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Abstrakt/Abstract 
 

Detta arbetets namn på engelska/This essays title in English: After-school centre staffs 

views regarding bullying and how it can be handled/Fritidshemspersonals syn på 

mobbning och hur det kan hanteras.    

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det 

kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de 

hanterar mobbning på fritidshemmet. Förhoppningsvis kan fritidspersonal, men även 

annan personal som jobbar inom skolan, få tips och råd om mobbning och hur man kan 

hantera detta genom att läsa detta arbete.  

De frågeställningar som detta arbete utgörs efter är följande: 

 

 Vad är mobbning? 

 Varför förekommer mobbning? 

 Hur kan man åtgärda mobbning? 

 Hur åtgärdar man mobbning på fritidshemmet? 

 

Den metod som använts är kvalitativ undersökningsmetod med hjälp av 

semistrutererade intervjuer då personliga åsikter var syftet med dessa. Fem personer 

med olika utbildningar inom läraryrket som jobbar på fritidshem intervjuades i detta 

arbete.   

Fritidspersonal hanterar mobbning på sitt eget sätt med hjälp av en egenkonstruerad 

plan som de kallar för likabehandlingsplan, och använder då ingen färdigkonstruerad 

modell från någon forskare. Forskarna som undersökts i detta arbete har varierande 

synsätt vad gäller mobbning och hur det ska hanteras. Fritidspersonalens åsikter skiljer 

sig emellanåt från forskarnas, både vad gäller mobbning generellt och hur detta kan 

åtgärdas.  
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1 Inledning 
 

Detta är ett självständigt arbete som handlar om mobbning, mer specifikt vilka olika 

sorters mobbning som skulle kunna ske eller finnas på fritidshemmet jag undersökt och 

vad de fritidspedagoger och förskoleklasslärare som jobbar där gör för att upptäcka, 

behandla och motverka mobbningen. 

 

I detta arbete har forskning och statistik undersökts från olika källor om mobbning och 

åtgärder, samt att kvalitativa intervjuer har genomförts med handplockade lärare och 

fritidspedagoger om detta. 

 

Mobbning är ett mycket viktigt ämne att engagera sig i, speciellt om man arbetar som 

lärare i fritidshem där man träffar eleverna på ett helt annat sätt än i klassrummet. Detta 

kan kanske göra upptäckten av mobbning lättare på just fritidshemmet. Det är viktigt att 

mobbning upptäcks och åtgärdas så att alla elever kan få en så trygg och bra skolgång 

som möjligt. Därför har jag valt att undersöka detta ämne i detta arbete.  

 

Jag går nu min sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under mina år på programmet så har jag haft VFU på olika 

skolor och på varje skola utom en har jag uppmärksammat mobbning i olika former. 

Genom observationer under mina VFU perioder har jag uppmärksammat att 

fritidspersonalen har åtgärdat mobbning på olika sätt, varit oense om de bästa 

”metoderna” för att åtgärda eller motverka, samt haft olika mycket kunskap om just 

mobbning och hur man ska göra för att åtgärda mobbning eller haft olika åsikter om vad 

som egentligen är mobbning eller ej. Jag uppmärksammade att det rådde stor skillnad 

från lärare till lärare kunskapsmässigt vad gäller mobbning. Jag uppfattade även 

skillnader i engagemang hos fritidspersonalen för just mobbning och åtgärder. Genom 

spontana konversationer med några lärare angående mobbning under diverse VFU 

perioder har det visat sig att känslan av att inte har tillräckligt med kunskap vad gäller 

mobbning och åtgärder har funnits. Det som dock har funnits i den utbildning som de 

har är konflikthantering, ej hantering av mobbning.  

 

Det finns en rad olika modeller för att kunna motverka eller reducera mobbning, men 

det kan vara svårt för personal på fritidshem såväl i skolan att veta vad det finns för 

typer av modeller och vad som är skillnaderna mellan dessa och hur de kan användas. I 

detta arbete undersöks Olweusmodellen och Farstametoden, samt hur man kan göra på 

fritidshemmet för att motverka mobbning. Även frågan om vad som egentligen kallas 

för mobbning eller ej belyses, då detta kan vara ett svårtolkat ord. 

Förhoppningen med detta arbete är att slutsatserna som kommits fram till kan vara till 

nytta för skolpersonal.  

 

1.1 Bakgrund 
Lärare ska sträva efter att upptäcka, förebygga och motverka kränkningar, detta står i 

styrdokumenten för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011).   

Skolverket (2011) beskriver att personal som jobbar inom skolan ska verka för att alla 

elever ska få känna sig trygga och respekterade. Alla elever ska få en så bra start i livets 

långa resa som möjligt, utan att behöva kämpa varje dag med att överleva mobbning 

och intolerans. Alla som arbetar i skolans verksamhet har en skyldighet att motverka 

kränkningar av alla former (Skolverket, 2011). Skollagen (2010:800) säger även att alla 

skolverksamheter ska ha en plan mot kränkande behandling och att man som personal 
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har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. Det bör fokuseras 

på värdegrunden, då det är den som vi ska sträva efter att uppnå (Orlénius, 2010). 

