i uttryck på samt hur 

begreppet definieras. Frågeställningar är enligt följande: 

 

 Hur arbetar man konkret för att motverka mobbning inom våra utvalda 

fritidshem? 

 Hur definieras mobbning och hur kan det ta sig i uttryck? 

För att besvara dessa har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer av rektorer och 

fritidspedagoger. Informanternas svar har vi sedan jämfört med varandra för att 

upptäcka gemensamma teman och sedan analyserat dessa med hjälp av tidigare 

forskning och litteratur. 

 

Resultatet av undersökningen visar att mobbning definieras som negativa handlingar 

som utförs under en längre tid och att det kan ta sig i uttryck på ett fysiskt, psykiskt, 

verbalt, icke-verbalt och digitalt sätt.  

 

Det visar också att man på våra utvalda fritidshem motverkar mobbning genom socialt 

samspel, rastaktiviteter, samarbete med övrig skolpersonal, elever och föräldrar för att 

få fram ett gemensamt förhållningssätt och genom att som ledare vara tydlig mot 

mobbning. 

 

Nyckelord 

Mobbning, fritidshem, motverka, definition, uttryck 

 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Per-Eric Nilsson för hans stöd och vägledning. Vi vill också 

tacka informanterna för att de ställde upp och var hjälpsamma. 
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1 INLEDNING 

 

I detta arbete har vi valt att undersöka mobbning inom skolan och framförallt hur man 

jobbar med det på fritidshem. Många barn spenderar stor del av sin vakna tid på skola 

och fritidshem, därför anser vi att pedagogerna har ett viktigt uppdrag i att se till att alla 

elever trivs och känner sig trygga under sin vistelse i skolans miljö. I Läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem kan man läsa följande:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla, ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket 2011:7) 

Det finns sedan tidigare många arbeten om hur man hanterar mobbning i skolan, men 

desto färre om hur man går tillväga inom fritidshem. Fritidshemmet och skolan ska 

komplettera varandra och eftersom verksamhetsformerna skiljer sig åt så finns det 

möjligheter att arbeta med samma frågor på olika sätt. Vi upplever att man som lärare i 

fritidshem inte har lika tydliga ramar som klasslärare för hur man ska planera och 

organisera verksamheten utefter läroplanen. Klasslärarnas kunskapsmål innehåller 

specifika krav på vad eleverna ska uppnå medan strävansmålen som gäller för 

fritidshem inte är lika specificerade utan mer allmäna. Vi tycker detta ger pedagoger 

inom fritidshem både möjligheter och hinder med hur man ska bedriva sin verksamhet. 

Exempelvis ger den större friheten möjligheter till att arbeta med värdegrundsfrågor 

som mobbning på ett kreativt sätt, men avsaknaden av ett fast regelverk kan också ses 

som ett hinder då elevernas uppnådda kunskaper blir svårare att mäta. Därför tycker vi 

det känns relevant att lyfta fritidshemmets roll i denna fråga. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur några utvalda fritidshem aktivt arbetar för att motverka 

mobbning. Vi vill också få en klar bild av vad mobbning innebär, samt hur det kommer 

till uttryck i skolmiljön. Vi har valt att räkna in kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering inom begreppet mobbning eftersom vi anser att de olika definitionerna 

går in i varandra. 

 

 

1.3 Frågeställningar:  

De frågeställningar som vi ska använda oss av för att uppnå syftet med arbetet är 

följande: 

 Hur arbetar man konkret för att motverka mobbning inom våra utvalda 

fritidshem? 

 Hur definieras mobbning och hur kan den ta sig i uttryck? 
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2 TIDIGARE FORSKNING & 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Vi kommer i det här avsnittet att beskriva olika definitioner av begreppet mobbning och 

hur det kommer till uttryck i skolan. Vi har valt ut tre forskare eftersom vi anser att 

dessa personer är tydligast i sina definitioner av det samlade begreppet mobbning. Här 

kommer vi att komma in på vilka skyldigheter som skolan har samt vilka lagar och 

riktlinjer som personalen på skolan har att förhålla sig till. I denna del ingår även hur 

man på skolan ska arbeta mot mobbning. Avsnittet kommer att beröra 

skolverksamheten som helhet där fritidsverksamheten ingår. 

 

2.2 Definitioner av centrala begrepp 

Fors (1995) skriver att det är viktigt att alla tolkar mobbning på ett likartat sätt, för att 

för att mobbning inte ska få förekomma. Definitioner av begreppet mobbning skiljer sig 

lite åt mellan olika forskare, även om många refererar till och använder sig av Dan 

Olweus förklaring. Vi kommer här presentera några förklaringar av begreppet från olika 

forskare:   

 

2.2.1 Dan Olweus 

Olweus (1999) definierar mobbning enligt följande; ” Man brukar tala om mobbning 

när en eller fler personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör 

kränkande eller obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig” (Olweus, 

1999:9). Vidare skriver Olweus (1999) att mobbning kännetecknas av följande 

omständigheter; elakt eller negativt beteende som upprepas och pågår under viss tid 

mellan parter där det råder obalans i styrkeförhållandet.  

 

2.2.2 Anatol Pikas 

Pikas (1980) definierar mobbning på följande sätt;  

”Med mobbning avser jag alltså upprepade negativa aktiviteter (fysiska och psykiska 

angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen) som riktas mot en enskild individ av två 

eller flera individer som står i interaktion med varandra. Karakteristiskt för mobbning är 

att aktiviteten kan sägas vara olaglig eller strida mot samhällets normer, att det negativa 

syftet tenderar att bli ett mål i sig och att mobbarna får förstärkning av varandras 

beteende” (Pikas, 1980:16) 

 



  
 

4 

 

2.2.3 Zelma Fors 

Fors (1995) förklarar mobbning enligt följande;  

”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 (Fors, 1995:1) 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Pikas menar alltså att det krävs två eller fler utövare som mobbar för att det ska räknas 

som mobbning. Detta skiljer sig från Olweus som inte specificerar antal utövare och 

Fors som nämner utövaren som ”plågaren” vilket talar för att hon beskriver en enskild 

individ. 

 

2.3 Olika typer av mobbning 

Det finns många olika sätt som mobbning kan ta sig i uttryck på. Några typer handlar 

om samma sak men benämns på olika sätt. Här nedan följer några förklaringar på hur 

mobbning kan sig i uttryck:  

 

2.3.2 Fysisk mobbning 

Är den mest lättuppfattade och uppmärksammade typen av mobbning på grund av det 

inblandade våldet (Bauman & Del Rio, 2006). Mills & Carwile (2009) skriver att fysisk 

mobbning innefattas av handlingar som exempelvis slag, användande av vapen och 

fasthållning. De skriver även att den fysiska mobbningen vanligare kommer till uttryck 

bland killar än bland flickor. 

 

2.3.3 Relationell mobbning 

Till denna kategori räknas beteende som utfrysning och ryktesspridning (Bauman & Del 

Rio, 2006). Enligt Mills & Carwile (2009) är den relationella mobbningen mer dold än 

den fysiska och är därför svårare att se, därför kräver denna form av mobbning att 

pedagoger ger den sociala dynamiken i gruppen ett extra öga, vilket gör att det krävs 

mer ansträngning för att upptäcka den relationella mobbningen än den fysiska. (Bauman 

& Del Rio, 2006) menar att den relationella mobbningen oftast riktar sig mot de 

personer som inte följer de sociala normerna. 
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2.3.4 Verbal mobbning 

Här handlar det enligt Mills & Carwile (2009) främst om nedvärderande och sarkastiska 

kommentarer, öknamn, retande, utskällning och hot. Författarna förklarar att den 

vanligaste formen av mobbning är den verbala, de beskriver att personer som utsätts för 

denna form av mobbning kan lida lika stor smärta som vid en fysisk skada. 