Även Brännberg (2010) påpekar att eleverna ska erbjudas meningsfull fritid och 

trygghet som stödjer utveckling och lärande. 

 

Det finns många rekommendationer och riktlinjer från olika forskare, samt olika 

modeller som dessa forskare har tagit fram om hur mobbning kan motverkas som 

kommer att gås igenom i detta arbete. 

Enligt Olweus (1994) så har mobbning alltid funnits närvarande bland människor, både 

bland barn och även vuxna. Trots att själva problemet varit känt under en väldigt lång 

tid, så började det inte att insamlas systematisk kunskap om fenomenet mobbning förrän 

så sent som någon gång under 1970-talet. Dock har denna forskning endast varit 

begränsad till de Skandinaviska länderna under 1970-talet, men under 1980 och 1990-

talet började uppmärksamheten sprida sig även till andra länder såsom USA, Kanada, 

England, Japan samt Australien (Olweus, 1994). 

 

Olweus (1994) beskriver att det som gjorde att mobbning uppmärksammades på allvar 

under 1980-talet var en specifik händelse under årsskiftet 1982/83. Det var då tre pojkar 

i 10-14 års ålder i Norge som tragiskt nog hade begått självmord som ett misstänkt 

resultat av att ha blivit utsatta för grov mobbning. Från denna allvarliga och sorgliga 

händelse utlöstes det en kedjereaktion samt många upprörda diskussioner i olika 

massmedier om mobbning och dess destruktiva effekter på barn (Olweus, 1994). 

Olweus och Limbers (2010) har skrivit i sitt forskningsarbete att de har gjort en 

undersökning med hjälp av 130 000 elever i Norge, detta gjordes via enkäter år 1983. 

9% svarade att de blivit utsatta för mobbning, 6-7% svarade att de utsatt någon annan 

för mobbning, 1,5% svarade att de både varit utsatta för mobbning och utsatt andra för 

mobbning. 

 

Nedan följer Barn- och elevombudets sammanställda statistik från år 2015 i Sverige:  

 

 2015 gjordes 4035 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och 

elevombudet.  

 38% uppgav upplevd kränkande behandling.  

 73% av fallen gällde grundskolan.  

 68% av fallen bedömde Barn- och elevombudet skolorna för undermåliga 

åtgärder. 

 

(Skolinspektionen, 2016). 

 

Mobbning är ett viktigt ämne, och statistiken visar att detta är en väldigt stor 

problematik, inte bara förr, utan även i dagens skolor i Sverige. Procentantalen är 

dramatiskt ökade i jämförelsen med undersökningen i Bergen år 1983.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritidspedagoger och lärare uppfattar och 

systematiskt arbetar mot mobbing och kränkande behandling 
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1.3 Frågeställningar 
 

 Vad är mobbning? 

 Varför uppstår mobbning? 

 Hur kan mobbning åtgärdas? 

 Hur åtgärdar personalen mobbning på fritidshemmet? 

 

 

2 Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenteras litteratur om olika typer av mobbning och hur termen 

mobbning kan definieras. Slutligen i kapitlet behandlas tidigare forskning av de olika 

mobbningsformerna samt de åtgärder det finns för dessa olika typer av mobbning. 

 

2.1 Definition av mobbning 
 

Nationalencyklopedin (2016) beskriver ordet mobbning som följande: 
 

Mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång  

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Mobbning är något som inte bara förekommer under vår moderna tid, det kan härledas 

300 år tillbaka (Björk 1999). 

Enligt Olweus (1999), professorn inom mobbning som har tagit fram den kända 

antimobbningsmodellen ”Olweusmodellen”,  är en person mobbad om denne upprepade 

gånger och också under en viss tidsperiod utsätts för kränkande behandling från en eller 

flera personer.  

 

Det finns tre olika punkter vad gäller definitionen av mobbning enligt Olweus teorier 

angående mobbning. Dessa tre är följande:  

 

 Negativ handling. 

 Sker vid upprepade tillfällen. 

 Obalans i maktförhållandet. 

 

(Wetterö, 2016). 

 

Olweus (1994) själv beskriver att det definieras som mobbning då en individ eller flera 

plågar och/eller trakasserar en annan människa i olika former. En studie gjord i Bergen, 

visade att mobbning till en stor del utförs av en individ som för själva 

mobbningsakterna. I de allra flesta fall gällande skolmobbning är det vanligast att 

mobboffret är en enskild person, och mindre vanligt att det är en specifik grupp som är 

måltavla (Olweus, 1994). 