 

2.3.1 Digitala kränkningar 

Dahlkwist (2010) menar att digital mobbning med hjälp av teknikens utveckling har 

blivit mer omfattande. Digital mobbning är den form av mobbning som sker med hjälp 

av den moderna kommunikationstekniken, exempelvis genom sms, chatt, mail, 

meddelanden och olika inlägg i gästböcker. Baktaleri och kränkningar är vanligt på 

internet eller chattsidor. Den digitala mobbningens innehåll skiljer sig inte så mycket 

från den mobbning som sker ansikte mot ansikte, men att de som mobbar har enklare att 

dölja sin identitet och den som blir mobbad får ingen frizon. Andra varianter av digital 

mobbning kan vara att en person använder någon annans identitet och förlöjligar denne, 

eller att logga in på offrets lösenord och påstå olika saker är också en form av grov 

kränkning som förekommer. Att sprida falska rykten via internet kan också vara en form 

av digital mobbning (Dahlkwist 2010). 

 

Dan Olweus (1999) delar i sin tur upp mobbning i dessa två kategorier: 

 

2.3.5 Direkt mobbning 

Den direkta mobbningen kännetecknas av öppna angrepp mot offret och kan ta sig i 

uttryck genom sparkar, slag, kränkande kommentarer och skällsord. Att förstöra eller ta 

någon annans saker kan också ses som exempel på direkt mobbning (Olweus, 1999). 

 

2.3.6 Indirekt mobbning 

Denna typ av mobbning kännetecknas av utfrysning, att andra hindrar en från att skaffa 

vänner och att någon blir baktalad. Att reta någon upprepade gånger genom att håna, 

hota eller försöka förhindra någon person att involveras i kamratgänget kan ses som 

exempel av den indirekta mobbningen (Olweus, 1999).  
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2.3.7 Sammanfattning 

Den digitala mobbningen har lett till ett helt nytt sätt att plåga sitt offer på, denna form 

av mobbning innebär även att den utsatte inte längre har någon frizon, utan förföljs 

ständigt i sin vardag. Jämför vi Bauman & Del Rio's  och Mills & Carwile’s uppdelning 

av begreppet mobbning med Olweus märker vi att de skiljer sig lite åt, men att de har 

samma innehåll. Med Bauman & Del Rio's och Mills & Carwile’s förklaring kan man 

göra en mer exakt uppdelning med hjälp av den extra beståndsdelen i förhållande till 

Olweus tvådelade indelning. 

 
2.4 Skolans ansvar 
Diskriminerings – och skollagen avser de mänskliga rättigheterna, tillsammans med 

läroplaner och kursplaner är det dokument som ska styra den svenska 

skolverksamheten. Enligt Hjertson & Svaleryd (2012) så kom den allmänna 

förklaringen av de mänskliga rättigheterna från FN redan 1948. Dokumenten innebär att 

alla människor är fria, har lika värde och samma rättigheter. Dessa formuleringar ligger 

till grund för de två lagarna, diskriminerings- och skollagen, som har ett gemensamt 

syfte i att säkerhetsställa elevers trygghet i skolan. Lagarna förbjuder diskriminering 

pga. religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kön och etnisk tillhörighet, samt 

kränkande behandling. Varje år ska det finnas en plan för hur man på skolan arbetar 

utefter dessa lagar, diskrimineringslagen kräver att skolan årligen upprätthåller en 

likabehandlingsplan som innefattar åtgärder för att främja barn och elevers lika 

rättigheter och möjligheter, samt arbetar för att motverka trakasserier. Skollagen kräver 

dessutom att skolan arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling av barn och 

elever. Med hjälp av de allmänna råden förser skolverket skolan med rekommendationer 

för hur förordningar och lagar kan tolkas och användas (Hjertson & Svaleryd 2012). 

 

Huvudmannen för skolan, dvs. den kommunala nämnden eller en fristående skolas 

styrelse, har det yttersta ansvaret för skolans kvalitet och resultat. Enligt skollagen så är 

det just huvudmannens skyldighet att skolan jobbar målmedvetet mot att förebygga och 

förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också enligt 

skollagen få veta om det pågår kränkningar eller misstänkta sådana. Att lärare och 

rektorer får veta om kränkande behandlingar på skolan räcker alltså inte, utan dessa 

händelser ska även rapporteras till huvudmannen (Hjertson & Svaleryd, 2012).   
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2.4.1 Likabehandlingplanen 

Hjertson & Svaleryd (2012) menar att det bästa sättet att förhindra mobbning på skolan 

är att försöka förebygga det så bra som möjligt. Detta görs bäst genom arbetet med en 

likabehandlingsplan. I planen kan de fem F:en vara en bra utgångspunkt för hur man 

planerar sitt arbete;  

1. Förbjuda diskriminering 2. Främja likabehandling och jämställdhet 3. Förebygga och 

förhindra diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 4. Förankra arbetet i 

hela organisationen och hos samtliga 5. Följa upp likabehandlingsarbetet och de åtgärder 

som genomförts (Hjertson & Svaleryd, 2012:133). 

 

Dessa fem punkter möter de krav som lagen ställer i arbetet för likabehandling mot 

diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Författarna skriver att om 

personal på skolan inte arbetar aktivt med likabehandling, och medvetenheten om varför 

kränkningar sker, så kommer det ständigt uppkomma nya fall. Grunden för att planera 

arbetet mot kränkningar är att utforska var, när och i vilka situationer som trakasserier, 

diskriminering och kränkande behandling kan förekomma. Genom att arbeta efter 

planen så upptäcks de normer som gäller, vilket kan vara anledningar till de kränkningar 

som förekommer, som exempelvis rasism, sexism, homofobi eller föreställningar om 

olika grupptillhörigheter. Det är även viktigt att lärare och personal på skolan involverar 

elever och ibland även vårdnadshavare i arbetet med likabehandlingsplan för att kunna 

se på skolans miljö, lokaler och olika relationer, samt få vara med att påverka till en 

förändring av diskriminerande strukturer och kulturer (Hjertson & Svaleryd, 2012). 

 

2.4.2 Läroplanen 

Vad säger egentligen läroplanen om relationer, rättigheter och miljön inom skolan? Här 

följer några stycken hämtade från Lgr 11 som berör just detta: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011:7). 
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Under rubriken förståelse och mänsklighet hittar vi följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser 

ska aktivt motverkas (Skolverket, 2011:7). 

Det går också att se att skolverket (2011) trycker på varje persons rätt att vara som den 

är i följande stycke: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet” (skolverket, 2011:7). 

Det står även att: 

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, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

(skolverket, 2011:12). 

 

Samt som riktlinje att alla som arbetar inom skolan ska: 

• 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, 

och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt (skolverket, 2011:12). 

 

2.4.3 Sammanfattning 

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan som ska användas för att förebygga 

mobbning. Läroplanen tar bland annat upp mänskliga rättigheter, människors 
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okränkbarhet och att man ska respektera andra människors egenvärde. Dessa stycken 

visar tydligt hur skolverkets krav på skolan ser ut när det gäller ämnen och frågor som 

är lätta att koppla till mobbning. 

 

2.5 Vad kan personalen på skolan göra? 

2.5.1 Arbeta gemensamt 

Eriksson m.fl. (2002) förklarar genom Rigby (2001:324) att det finns vetenskapliga 

bevis för att mobbning reduceras när personalen på skolan arbetar utefter en helhetssyn, 

där personal tillsammans kommer överens om en gemensam uppfattning om hur man 

ska agera mot mobbning. Rigby (2001:324) menar enligt Eriksson (2002) att 

kontinuerliga enkätundersökningar som berör; omfattningen av mobbning, var 

mobbning förekommer, vilka effekter den har på den utsatte, samt elevers egna 

synpunkter på hur säkerheten känns på skolan, är en viktig rutin i arbetet. Först då kan 

personalen få en god kännedom om elevers egna upplevelser i relation till mobbning. 

 

Vidare är det även viktigt att man gemensamt formulerar en tydlig policy där 

personalgruppen; arbetar för ett positivt klimat i skolan, goda kamratrelationer och där 

man tar avstånd från mobbning samt har en tydlig definition av begreppet mobbning. 

Det är också viktigt att skolan uttalar ett ansvar för de som upptäcker mobbning att; 

försöka förhindra mobbning, uppmuntrar elever och föräldrar att kontakta skolan vid 

förekomst av mobbing, beskriver hur personal på skolan arbetar med mobbning, samt 

har en plan för att utvärdera hur man arbetar på skolan. Det är också viktigt att involvera 

föräldrar i arbetet, för att ta reda på hur de upplever situationen samt vad de anser man 

bör göra på skolan för att förhindra mobbningen (Eriksson m.fl. 2002). 

 

2.5.2 Åtgärdsprogram 

Olweus (1999) har ett åtgärdsprogram för hur skolan bör arbeta mot mobbning som är 

uppdelat i fyra olika delmål. Första delmålet handlar om att öka kunskap och 

medvetenhet om mobbning samt undanröja myter som finns kring ämnet. Det andra 

handlar om att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt, vilket innebär att vuxna 

måste ta sitt ansvar för att ha uppsikt över vad som händer bland eleverna på skolan. 

Här det viktigt att lärare förklarar att mobbning inte accepteras på skolan, de ska också 

föra samtal med mobbare och mobboffer samt deras föräldrar. Det tredje delmålet är att 
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man ska utveckla klara regler mot mobbning, exempelvis regler som; ”vi ska inte 

mobba andra, vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade” (1999:48). Det är sedan 

tanken att sådana regler ska användas vid diskussioner om mobbning i klassen. Sista 

delmålet handlar om att ge stöd och skydd till mobboffret, detta kan göras genom att 

låta exempelvis neutrala elever försöka förbättra mobboffrets situation (Olweus, 1999). 

 

Olweus (1991) skriver att mycket av den mobbning som förekommer på skolor sker på 

raster. Han menar också att skolor med högre lärartäthet på just raster har mindre 

problem med mobbning än de med färre. Hans tanke är att det viktigaste är att 

rastvakterna ska utväxla information om mobbningshändelser och på så sätt förhindra 

dess uppkomst. Allt detta grundar Olweus (1991) på Bergenudersökningen som han var 

med och genomförde och som visade på sambandet mellan lärartäthet på raster och 

förekomst av mobbning. 

 

2.5.3 Personalens betydelse  

Olsson (1998) menar att lärarens hållning, rutiner och beteende i arbetet av mobbning 

har en stor betydelse för hur utgången blir. Han förklarar vidare att den enskilde 

personalen på skolan har ett viktigt uppdrag i att ständigt arbeta förebyggande och agera 

som en förebild för barn och elever på skolan, samt att personalen alltid bör förmedla att 

mobbning är oacceptabelt och att det inte tolereras.  

 

Rigby (2001) menar även enligt Eriksson m.fl. (2002) att den enskilde läraren är en 

viktig pjäs i arbetet med att förhindra mobbning och att läraren har en betydelsefull roll 

i hur den agerar i relationen till barnen på skolan. Lärare måste visa tydligt att de inte 

accepterar mobbning när det uppstår situationer i skolan eller när de får höra om 

händelser som berör mobbning. De måste lyssna till elever som vill berätta om egna 

erfarenheter kring mobbning och kunna agera efter skolans policy när elever behöver 

hjälp att få stopp på mobbningen. Lärare får inte bli auktoritära eller dominanta, utan 

måste inspirera till ett kollektivt lärande och kamratskap. Lärare måste dessutom få 

igång diskussioner hos elever och uppmuntra dem till att aktivt ta avstånd från 

mobbning (Eriksson m.fl. 2002).  

 

Sharp & Thompson (1996) beskriver sin idealbild av vad lärare och andra vuxna på 

skolan kan uppnå med en övergripande strategi i arbetet mot mobbning. Författarna 
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beskriver sin vision på följande sätt; personalen på skolan blir mer aktiva och 

uppmärksamma på vad som händer i skolans område när de iakttar barnens aktiviteter 

på rasterna. Händelser som kan innebära mobbning följs upp så snabbt som möjligt och 

i situationer där mobbning kan förekomma reagerar personalen omedelbart på med 

lösningar som är lämpliga och planerade. De vuxna är lyhörda inför elevers orolighet 

och finner alltid tid att lyssna till vad eleven har att berätta. Personalen försöker undvika 

åtgärder där eleverna känner sig kränkta eller nonchalerade. Istället använder de sig av 

ett tydligt gemensamt förhållningssätt som riktar sig mot att lösa problem och 

konflikter. När personalen samarbetar blir också den vuxne en förebild hos eleven i hur 

mänskliga relationer bör se ut och utvecklas. Om personalen på skolan är oense om 

något strävar man efter att lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt (Sharp & 

Thompson 1996). 

 

I skolan är både barn och vuxna viktiga personer, barnen lär sig att samarbeta och lita på 

varandra samt att dela med sig. De lär sig att uttrycka sina känslor och åsikter på ett 

positivt sätt, samt förmågan att lyssna på vad andra har att säga. De lär sig att respektera 

andra och acceptera att alla människor är olika, men också att förstå vad som ligger till 

grund för olika personers fördomar. Slutligen är alla pedagoger som finns tillgängliga 

på skolgården eller i andra utrymmen under rasterna aktiva och går runt och småpratar 

med eleverna. De vuxna ser situationer där elever är ledsna och agerar därefter med ett 

lugn och stor säkerhet i att kunna hjälpa eleven (Sharp & Thompson 1996). 

 

2.5.4 Sammanfattning 

Det är viktigt med en gemensam uppfattning i personalen om hur man på skolan ska 

arbeta mot mobbning. Detta är något som görs både skolnivå, genom exempelvis 

policys som ger tydligare förhållningssätt för pedagoger, och individnivå genom 

personalens individuella handlingar i förhållande till dessa. Olweus har mer konkreta 

förslag på hur man kan arbeta mot mobbning till skillnad från Erikssons mer 

övergripande metod. Olsson skriver om betydelsen av pedagogens förhållningssätt i 

arbetet mot mobbning och Sharp & Thompson beskriver i sin drömbild hur resultatet 

blir när personal arbetar framgångsrikt, individuellt samt gemensamt med övriga på 

skolan i arbetet mot mobbning.  
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3 Ett sociokulturellt perspektiv 
Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. (2010) förklarar Lev Vygotkijs teori om det 

sociokulturella perspektivet som har en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Det 

innebär att lärande sker som en del av samspel mellan människor vilket i skolans värld 

betyder att samspel elever emellan och mellan lärare och elever främjar 

kunskapsutveckling. Synen på kunskap är inte något överförbart utan något som växer 

fram i socialt samspel (Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. 2010). Just detta samspel 

parterna emellan anser vi stämmer överens med hur personalen på skolan bör jobba för 

att motverka mobbning, vilket gör att vi tycker att det sociokulturella perspektivet går 

att koppla till detta arbetssätt. 