 

Det är dock inte rätt enligt Olweus (1994) att kalla en situation för mobbning om offret 

och förövaren är någorlunda lika starka i maktförhållandet. Det måste även vara en viss 

obalans i maktförhållandet för att situationerna ska få kallas för just mobbning (Wetterö, 

2016). Det finns olika typer av mobbning, som benämns fysisk eller direkt mobbning, 

och psykisk eller indirekt mobbning. Psykisk mobbning skiljer sig från fysisk då 

mobbningen sker på det mentala planet (BRÅ, 2009). 
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Ljungström (2006) är kritisk till viss del av den definition som Olweus framställer av 

vad som är mobbning och menar att mobbningen inte är synlig såsom Olweus påstår, då 

mobbning är osynlig för vuxna. Vissa aspekter av vad som är mobbning är Ljungström 

och Olweus överens om, och dessa aspekter är att en individ blir attackerad på ett 

systematiskt och upprepat vis under en viss tidsperiod. Det som Ljungström inte håller 

med Olweus om är att det som definierar mobbning är systematiken i kränkningarna och 

trakasserierna som utgör mobbning (Ljungström, 2006). Trots Ljungströms kritik 

gentemot Olweus så är både Ljungström och Olweus definitioner av mobbning slående 

lika.  

 

Mobbning är en attityd, det vill säga att den eleven som utsätter har en nedlåtande 

attityd gentemot den utsatta eleven, en attityd som är att den utsatte ej behöver 

respekteras och därför kan behandlas hur som helst (Ljungström, 2009). 

Ljungström (2006) är av åsikten att ingripande är oerhört viktigt när det kommer till 

kränkningar vid alla former och tillfällen, och anser även att Olweus syn inte är 

densamma när det kommer till att ingripa. Trakasserier är det begynnande stadiet till det 

som kommer att utvecklas till mobbning, det är därför av stor vikt av att hantera 

trakasserierna innan de utvecklas. Även den drabbade elevens uppfattning om 

situationen är viktig, då denne är den avgörande länken för att kunna definiera 

mobbning (Ljungström, 2006).  

Englund (2015) har i en studie undersökt skillnaden mellan nätmobbning och 

traditionell mobbning. Nätmobbning är en typ av mobbning som inte sker på någon av 

skolans olika arenor, utan den sker virtuellt via olika sociala medier, såsom exempelvis  

Facebook, Twitter, ASK, Snapchat eller andra liknande communities och webbsidor.  

 

 

2.2 Perspektiv på orsaker till mobbning 
 

Dan Olweus är professor i psykologi vid Universitetet i Bergen, Norge. Han har även 

forskat om mobbning i mer än 20 år, och betraktas även som den som grundat själva 

forskningen av mobbning, som eget forskningsområde. Tidningen The Times i London 

har utnämnt Olweus att vara världens ledande auktoritet inom ämnet mobbning 

(Olweus,1994). 

Olweus (1994) menar att det finns olika typer av orsaker till att mobbning uppstår, 

teoretiskt sett. Bland dessa orsaker nämns rastvaktsordningen, klassens storlek, eller 

miljön. Teorierna består även av att de elever som mobbar ofta har aggressiva tendenser 

och att detta kommer från otillräckliga uppväxtförhållanden av olika slag (Olweus, 

1994). 

 

Faktor 1:  Första aspekten är enligt Olweus (1994) vårdnadshavarnas emotionella 

grundinställning till sitt barn, exempelvis om vårdnadshavarna/vårdnadshavaren inte har 

som grundinställning att visa värme eller engagemang gällande sitt barn, så ökar således 

risken att barnet blir fientlig gentemot omgivningen, samt mer aggressiv i sitt sätt mot 

både vuxna och andra barn. 

 

Faktor 2: Andra aspekten är att tillåtande vårdnadshavare är en möjlig orsak. Med detta 

menas att vårdnadshavarna har varit allt för tillåtande till barnets aggressivitet och då 

inte haft tydliga gränser på det aggressiva beteendet. Detta skulle kunna bidra till en 

ökning av den aggressivitet som finns. Slutsatsen är alltså att om barnet inte ges 
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tillräckligt med kärlek och gränser under sin uppväxt kan detta eventuellt bidra eller 

leda till att det aggressiva reaktionsmönstret utvecklas (Olweus, 1994). 

 

Faktor 3: Tredje aspekten är enligt Olweus (1994) vårdnadshavarnas 

uppfostringsmetoder, närmare förklarat så kallat maktorienterade uppfostringsmetoder 

såsom fysisk bestraffning och våldsamma känslomässiga utbrott.  

 

Faktor 4: Den fjärde och sista aspekten är att barnets eget temperament spelar roll till 

utvecklingen av aggressiviteten. Däremot är denna faktor betydligt mindre betydelsefull 

än de andra tre (Olweus, 1994).  