 

3.1 Mediering 

Mediering är ett av den sociokulturella traditionens grundläggande begrepp och 

innefattar de verktyg vi använder oss av för att förstå och agera i vår omvärld. Det finns 

två olika redskap; materiella och språkliga. Andra namn för ett språkligt redskap kan 

vara intellektuellt och mentalt. Dessa redskap består av tecken, symboler eller 

teckensystem som vi använder oss av för att kommunicera och tänka med, exempelvis 

siffror, bokstäver och begrepp. De språkliga redskapen utvecklas inom kulturella 

gemenskaper, vilket betyder att de formas av traditioner samt att det kan utvecklas och 

ändras på (Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. 2010). 

 

Fysiska redskap räknas till den materiella kategorin, det kan vara exempelvis 

tangentbord eller datormus. Man kan säga att de materiella redskapen och de språkliga 

är starkt sammankopplade med varandra, för att kunna hantera det materiella så måste 

du kunna hantera det språkliga och vise versa (Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. 2010). 

 

3.2 Språk och Tanke 

Vygoskij ansåg att språket är redskapens redskap, vi använder oss av språk i nästan allt 

vi gör. Kommunikation finns både inom och mellan människor vilket gör att språket 

fungerar på två nivåer. Man ser på språk som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart 

teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer. Vygotskij såg språk och tanke 
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som nära besläktade men inte helt identiska, han menar att det är kommunikation med 

andra som gör att vi blir tänkande varelser (Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. 2010)  

 

3.3 Appropriering 

Appropiering är det uttryck som den sociokulturella traditionen använder sig av för att 

förstå och beskriva lärande. Under de tidigare åren, den period man kallar den primära 

socialisationen, då barnen lär sig sitt första språk, utvecklar sin identitet och lär sig 

förstå socialt samspel sker den första approprieringen i livet vilket gör den väldigt 

betydelsefull. Här lär sig barnen vardagliga begrepp som de tar till sig genom vardagligt 

samspel. Denna följs sedan upp av den sekundära socialisationen som till skillnad från 

den primära handlar om hur man lär sig vetenskapliga begrepp. Här menar Vygotskij att 

skolan ska vara den platsen man tillgodogör sig sådana. Pedagogen har därför en viktig 

roll i den sekundära socialisationen (Lundgren, Säljö & Liberg m.fl. 2010).   

 

3.4 Sammanfattning  

Vygoskij ser språk, kommunikation och socialt samspel som de viktigaste 

beståndsdelarna för människors kunskapsutveckling. Vidare anser Vygoskij att skolan 

har det största ansvaret att vara den platsen där barn ska tillgodogöra sig detta, vilket gör 

att skolan och dess personal bör använda sig av dessa komponenter för att motverka 

mobbning.  
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4 Metod 

Vi kommer här redogöra för hur vi har gått till väga när det gäller vilka metoder vi har 

använt samt hur vi samlat in data till arbetet. Vi har använt oss av boken "Kvalitativa 

intervjuer" av Jan Trost som grund för vårt tillvägagångssätt eftersom vi tycker att den 

på ett väldigt tydligt och lättförståeligt sätt beskriver hur man ska genomföra 

datainsamling och varför.  

 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer, vilka utmärks av att man genom enkla, tydliga 

frågor får innehållsrika och mer eller mindre komplexa svar (Trost, 2011). Att använda 

sig av sådana intervjuer är framgångsrikt då man är ute efter att förstå eller hitta mönster 

snarare än att få fram kvantitativa poänger som exempelvis hur ofta något händer (Trost, 

2011).  

 

Vi formulerade våra frågeställningar till informanterna på ett sådant sätt att de inte 

kunde svara "Ja" eller "Nej", utan det skulle kräva ett mer ingående svar. Intervjuerna 

handlade bara om ett område, nämligen mobbning, och frågorna krävde alltså öppna 

svar. Detta gör att våra intervjuer räknas som semistrukturerade enligt Trosts (2011) 

definition. 

 

Trost (2011) skriver att redan under intervjuns gång så väl som vid transkriberandet så 

sätts det mer eller mindre automatiskt igång tolkningar och analyser av de inblandade. 

Läran om just tolkning kallas för hermeneutik (Ne.se), vilket gör att vår metodansats får 

ses som hermeneutiskt kvalitativ. 

 

4.1 Urval 

Trost (2011) skriver att man i samband med genomförande av kvalitativa intervjuer ska 

sträva efter att finna variation mellan informanterna. Detta anser vi att vi uppfyllde 

genom att inte bara intervjua fritidspedagoger om hur deras definition och arbete mot 

mobbning ser ut, utan också få med rektorers syn på det hela. Detta gjorde att vi 

utformade två intervjuguider, den ena med frågor anpassade till rektorerna och den 

andra till fritidspedagogerna (se bilaga A). Vi har gett våra informanter fingerade namn 

för att behålla deras anonymitet.  
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På de mail vi skickade ut till grundskolor inom en medelstor kommun fick vi svar av 

totalt sex personer som kunde tänka sig att ställa upp på våra intervjuer. Vi anser att 

man kan koppla denna metod till det bekvämlighetsurval Trost (2011) beskriver, vilket 

innebär att man tar de intervjupersoner man helt enkelt råkar finna. Vi sökte efter 

grundskolor i kommunen på internet och tog de vi fick svar av.  

 

4.2 Genomförande  

Våra sex intervjuer gjordes under fyra dagar i följd och vi var båda närvarande vid 

samtliga. Intervjuernas längd varierade lite mellan de olika informanterna, men de tog i 

snitt cirka 25 minuter per tillfälle. Alla intervjuer genomfördes med en informant åt 

gången förutom en som gjordes med en rektor och en pedagog tillsammans. Detta 

gjordes enligt deras egna önskemål. Vi valde att spela in intervjuerna på våra 

mobiltelefoner. Detta för att själva kunna vara så närvarande som möjligt under 

intervjuernas gång. Intervjuerna spelades in på bådas telefoner samtidigt som en 

säkerhetsåtgärd, så vi alltid hade en back up-fil. Vi ställde varannan fråga för att få oss 

båda delaktiga och vi gav intervjupersonerna god tid att tänka vid behov. 

 

Enligt Trosts (2011) rekommendation genomförde vi intervjuerna på platser där de 

medverkande kände sig trygga, nämligen på deras egna skolor. De fick själva bestämma 

vilket rum vi skulle vara i, vilket resulterade i att rektorerna valde sina kontor medan 

pedagogerna valde avskilda rum där vi fick intervjua ostört. Efter intervjuerna var klara 

tackade vi för deras medverkan och alla informanter poängterande att vi kunde nå dem 

via mail om vi hade frågor kring deras svar när vi bearbetat de. 

+ 

4.3 Bearbetning och analys 

Direkt efter intervjuerna var genomförda gick vi hem och transkriberade de för att lätt få 

en överblick av resultaten. Sedan började vi gå igenom svaren, vad var det för svar vi 

fick? Vilka svar skiljde sig åt och vilka var snarlika? Vi började fundera på vad vi kunde 

använda oss av för att besvara våra frågeställningar och vad vi kunde se som överflödig 

eller irrelevant information. Vi upptäckte nämligen att en hel del av det våra informanter 

sa förvisso var intressant, men att allt inte hade någon relevans i arbetet med att besvara 

våra frågeställningar. Vid transkriberingen upptäckte vi att det fanns teman i 

informanternas svar, exempelvis var deras definitioner av begreppet mobbning och syn 

på hur det kan ta sig i uttryck snarlika. Flera intervjupersoner underströk också  
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samarbetet med övrig personal samt det sociala samspelets betydelse i arbetet för att 

motverka mobbning. 