 

Sammanfattningsvis beskriver Olweus (1994) att i hans tidigare forskning så har det 

visat sig att om mobbarna inte har fått negativa konsekvenser av sin aggressivitet eller 

beteende från varken vårdnadshavare, lärare eller klasskamrater så har omgivningen 

tillåtit detta beteende, och ökat mobbningen. Till följd av detta har det samverkat till att 

de elever som inte tidigare deltagit i detta beteendemönster försvagats, samt att deras 

brist på kontroll mot de aggressiva tendenserna leder till att de själva senare kommer till 

att delta i mobbningssituationerna (Olweus, 1994). 

Anledningen att de elever blir så kallade ”följare” är att dessa observerar att en 

”belöning” utdelas till den som mobbar. Belöningen innebär statushöjning i 

kamratgruppen då mobbaren framstår som stark. ”Följarna” är oftast sådana elever som 

är osjälvständiga, osäkra på sig själva och som har en otydlig status i sin klass. Sådana 

elever känner därför ett behov av att hävda sig, och således blir även dessa elever en del 

av mobbings-gruppen (Olweus, 1994). 

 

Olweus (1994) nämner även att det till och med kan vara trevliga och hyggliga elever, 

men kanske också lättpåverkade, som till slut kommer till att samverka till mobbning då 

dessa elever inte känner att de har tillräckligt stor känsla av det individuella ansvaret 

eftersom de inte är ensamma om att utföra mobbningsakten. Det är även ett känt faktum 

inom socialpsykologin säger att en enskild individ känner minskad skuldkänsla för 

negativa aktiviteter som mobbning, då flera individer deltar i en och samma negativa 

aktivitet (Olweus, 1994). 

En annan möjlig faktor till att mobbningen blir etablerad, är slutligen den gradvisa 

ändringen i klasskamraternas syn på den drabbade eleven enligt Olweus (1994), då 

mobboffret ständigt blir utsatt för kränkningar och angrepp såsom kränkande 

kommentarer, fysiska angrepp, eller gester. Detta gör att den utsatta eleven 

såsmåningom gradvis med tiden kommer till att uppfattas av de andra klasskamraterna 

som en betydelselös och värdelös individ som ”förtjänar” att få denna behandling. Detta 

kan påverka försvagningen av skuldkänslorna hos de som mobbar (Olweus, 1994).  

 

Olweus (1994) beskriver också en summering av varför mobbningssituationer uppstår 

och dessa är dåliga uppväxtförhållanden, samt barnuppfostran och familjeproblem 

såsom skilsmässor eller psykiska sjukdomar. Dessa är de största faktorerna som bidrar 

till att barnen blir mobbare. Graden av mobbningssituationer varierar. Det beskrivs att 

graden på mobbningen inte enbart kan avgöras från ovanstående faktorer, utan också av 

de åtgärder som tas på skolan och dess styrka av motverkan. Det är även lärarnas 

rutiner, inställning och beteende som spelar en stor roll för att kunna reducera och även 

förebygga mobbning i skolan (Olweus, 1994).  

Olweus (1994) påpekar även att elevernas och vårdnadshavarnas egna beteenden och 

inställningar också påverkar på mobbningsgraden och reduceringen av mobbningen. 

Mobbningsproblematiken har även ett samband med den allmänna 
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samhällsinställningen när det kommer till förtryck och våld, med andra ord samhällets 

värderingar om vad som är mobbning eller ej (Olweus, 1994). 

 

Wikipedia (2013) presenterar Karl Ljungström som mellanstadielärare och speciallärae 

och var verksam i Hästhagsskolan i Farsta när han utvecklade Farstametoden.  

Ljungström anser att det finns flera olika orsaker till mobbning, men lyfter fram den 

aspekt som handlar om hierarki som består av elever med hög status respektive elever 

med låg sådan i klassen eller skolan (Ljungström, 2006).  

Ljungström (2006) poängterar en teori som innebär att de elever som har hög status har 

en ledande roll i klassen eller skolan och ofta är de som bestämmer vad som ska göras 

eller ej, samt har ett aggressivt sätt, och oftast är så kallade översittare. Således vill 

andra elever av denna orsak vara vänner med dessa elever. Däremot är de individer som 

är av låg status mer tillbakadragna, visar osäkerhet och är tysta. 

 

För att mobbning ska kunna utvecklas menar Ljungström att det krävs två parter som är 

på olika sätt, det vill säga att den ena parten (som utsätter) ska agera aggressivt och anta 

rollen som så kallad översittare, medan den andra parten (som blir utsatt) ska anta rollen 

som slagpåse eller hackkyckling då denne inte kan försvara sig själv i olika situationer 

(Ljungström 2006).  

Ljungström (2006) menar att anledningen till att andra elever än själva mobbaren också 

deltar i mobbningen  är rädsla för att själva råka ut för  att få lägre status och att detta 

skulle leda till att de själva sedan också riskerar att bli offer för mobbningen. 

Att det inte finns tillräckliga regler, eller inga alls på skolan kan också vara en möjlig 

orsak till att mobbningen accepteras och utvecklas, och därför kan mobbning uppstå om 

det ej finns tydliga regler och gränser (Ljungström, 2006).    

 

2.3 Tecken på att vara mobbad 
 

Det finns olika tecken som man bör uppmärksamma som personal i skolan. Olweus 

(1994) benämner dessa tecken som  primära, sekundära och generella. En individ som 

är mobbad visar vanligtsvis ett eller flera av dessa tecken. Det lyfts även fram att det 

finns de individer som är så kallade “provocerande” mobboffer och att det finns 

speciella tecken som även kan ses på dessa individer. De mest framträdande tecknen i 

en mobbningssituation kallas för primära, medan de sekundära tecknen är mindre 

synliga och således mindre framträdande i mobbningssituationer. Med generella tecken 

för mobbning menas att dessa gäller i det stora hela vid mobbningssituationer av olika 

slag (Olweus, 1994).  Dessa tecken listas här nedan: 

 

 
2.3.1 Primära tecken i skolans miljöer 

 

Nedan följer de tecken som enligt Olweus (1994) är primära: 

 

 Individen blir vanligtvis ofta retad på obehagliga sätt, exempelvis av fula, elaka 

ord, öknamn, skrattad åt, hånad, förnedrad eller hotad.  

 Blir skrattad åt på elakt, hånfullt sätt, samt blir driven med. 

 Blir knuffad, hackad på, fysiska aktiviteter såsom sparkar och slag utan försvar. 

 Försvarslös när denne blir involverad i bråk och/eller slagsmål, försöker komma 

bort från det gråtandes.  

 Böcker, pengar eller andra ting blir tagna eller förstörda från denne. 
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 Märken på kroppen såsom blåmärken, rivsår eller annat, söndriga kläder. Allt 

detta utan trovärdig förklaring.  

 
2.3.2 Sekundära tecken i skolans miljöer  

 

Sekundära tecken i skolans miljöer är följande: 

 

 Individen ses oftast ensam, icke involverad i gemenskapen på raster exempelvis, 

ingen vän. 

 Individen blir oftast vald sist i idrottssituationer.  

 Håller sig ofta nära lärare eller annan skolpersonal under raster. 

 Talar tystlåtet, ger intryck av osäkerhet och nervositet. 

 Får lätt till gråt, ser olycklig och ledsen ut samt frustrerad till sitt sätt.  

 Gradvis eller plötslig försämring av prestationer av olika slag.  

 

(Olweus, 1994). 

 
2.3.3 Generella tecken i skolans miljöer 

 

Olweus (1994) nämner följande generella tecken i skolans miljöer:  

 

 Fysiskt svaga (framförallt när det gäller pojkar) 

 Rädsla för sport, slagsmål, att bli skadade på något sätt samt nedsatt 

kroppskontroll (gäller framförallt pojkar).  

 Tillbakadragen, passiv, tystlåten, försiktig, skygg, känslig, lätt till gråt, 

underdånig. 

 Negativ självuppfattning, olycklig, osäker, och ängslig. 

 Självhädelse är svårt på alla olika plan. Ej aggressiv, provocerande eller retsam. 

 Föredrar att umgås med vuxna, både föräldrar och skolpersonal.  

 

 
2.3.4 Tecken på provocerande mobboffer  

 

Olweus (1991) menar att det finns ytterligare en kategori av de individer som blir 

mobbade, och dessa kallar han för provocerande offer. Dessa offer visar sig vara en 

kombination av aggressivt och ängsligt beteendemönster (Olweus, 1991).  

Dessa offer har ett eller flera av de generella tecknen samt några tecken till som listas 

här nedan: 

 

 Hett temperament, slåss/ger tillbaka om dessa blir kränkta på något vis, men 

oftast med dålig utgång.  

 Rastlös, hyperaktiv, orolig och/eller skapar oro, omogna, klumpiga samt 

dåliga/irriterande ovanor.  

 Ej omtyckta av skolpersonal eller andra vuxna. 

 Kan själv göra försök till att mobba någon “svagare” elev än den själv.  

 

(Olweus, 1994). 

 

Även Ljungström (2006) anger ett flertal exempel på tecken av att vara mobbad. Dessa 

är bland annat smutsiga kläder, söndriga skolböcker, avsaknad av vänner, ovillighet att 
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komma till skolan, värk i mage och/eller huvud speciellt på morgonen, blåmärken och 

nedstämdhet hos de drabbade. Ljungström (2006) menar att flera av dessa tecken visar 

på att det kan handla om mobbning, men kan också innebära andra problem som inte 

handlar om just mobbning men kanske problem på andra plan som också bör 

kontrolleras i sådana fall. Ljungström menar även att det finns andra igenkännande 

tecken på den som utsätts för mobbning, och det är oftast de individer som har en känsla 

av otillhörighet, ensamhet och även känner sig särbehandlade överlag (Ljungström, 

2006). 