 

4.4 Trovärdighet och äkthet 

Trost (2011) skriver att trovärdigheten är ett av de största problemen med kvalitativa 

intervjuer. Han menar att det finns en problematik i det faktum att man måste visa att 

data man samlat in är relevant och seriös för den aktuella problemställningen. Vidare 

skriver Trost (2011) att avsaknad av reflektion kring etiska aspekter vid datainsamling 

är ett varningstecken gällande forskningens trovärdighet. Vi kommer därför i följande 

avsnitt redogöra för de etiska aspekter vi utgått ifrån vid våra intervjuer och med dessa 

som grund ser vi de som trovärdiga.  

 

4.5 Etik 

Trost (2011) skriver att informanten ska vara informerad om att det är just en intervju 

som ska genomföras, att tystnadsplikt råder, att den inte måste svara på alla frågor samt 

att den när som helst kan avbryta intervjun om den inte längre vill vara med. Allt detta 

klargjorde vi för våra informanter och vi bad också om deras samtycke till att vi skulle 

spela in intervjun på våra mobiltelefoner. 

 

Trost (2011) problematiserar vidare kring hur mycket den som ska bli intervjuad ska få 

veta innan intervjun sker. Han menar att den tilltänkta endast ska veta så pass mycket 

om intervjun att den är på det klara med vad frågorna kommer handla om. Man ska 

endast skicka ut frågorna på förhand om informanten själv verkligen begär det. Genom 

att låta den tilltänkte ta del av frågorna innan intervjun sker riskerar man nämligen att 

styra personens föreställningsvärld i någon riktning redan innan man faktiskt genomför 

den (Trost, 2011). Vi valde därför att enbart skicka frågorna på förhand till de som själv 

bad om det, vilket det skulle visa sig bara vara en som gjorde. 

 

Detta stämmer överens med de två första huvudkraven rörande de fyra forskningsetiska 

principer som vetenskapsrådet beskriver, nämligen informations- och samtyckeskravet. 

Det förstnämnda lyder enligt följande: 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift 

i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 
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att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta (Vr.se, s.7). 

 

Samtyckeskravet handlar i sin tur om att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens 

samtycke. Det står att: "I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke 

alltid inhämtas" (Vr.se, s.9). Det ingår också att den deltagande har rätt att bestämma 

vilka villkor som ska gälla och hur länge den vill delta, samt att om den deltagande 

väljer att avbryta så ska den inte bli utsatt för påtryckningar om att fortsätta. 

 

Konfidentialitetskravet påpekar att alla i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och vi anser oss ha uppnått detta krav genom att nämna våra 

informanter i arbetet på ett sätt som gör att de blir svåra att identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet som innebär att uppgifter om informanter endast får användas enligt 

forskningsändamål (Vr.se) har vi uppnått genom att enbart använda dessa uppgifter till 

detta arbete samt att vi berättade för deltagarna innan intervjuns gång att så också skulle 

vara fallet. 

 

4.6 Metodkritik 

Till en början hade vi lite svårt att få tag på intervjupersoner. Vi mailade rektorerna men 

märkte ganska snart att intresset av att ställa upp som informanter inte var särskilt stort, 

flera svarade inte och en del bara vidarebefordrade mailet till sina fritidspedagoger utan 

att besvara frågan om även de själva också kunde ställa upp. Till slut gick tre rektorer 

och tre fritidspedagoger med på att bli intervjuade och genom mailkontakt bestämde vi 

datum och tid då det skulle ske. Här kan vi i efterhand tycka att vi borde ha varit ute i 

lite bättre tid med våra förfrågningar, inte minst med tanke på det tidskrävande 

transkriberandet som följde. Som vi har nämnt så genomfördes en intervju efter att de 

hade fått frågorna på förhand, denna intervju visade sig också ge oss bäst svar på våra 

frågor, men vi måste poängtera att svaren inte på något sätt var inövade. Detta skiljer sig 

från Trost (2011) syn på hur huruvida informanterna ska få ta del av frågorna på 

förhand eller inte.  

 

Vi uppfattade att våra frågor var lättbegripliga då alla informanter förstod vad vi 

menade utan att ställa frågor. Från början hade vi planerat att genomföra fyra intervjuer, 

två rektorer och två fritidspedagoger, men vi kände sedan att vi skulle få ut mer av att 
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intervjua sammanlagt sex personer. Vi anser att den extra pedagogen samt rektorn gav 

oss extra värdefullt material att arbeta med. Slutligen känner vi oss nöjda med 

genomförandet av intervjuerna och vad vi fick ut av dem. 
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5 Resultat & analys 

Här kommer vi presentera resultatet av våra intervjuer med fokus på teman som vi har 

uppmärksammat i intervjupersonernas svar. Vi har använt oss av fingerade namn hos 

våra informanter för att hålla dem anonyma. Agneta, Cajsa och Emilia är rektorer 

medan Barbro, Carin och Rickard är fritidspedagoger.  

 

5.1 Informanternas definition av mobbning 

När vi gick igenom informanternas svar upptäckte vi att det fanns ett återkommande 

tema i samtliga, nämligen att mobbning är något som sker kontinuerligt och utförs 

upprepade gånger.  Agneta definierade mobbning på följande sätt:  

 

Mobbning är som så mycket annat när det handlar om relationer en upplevelse och det 

som skiljer sig just med mobbning är att den är återkommande alltså det är något som 

sker mer än en gång, sen kan det vara på många olika nivåer. Det är just att den är 

kontinuerlig..eehh..alltså något som återkommer…upprepas och som inte händer enstaka 

gånger utan den är lite mer systematisk. 

 

Karin beskrev mobbning som något ” långvarigt, inte bara enstaka händelser utan flera 

tillfällen mot en person så att säga”. Emilia menar att mobbning är ” en negativ 

handling som utförs över tid, ett upprepande dagligen”, medan Cajsa inte hade någon 

egentlig definition utan hänvisade till skolans likabehandlingsplan, där hon läste 

följande: ” mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag”. Rickard pratade också om mobbning som något 

som upprepas och menade att det är något som sker kontinuerligt och i stort sett hela 

tiden.  

 

Barbro och Cajsa poängterade dessutom att man inte bara kan utgå från en definition, 

utan att det också är känslan hos den utsatte som avgör om den är mobbad eller inte. De 

menade att man inte utifrån kan bedöma om någon är kränkt, utan det är upp till den 

utsatte att bedöma om huruvida den känner sig mobbad eller inte.  

 

Barbro, Emilia och Richard menade att man måste använda begreppet mobbning i rätt 

utsträckning. Emilia sa att ” Man kan inte gå hem och säga att man blivit mobbad om 



  
 

20 

 

jag är ovän med Kajsa idag för att jag inte fick låna hennes cykel exempelvis” Barbro 

förklarade att: 

 

Det är viktigt att man tar fram det här och pratar om betydelsen just av ordet, för man 

använder ordet mobbning och säger att jag har blivit mobbad och så förstår man inte 

riktigt skillnaden, man känner att man är ledsen för något men det är ju inte mindre 

viktigt, det är ju inte det jag säger utan man måste definiera orden rätt och där är ju också 

en uppgift som vi fritidspedagoger har och vi som jobbar på skolan att man tänker på det, 

fundera på det, vad är det som….förstår personen här riktigt vad det innebär och det 

gäller ju alla elever men speciellt när man kommer från ett annat land och har svårt att 

förstå språket. 

  

Rickard pratade om att det var viktigt att poängtera att mobbning är något som sker 

kontinuerligt och fortsätter ”en kränkning kan ju ske en eller två gånger, det kan ju vara 

lika illa det, eller att man retas, men det betyder ju inte att det behöver vara mobbning 

för de”. 

 

5.1.1 Analys 

När det gäller våra informanters definitioner av begreppet mobbning upprepade alltså 

samtliga att det var något som sker över tid och att det händer vid upprepade tillfällen. 

Ingen nämnde dock något om hur många mobbare det krävdes. Fors (1995) använder 

sig av ordet förövaren i sin definition, vilket innebär att hon ser det som att det finns en 

utövare vid mobbning. Pikas (1980) definierar i sin tur mobbning som något som kräver 

minst två utövare mot ett offer, medan Olweus (1999) menar att det är något som utförs 

av en eller flera personer. Där med stämmer informanternas svar mest överens med hur 

Olweus (1999) definierar begreppet.  

 

Vi har märkt att Olweus forskning är väldigt återkommande i ämnet mobbning. Därför 

kan vi tänka oss att det inte är speciellt osannolikt att skolorna där våra infomanter 

arbetar använt sig av just Olweus när de arbetat fram en gemensam definition under 

utformningen av deras likabehandlingsplaner. 

 

 

5.2 Hur mobbning tar sig i uttryck 
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Även här är informanterna relativt eniga i sina svar. Agneta väljer att förklara det på 

följande sätt: 

Mobbning kan ske fysiskt och verbalt och kan ta sig i uttryck genom att man pratar och 

säger elaka saker till personer men det kan också vara att man inte pratar, alltså att man 

fryser ut någon och inte säger någonting. Antingen är den verbal eller icke verbal eller så 

är den fysisk. 

 

Cajsa och Emilia pratade också om samma former av mobbning och menade att det kan 

ta sig i uttryck både fysiskt och psykiskt. När Rickard fick prata om ämnet så berättade 

han om en händelse där en pojke fått utstå mycket verbal mobbning genom elaka 

kommentarer på grund av att han var kraftigare än de andra. Han nämnde också fysisk 

mobbning, men då mer ur ett genusperspektiv där han berättade om pojkar som drar 

flickor i håret och att det är mer vanligt att denna typ av mobbning utförs av killar. 

Karin svarade att det finns både fysisk och verbal mobbning, men att den verbala är 

överrepresenterad bland barn i de lägre åldrarna. Hon menade att ord och gester som 

exempelvis himla med ögonen eller att någon vänder ryggen till en annan är den 

vanligast förekommande mobbningen. 

 

Agneta, Barbro, Cajsa och Rickard pratade också om mobbning i digital form. Agneta 

menade att mobbningen idag även tar sig i uttryck på ett psykologiskt plan där 

mobbarna idag använder mobiltelefoner och internet som metod för att säga olika elaka 

saker om varandra.  Cajsa ansåg att mobbningen på nätet hör ihop med alla andra 

former av mobbning och förklarade att det inte var så vanligt förekommande på deras 

skola, men att det förekom utredningar varje termin pga. att elever hade varit ”taskiga 

mot varandra på nätet”.  

 

Rickard pratade om digital mobbning och menade att det är något som sker i stort sätt 

hela tiden, han reflekterade över att; ”det måste vara skitjobbigt för den som är utsatt, 

eftersom det inte bara sker i skolan längre utan att det även hänger med personen hem, 

man får aldrig en fredad zon”. Rickard ansåg även att det idag är en viktig förutsättning 

för de flesta barn att ha tillgång till de sociala medierna eftersom man annars inte anses 

vara en person. Barbro menade att digital mobbning förekommer på alla nivåer, men 

ansåg även att mobbning kommer i uttryck i andra forum som värderingsprogram, där 

hon använde idol som exempel. Här menade hon att man kunde vara elaka mot 

varandra, vilket har en stor påverkan på elevers sätt att vara: 
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Asså där kan man ju vara elak mot varandra, det anses som okej och såna saker ser vi ju i 

skolan. För barnen fattar ju inte att dom har gjort nått fel, dom gör inte nått med vilje, 

dom kan säga: jag har inte sagt eller gjort något, vad sa jag nu? Dom tycker det är okej, 

det är en jargong som sker och den måste stoppas. För det är inte okej. 

 

 

5.2.1 Analys 

När det gäller de svar vi fick fram på hur mobbning kan ta sig i uttryck ser vi att 

informanterna totalt angav fyra sorter; verbal, icke verbal, fysisk och psykisk. Bauman 

& Del Rio (2006) skriver om just fysisk och verbal mobbning som huvudämnen, men 

också om psykisk och icke verbal under kategorin vid namn relationell mobbning. 

Olweus (1999) uppdelning är i sin tur uppdelad mellan direkt och indirekt mobbning. 

Där placerar han verbal och fysisk mobbning under den direkta kategorin medan 

psykisk och icke verbal får plats i den indirekta.  

 

Flera av informanterna menade också att mobbning kan ta sig i uttryck digitalt, vilket vi 

redogjort att Dahlkwist (2010) skrivit om. Deras svar om att mobiler och internet har 

blivit verktyg för att trakassera och mobba varandra vilket inte ger offret någon frizon är 

något även Dahlkwist (2010) trycker på.  

 

Som vi märker går det att dra tydliga kopplingar mellan informanternas svar  och  vad 

tidigare forskning och litteratur säger.  Kanske har våra intervjupersone fått någon form 

av fortbildning kring mobbning på sina arbetsplatser eller så kan de ha satt sig in i 

ämnet av eget intresse. 

 

5.3 Hur man arbetar för att motverka mobbning på fritidshem  

5.3.1 Styrdokuments värde 

Samtliga informanter poängterade styrdokumentens roll i arbetet mot mobbning. Emilia 

påpekade att det är deras likabehandlingsplan som ligger till grund för hela deras 

motverkande arbete. Hon sa exempelvis att: 

Alla måste ha en likabehandlingsplan och det är ju inget som jag kan göra eller 

personalen kan göra utan detta måste vi ju göra tillsammans, alltså...hur vi ska förhålla 

oss, hur vi ska förebygga mobbning, vad vi ska ha för konsekvenser och den måste ju 

vara väl förankrad i all personal och med föräldrer, så det här är ju ingenting som man 
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bara skriver ner. Så en likabehandlingsplan ska alla verksamheter ha... Alltså det man ska 

utgå ifrån är ju faktiskt vad styrdokumenten säger och det står ju i skollagen, vad det 

gäller skolans värdegrund och uppdrag. Så det står här. Och det har vi ju som målsättning 

och där har vi också skrivit vad och hur vi tänker oss kring det, det är allas uppdrag. 

Även Cajsa poängterade likabehandlingens värde i skolans motverkande arbete. Hon 

tog fram likabehandlingsplanen och pratade kring punkter som handlade om hur deras 

mål och visioner såg ut och visade även en punktlista som handlade om skolans rutiner 

för att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar. Hon påpekade 

också att den var utformad tillsammans med elever deras föräldrar och skolans personal. 

Agneta valde istället att lyfta fram skolans värdegrund. Hon menade att man måste börja 

hos de som arbetar på skolan för att det ska finnas så lite mobbning som möjligt, om 

vuxna beter sig dåligt mot varandra så kan eleverna också göra det. Hon sa att de därför 

jobbade mycket med värdegrundsfrågor och mänskliga relationer överlag på skolan 

 
5.3.2 Samarbete med övrig personal 

Rickard underströk att han uppskattade att samarbeta med klasslärarna på skolan, även 

om den schemalagda tiden till detta minskat år för år för att till slut försvinna helt. Han 

säger att han saknar möjligheten att i lugn och ro få sitta och prata med sina kollegor om 

exempelvis mobbningsrelaterade frågor. Tidigare hade hans skola "flera timmar 

varannan måndag...eller till och med om det var varje måndag" avsatt till att just 

fritidspedagoger och lärare skulle få diskutera med varandra. Nu får de istället "snappa 

upp varandra i korridoren" när de går förbi varandra eller använda sig av arbetsplats- 

eller arbetslagsträffarna.  

Emilia betonade också vikten av att personalen på skolan ska samarbeta mot mobbning. 