 

 

2.4 Tecken på att vara mobbare 
 

Enligt Olweus (1994) så finns det även tecken att se om en individ är någon som är 

ansvarig för själva mobbningen av någon annan. Det skiljer sig i hur pojkar och flickor 

mobbar, och man bör vara uppmärksam på dessa skillnader som lärare. Det nämns dock 

att en ”flick-mobbare” är mycket svårare att kunna upptäcka, då flickorna vanligtvis 

använder sig av utstuderade, manipulerande och mindre synliga metoder av mobbning 

såsom psykisk och verbal sådan. Det är dock pojkar som är mobbare oftare än flickor 

(Olweus, 1994). 

 

Det kan vara svårt för skolpersonal att identifiera eventuella mobbare, men enligt 

Olweus (1994) bör man som lärare eller annan skolpersonal hålla dessa, vad han kallar 

för generella, tecken i åtanke för att kunna identifiera en mobbare. 

 

 Eventuellt fysiskt starkare än kamraterna, god kroppskontroll i idrott, lekar, och 

slagsmål. Detta tecken gäller främst pojkar. 

 Stort behov av att undertrycka någon annan eller dominera. Hävdelse genom 

hot, våld. Envis och ska ha sin vilja igenom. Skryter. 

 Hett temperament, kort stubin, håller sig ej till regler. Kan även använda sig av 

fusk.  

 Trotsig och aggressiv mot vårdnadshavare eller andra vuxna. God förmåga att 

använd sina ord för att slingra sig ur en jobbig situation.  

 Tuffa utåt och väldigt liten eller ingen medkänsla för mobboffret.  

 Bra självförtroende. 

 Dåligt sällskap i ung ålder, börjar med stölder, vandalism, och 

alkoholkonsumerar till överdrift.  

 Kan vara populär eller mindre populär i klassen, men med minst ett litet följe. 

 Kan vara både hög och lågpresterande i skolan, men i högstadiet blir resultaten 

lägre. Negativ inställning till skolan överlag.  

  

(Olweus, 1994). 

 

Ljungströms (2006) syn på vad som kännetecknar en mobbare är den aggressivitet som 

dessa individer utbringar samt att det oftast handlar om två till fyra personer som 

mobbar tillsammans men att någon av dessa anses vara ”ledaren” för hela 

mobbningsgruppen.  
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2.5 Olika former av mobbning 
 

I detta avsnitt presenteras olika former av mobbning. De typer som beskrivs är fysisk, 

psykisk, och verbal mobbning samt nätmobbning. Andra typer som kommer att 

beskrivas är passiv/indirekt mobbning och aktiv/direkt mobbning.   

 
2.5.1 Fysisk mobbning 

 

BRÅ (2009) beskriver att den fysiska mobbningen yttrar sig synligt, det vill säga med 

slag, knuffar, sparkar, nyp med mera.  

 

Whitted och Dupper (2005) beskriver att våldet i skolan har blivit ett stort problem både 

för lärare och vårdnadshavare, då det inte längre stannar vid endast “lätt” mobbning och 

har tendens att öka till kraftigt våld och ibland även våld som kan leda till någon annans 

död. Om skolan inte tar tag i den mobbning som pågår kan den öka och blir mer 

våldsam (Whitted och Dupper, 2005). 

 

Olweus (1994) menar att denna typ kan klassas som termen direkt mobbning, vilket 

innebär att mobbningen sker med öppna angrepp på den utsatte och ej i det fördolda 

som exempelvis den psykiska mobbningen/indirekt mobbning.   

I undersökningen från Bergen framkom det dock att fysisk mobbning är den form av 

mobbning som används mest bland pojkar (Olweus, 1994). 

 
2.5.2 Psykisk mobbning 

 

Olweus (1994) kallar psykisk mobbning för indirekt mobbning, vilket menas att 

innebörden av detta är utfrysning och social isolering.  

Psykisk/indirekt mobbning, används till största delen av flickor vilket framkom av 

undersökningen i  Bergen. Mobbning bland flickor oftast är väldigt utstuderat, och de 

använder sig av former såsom utfrysning, ryktesspridning, förtal och även manipulering 

av sina vänskapsrelationer (Olweus, 1994). 

 
2.5.3 Verbal mobbning 

Olweus (1994) menar att verbal mobbning sker med hjälp av just de talande orden, 

verbalt. Detta sker genom exempelvis hån, hotelser och elakheter.  

Denna form av mobbning är lika vanligt förekommande som fysisk mobbning bland 

pojkar utifrån undersökningen i Bergen. Verbal mobbning är dock lika förekommnde 

hos flickor såväl som pojkar (Olweus, 1994).  

 

 
2.5.4 Aktiv eller direkt mobbning 

 

Ljungström (2006) menar att mobbning kan delas in i två olika grupper, varav den ena 

kategorin är aktiv eller direkt mobbning, vilka är de vanligaste förekommande 

mobbningssituationer bland flickor såväl som pojkar. Dessa innefattar både fysisk, 

verbal och psykisk mobbning. 
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2.5.5 Passiv eller indirekt mobbning 

 

Den andra kategorin är passiv eller indirekt mobbning och innebär att mobbningen är 

psykisk, exempelvis utfrysning. Detta mobbningssätt kan visa sig i form av undvikande 

av någon individ, skrattande eller fnissande mot någon, negativa antydningar i 

situationer och en vägran att delta i något med någon individ. Denna kategori av 

mobbning förekommer mestadels bland flickor (Ljungström, 2006).  

 

2.6 Konflikt eller mobbning? 
 

Dagens lärare ute på skolorna misstar ofta mobbning för konflikter. Detta kan förklara 

varför skolpersonal blir rådvill när det kommer till hantering av mobbning, och faktiskt 

hanterar det felaktigt. De hanterar mobbningen som en konflikt, och därför löses inte 

problemet med mobbning (Wetterö, 2016). Även Björndell (1989) påpekar vikten av att 

skilja mellan konflikt och mobbning.  

 

Synen på vad som är mobbning är också är en viktig aspekt skriver Wetterö (2016), och 

att alla lärare som jobbar på skolan måste ha samma eller liknande syn på var gränsen 

går för mobbning eller konflikt. För att kunna nå gemensam syn på detta måste 

skolpersonalen diskutera med varandra om sådana här saker, vilket enligt honom sker 

alldeles för sällan på arbetsplatserna (Wetterö, 2016).  

 

Olweus (1994) förklarar att man ska vara uppmärksam på om de trätande individerna 

har någorlunda lika maktförhållanden. Om så är fallet så är det enligt honom ej 

mobbning, utan istället en konflikt. Det är viktigt att skilja mellan dessa två.  

I en doktorsavhandling beskrivs det att Heinemann och Olweus instämmer med 

varandra om att det är lärarnas inställning och attityd till mobbning och dess olika 

former samt hur de då agerar mot mobbningen faktiskt kan påverka den omfattning och 

även utvecklingen av själva mobbningen (Forsman, 2003).   

 

Ljungström tänker däremot aningen annorlunda vad gäller konflikt eller mobbning. Han 

anser att konflikter, eller trakasserier, bör tas om hand omedelbart när detta förekommer 

då han ser det som det begynnande stadiet till blivande mobbning. Det behöver stoppas i 

tid innan det utbryter förklarar Ljungström (2006).  

Om trakasserierna förekommer minst tio till tjugo gånger sammanlagt under en veckas 

tid, och troligen flertalet gånger under en hel dag, veckan innan och att det händer 

upprepade gånger så klassas det enligt Ljungström som mobbning (Ljungström, 2006). 

 

 

2.7 Mobbningens effekter 
 

Det finns en rad olika faktorer som gör att en ung individ eller äldre, kan komma att få 

så allvarliga följder som att ta sitt eget liv (Juhnke, Granello och Granello 2011). En del 

av dessa faktorer är det ämne som detta arbete är fokuserat på, nämligen mobbning.  

 

Juhnke, Granello och Granello (2011) beskriver dessa faktorer som är följande: 

 

 Mobbning 

 Social isolation 

 Social utsatthet i olika former 
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Mobbning i alla dess former är alltså något som är otroligt avgörande för en persons liv. 

Personal i skolan måste förhindra mobbningen, så att dessa faktorer inte utlöser denna 

väldigt farliga och giftiga tanke hos eleverna. Mobbning kan vara en väldigt farlig 

utlösare till dessa tankar (Juhnke, Granello, och Granello, 2011).  

 

Dessa ovanstående punkter är något som jag har beskrivit tidigare i detta kapitel vad 

gäller mobbningens alla olika former. Därför ska man som lärare ta mobbning på största 

möjliga allvar.  

 

Även Shariff (2010) beskriver detta ödesdigra resultat av mobbning. Hon menar att barn 

kan bli mentalt skadade av mobbning, samt att självförtroendet sinar. Detta kan då 

innebära att resultaten av mobbning finns med livet ut. Därför ska man ej förbise 

mobbning, både gällande offren såväl som mobbarna menar Shariff (2010). 

 

Shariff (2010) nämner en del forskare som har konstaterat olika former av påverkan, en 

av dessa forskare som hon hänvisar till är Rigby (2001) som menar att mobbarna och 

offren löper större risk än elever som inte varit involverade i mobbning att få ångest, 

lågt självförtroende, depression samt fysisk och mental nedsatthet överlag. Forskarna 

konstaterar även att de individer som är involverade i mobbning presterar generellt 

sämre i skolan (Shariff 2010). 