Hon svarade att hon: 

tror att en grundförutsättning det är ju att man har gemensamt förhållningssätt, ett 

förhållningssätt som vi utgår från där vi känner oss trygga i det...att om det händer något 

ja då tittar vi på det, hur var det nu vi skulle göra så att man vet och det kommer ju 

tillfällen där det händer saker. aa...men vad skönt...vi har ju följt vår arbetsgång säger 

personalen då, så det är ju nyckeln...hela skolan är ett bra team tycker jag. 

Karin tar upp att fritidspedagogerna och lärarna tar hjälp av varandra genom att de 

"pratar barn varje fredag och sen varannan måndag". Hon menar att måndagsträffarna 

egentligen ska vara till för att planera veckan tillsammans men att det ofta slutar med att 
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de diskuterar barnen och deras relationer istället. Vidare berättade hon att de har 

klasskonferenser varje termin och att då även skolsköterskan är med och diskuterar.  

 

5.3.3 Rastvakter och rastaktiviteter 

Cajsa berättade att fritids på hennes skola har "rastaktiviteter för att det ska bli bättre 

raster, för att det ska bli mindre konflikter och för att man ska må bättre efteråt och det 

är förebyggande arbete och då är man ju med i...mot mobbning. Då är fritids en egen bit 

där fritidspedagoger sköter aktiviteterna".  

Även Emilia berättar att fritidspedagogerna spelar en viktig roll på rasterna då de är 

ansvariga för aktiviteter och även är med övrig personal som mer traditionella 

rastvakter. Hon menar att det är för att just få ett bättre klimat och att fler vuxna ute ska 

förhindra uppkomst av mobbning.  

 

5.3.4 Tiden på fritids 

Agneta och Cajsa menade att fritids är speciellt på så sätt att man har mer frihet när det 

gäller vad man ska planera och hur det ska genomföras. Agneta sa: 

Jag upplever det som att man som fritidspedagog har en mycket större frihet, det ger 

också större krav på en att vara väldigt närvarande och så, för med stor frihet så kan du 

också blunda hårdare och det får man ju inte göra. Så det ställer höga pedagogiska krav 

att ha rätt pedagogiska glasögon på sig och kunna se och kunna delta. 

Agneta sa att fritids är friare än skolan eftersom man inte har någon timplan att förhålla 

sig till. Hon menade att verksamheten är enklare att anpassa efter elevernas intressen 

och vad som behövs jobbas med för stunden. Cajsas svar var liknande och hon sa att 

den fria tiden på fritids ger möjlighet till diskussioner vilket enligt henne ger en större 

chans att motverka uppkomst av mobbning. Även Barbro pratade om diskussioner och 

vikten av att ha rutinmässiga sådana med barnen. Hon berättade att de genomför 

värdegrundssamtal med sina elever en gång i veckan där de pratar om hur man är en bra 

kompis och andra relationsrelaterade frågor. 

Samtliga informanter ansåg att fritidspedagoger har goda möjligheter att skapa mer 

speciella och närmare relationer till eleverna än vad klasslärare har, tack vare den friare 

organisationsformen. Rickard underströk att många fritidspedagoger är med eleverna 

hela dagarna och därför har möjlighet att lära känna dem bättre än klasslärare och få en 
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mer personlig relation till dem. Detta ansåg han även kunde bidra till att elever enklare 

öppnade sig för dem, samt att den friare rollen för honom som fritidspedagog 

förenklade arbetet i att observera vad som sker och vilka som är inblandande i frågor 

kring mobbning. Emilia poängterade också att hon ansåg att det var extra viktigt för 

fritidspedagoger att på grund av den speciella relationen till barnen, hitta en balansgång 

mellan att vara kompis och vuxen ledare. Hon sa "man ska kunna skratta med dem och 

göra de där roliga sakerna med dem, men när det är nog så är det nog och då är man 

vuxen. För går man in i en kompisrelation med eleverna så får de inte den alltså...vi får 

inte det mandatet". 

 

5.3.5 Pedagogens betydelse 

Samtliga informanter pratade om pedagogens sätt att vara som en viktig förutsättning i 

arbetet mot mobbning. Barbro menade att: 

 

det gäller att va lyhörd och vaksam och se. Som fritidspedagog har jag ett sånt jobb där 

jag får se och förhindra då känner jag att det är ingenting man väntar med man gör det 

direkt. Man får aldrig avfärda någonting, utan vad är det här och nu, vad är det som pågår 

och prata om det. Annars byggs det upp och kan bli stort och det måste jag förhindra.  

 

Emilia och Cajsa menade också att det är viktigt att lyssna till eleven och visa att man 

ser dem. Emilia förklarade även att det är betydelsefullt att vara en bra förebild för 

barnen, eftersom pedagogens sätt att vara kan överföras på eleven. Hon menade även att 

det är viktigt att man tar plats och att man vågar vara vuxen och där man sätter gränser 

”att man tar steget fram, det är faktiskt jag som är pedagog här, det är jag som styr det 

här, ni har ansvar och inflytande, men det är jag som är ansvarig och bestämmer, det är 

jätteviktigt”.  

 

Agneta pratade också om att den vuxne bör vara en förebild för elever. ”Om vi inte 

förhåller oss på ett schyst sätt mot varandra så skickar vi fel signaler, för då visar man 

att det är okej. ”Om vuxna beter sig som skitstövlar så kan även ungar göra det”.  

Vidare pratade hon om att pedagogen bör visa tilltro till eleverna och skapa goda 

relationer till dem och deras föräldrar. Hon tyckte även det var viktigt att pedagogen 

skapar en trygghet där man anpassar praktiken utifrån elevens förmågor och behov, 

samt bidrar till en gemensam struktur där fritidspedagogen samarbetar med övriga lärare 
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på skolan och där elever vet vad som förväntas av dem. Detta ansåg hon var viktigt för 

att motverka mobbning. 

 

Karin och Richard berättade också om hur viktig pedagogens förhållningssätt är i frågor 

kring mobbning. Karin förklarade att man som pedagog hela tiden måste vara där för 

eleven och visa att man finns där, lyssna, samt att ge dom möjligheter att kunna visa om 

nått har hänt och hela tiden ställa upp på dem. ”Dom ska kunna lita på att jag gör 

nånting, säger dom någonting… säger de nått så ska de kunna lita på att jag faktiskt 

försöker hjälpa dom på nått vis, så det handlar mycket om förtroende”. 

 

Richard förklarade att man måste reagera direkt när mobbning förekommer, han menade 

att måste vara snabb och agera direkt när det sker, både när det sker verbalt och fysiskt. 

”om vi vet att något har hänt tar vi tag i det direkt, annars riskerar man att det fortskrider 

dagen därpå, så det är viktigt att reagera direkt på en gång och inte låter det vänta”.  

 

5.3.5.1 Analys 

Som vi beskrivit pratade samtliga intervjupersoner om sin skolas likbehandlingsplan 

eller värdegrund. Vi har tidigare redovisat för hur Hjertson & Svaleryd (2012) skriver 

att varje skola måste ha en likabehandlingsplan utformad, vilket också Emilia påpekade 

under sin intervju. Cajsa svarade också att deras likabehandlingsplan var utformad 

tillsammans med eleverna, deras föräldrar och personal på skolan, vilket också är i 

enighet med vad Hjertson & Svaleryd (2012) förordar. 

 

Emilia pratade om att personalen ska ha ett gemensamt förhållningssätt som de känner 

sig trygga i. Karin förklarade att fritidspedagoger tillsammans med övrig personal 

diskuterade barns relationer med jämna mellanrum och att de utöver detta hade 

klasskonferenser med skolsköterskan varje termin. Cajsa pratade om deras 

likabehandlingsplan i arbetet att motverka mobbning på skolan och förklarade att denna 

utformades tillsammans med personalen, elever och föräldrar. Intervjupersonernas 

tillvägagångssätt stärks av Eriksson m.fl. (2002) som menar att mobbning reduceras på 

skolan när personalen på skolan arbetar utefter en gemensam uppfattning om hur man 

ska agera mot mobbning. Hjertson & Svaleryd (2012) pratar också om att arbeta 

gemensamt och förklarar betydelsen av att samarbete med personal, elever och 

föräldrar. 
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Olweus (1991) skriver att mycket av den mobbning som förekommer på skolor sker på 

raster. Han menar också att skolor med högre lärartäthet på just raster har mindre 

problem med mobbning än de med färre och refererar till bergenundersökningen. Cajsa 

berättade att fritidspedagogerna på hennes skola hade rastaktiviteter för att arbeta 

förebyggande mot mobbning och för att minska konflikter. Emilia påpekade dessutom 

att fritidspedagoger har en viktig roll på hennes skola, där de var ansvariga för 

rastaktiviteter och jobbar för att få ett bättre klimat samt engagera fler vuxna i arbetet att 

förhindra mobbning.  

 

Eriksson m.fl. (2002) poängterar att personalen har en betydelsefull roll i hur den agerar 

i relationen till barnen på skolan och berättar även om hur viktigt det är att 

personalgruppen skapar goda kamratrelationer. Samtliga informanter berättade att 

fritidspedagoger har större möjligheter än klasslärare att skapa närmre relationer till 

eleverna pga. den friare organisationsformen. Emilia pekade på balansgången i 

relationen mellan att agera vuxen kompis, att man ska kunna ha roligt tillsammans men 

också kunna sätta ner foten när det behövs. Barbro förklarade att de genomförde 

värdegrundssamtal med sina elever en gång i veckan där de pratar om hur man är en bra 

kompis och andra relationsrelaterade frågor. I detta förhållningssätt och 

värdegrunssamtalen ser vi tydliga kopplingar till Vygotskijs sociokulturella teori 

gällande socialt samspel och lärande. Vygotskij menade att människor lär genom att 

diskutera och samtala med varandra vilket vi tycker att detta arbetsätt är ett typexempel 

på. 

 

Samtliga intervjupersoner delar Sharp & Thompson (1996) , Olsson (1998) och 

Eriksson m.fl. (2002) åsikter om att den enskilde pedagogen har en stor betydelse i 

arbetet med att motverka mobbning. Emilia och Agneta pratade om betydelsen av att 

vara en god förebild för barnen genom sitt eget beteende, vilket även Sharp & 

Thompson (1996), Olsson (1998) skriver om. Eriksson m.fl. (2002) pratar om 

betydelsen av att lärare lyssnar till vad elever har att säga kring frågor som gäller 

mobbning, vilket Barbro, Cajsa, Emilia och Karin också förklarade som en viktig 

aspekt. Även detta kan vi koppla till Vygotskijs teori om det sociala samspelet, som 

säger att man lär sig genom att prata, lyssna och utbyta kunskaper mellan varandra. 

Richard talade om att markera direkt vid uppkomst av mobbning, vilket även Barbro 
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menade när hon pratade om att man inte kan avfärda någonting utan man måste 

förhindra och göra det direkt. Detta stämmer överens med Sharp & Thompsons (1996) 

idealbild som innebär att personal bör reagera direkt i situationer där mobbning 

upptäcks.  
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6. Diskussion  

Vårt syfte var att undersöka hur personal på utvalda fritidshem arbetar för att motverka 

mobbning. Vi ville också undersöka hur fritidspedagogerna och rektorerna på dessa 

skolor definierar begreppet mobbning, samt deras syn på hur det kan ta sig i uttryck. För 

att besvara våra frågeställningar använde vi oss av hermeneutiskt kvalitativa intervjuer 

på sammanlagt sex personer, varav tre var fritidspedagoger och tre rektorer. Resultatet 

visade att deras definitioner av begreppet mobbning var väldigt snarlika, de ansåg 

nämligen att det var något som skedde vid upprepade tillfällen och under en längre tid. 

Här hade vi väntat oss utöver deras faktiska svar att några av respondenterna skulle 

specificera hur många utövare de ansåg krävas för att något skulle räknas som 

mobbning.  

 

Informanterna var också eniga om hur mobbning tar sig i uttryck. Det var enkelt att se 

kopplingar mellan deras svar och vår tidigare forskning eftersom de ansåg att mobbning 

kan vara något som sker fysiskt, psykiskt, verbalt, icke-verbalt och via digitala 

hjälpmedel.  

 

När det gäller hur man aktivt arbetar för att motverka mobbning på fritidshem betonade 

flera respondenter att ett gemensamt förhållningssätt personalen emellan och ett väl 

utvecklat samarbete är viktiga komponenter i deras arbete. Samtliga informanter lyfte 

likabehandlingsplaner som deras bas i det allmänna arbetet mot mobbning på skolan. Vi 

anser att man som fritidspedagog inte har tydliga ramar att förhålla sig till i läroplanen, 

vilket också märks i våra fritidspedagogers svar då ingen av dem nämner den som en 

viktig del i deras arbete utan snarare refererar till likabehandlingsplanen. På 

fritidshemmen blir det i våra intervjupersoners svar tydligt att det finns många 

möjligheter att arbeta med frågor som handlar om mobbning, med tanke på deras friare 

organisationsform. Exempelvis svarade flera respondenter att de såg större möjligheter 

till att lära sig genom socialt samspel, förslagsvis i form av diskussioner och samtal, på 

fritids än i ett klassrum. Flera informanter lyfte också fritidspedagoger som en viktig del 

av rastaktiviteter, som vi nu har lärt oss är en bra metod att motverka mobbning på. 

 

Alltså har vi kommit fram till att man på våra utvalda fritidshem motverkar mobbning 

genom att använda sig av de speciella möjligheter som finns till socialt samspel, vara 

aktiva på raster, samarbetar med övrig skolpersonal, elever och föräldrar för att få fram 
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ett gemensamt förhållningssätt och genom att använda sitt pedagogiska ledarskap till att 

vara tydlig mot mobbning och för goda relationer. 

 

6.1 Vidare forskning 

Genom att få svar på våra frågeställningar anser vi att vi har fördjupat vår kunskap om 

ämnet mobbning och vi är övertygade om att det kommer att hjälpa oss i våra framtida 

roller som fritidspedagoger. I vidare forskning tycker vi det skulle vara intressant att 

fördjupa oss mer i nätmobbning då vi tror att detta är något som kan bli mer utbrett även 

i de lägre åldrarna inom skolverksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Rektor  
 Hur skulle du definiera mobbning? 

 Hur tycker du mobbning kan ta sig i uttryck? 

 Hur arbetar ni mot mobbning på skolan? 

- Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till? 

- Vilken roll har fritids i skolans arbete mot mobbning? 

- Vilka krav har du på fritidspersonalen i arbetet mot mobbning? 

 

 Vad ser du för möjligheter för fritidspedagoger att arbeta mot mobbning till 

skillnad från övrig personal?  

 

Fritidspedagog  
 Hur skulle du förklara mobbning?  

 Hur tycker du att mobbning vanligtvis tar sig i uttryck på fritids? 

 Vilka konkreta åtgärder använder ni er av på fritids för att motverka mobbning? 

 Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till (på fritids) i arbetet mot mobbning? 

 Vad ser du för möjligheter/hinder med att motverka mobbning på fritids? 

 Hur samarbetar ni på fritids med övrig personal på skolan för att motverka 

mobbning 

 Vilka förutsättningar för personalen tycker du är viktiga i arbetet för att 

motverka mobbning. 

 

 