 

 

3 Olweusmodellen  
Översikt av hela Olweusmodellen finns tillgänglig som bilaga A. 

 

Denna modell valdes till att granskas i detta arbete då det är den äldsta och första modell 

som tillämpats i de svenska skolor för att åtgärda och förebygga mobbning. Modellen 

infördes i svenska skolor i början av 1990-talet efter en försöksperiod i Norge på tre år 

(Wetterö, 2016). Olweus (1994) har delat in sitt åtgärdsprogram i tre olika kategorier; 

Åtgärder på skolnivå, klassnivå, samt individnivå.    

 

Olweus (1994) har tagit fram en specifik modell för att kunna motverka och förebygga 

mobbning. Denna modell består av tre huvudkategorier. Dessa tre är följande: Åtgärder 

på skolnivå, åtgärder på klassnivå samt åtgärder på individnivå. För att följa denna 

modell bör det även finnas två grundinställningar hos personal på skolan, nämligen 

engagemang och medvetenhet. Utan dessa två förutsättningar blir det väldigt svårt att 

arbeta med just denna modell. Det är även svårt att stoppa/förebygga mobbning utan 

dessa fundamentala faktorer (Olweus, 1994). 

 

Olweus (1994) beskriver att målet med denna modell är att stoppa mobbning helt om 

det redan existerar i elevgruppen, minska mobbningsproblemen och även förebygga 

dem. Syftet med modellen är inte enbart menad att tillämpas i skolan, utan också kunna 

påverka utanför skolans område (Olweus, 1994). 

 

Olweus (1994) förklarar lättheten för lärare eller annan skolpersonal att identifiera och 

uppmärksamma den direkta mobbningen som han kallar det, vilket menas att 

mobbningen sker relativt öppet på ett aggressivt och negativt tillvägagångssätt mot en 

annan individ. Det är därför av extra stor vikt att kunna identifiera och upptäcka även 

den så kallade indirekta mobbningen, vilket exempelvis sker i form av utfrysning eller 

isolation (Olweus,1994). 
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4 Farstametoden 
Farstametoden fick en stor spridning i landets alla skolor kring 1990-talet och användes 

på cirka 3000 skolor. 40 000- 80 000 mobbningsfall har lösts med hjälp av 

Farstametoden enligt den hemsida som metoden presenteras på där Ljungström (2011) 

själv beskriver framgångarna av denna.  

Farstametoden är specifikt utformad för att åtgärda så kallad akut mobbning i skolan 

och är strukturerad och manualbaserad (Ljungström, 2006). Själva Farstametoden är 

inspirerad av Erling Roland och även Anatol Pikas modell som är utformad för just 

akuta mobbningssituationer som Ljungström (2006) beskriver. Det påtalas att en skola 

som är villig att ta till sig och använda Farstametoden inte behöver oroa sig om att 

denna modell tar speciellt lång tid att etablera (Ljungström, 2006). 

 

Ljungström (2006). nämner även att minst två personer i personalgruppen måste ha gått 

en utbildning i Farstametoden för att kunna använda sig av den. Utbildningen består av 

en grundkurs om just denna metoden som varar under endast en dag. Farstametoden 

kräver heller inga större resurser gällande personal eller tid (Ljungström, 2006).  

 

Ljungström (2006) nämner även att Farstametoden ska användas som en mall att utgå 

ifrån när det kommer till akuta mobbningssituationer, men att skolorna själva måste 

anpassa metoden utefter de egna verksamheterna och dess förutsättningar av 

(Ljungström, 2006).  

 

 

5 Fenomenografisk forskningsansats 
 

Jag valde att använda fenomenografisk teori för att jag ville belysa fritidspersonalens 

uppfattningar kring mobbning och hantering av detta. Dahlgren och Johansson (2009) 

beskriver att denna teoretiska ansats används bäst när man vill undersöka ett fåtal 

personers uppfattningar kring frågeställningar som är så pass öppna att de får tänka fritt 

kring det som efterfrågas. 

 

Fenomenografi som teori i detta arbete används för att beskriva variationerna kring hur 

personal tänker om mobbning och hur det ska åtgärdas, då syftet innebar att framföra en 

bild av fritidspersonalens upplevelser av mobbning som fenomen och åtgärderna mot 

detta. Den fenomenografiska ansatsen är en kvalitativ metod (Descombe, 2009: 

Kihlström, 2007). Larsson (1986) förklarar att detta begrepp även betyder att man 

lägger fram diverse uppfattningar av ett visst fenomen som i detta fallet är mobbning.  

 

Man kartlägger alltså bredden över förståelse. Fenomenografi syftar således till att 

analysera, beskriva och förstå erfarande och man fokuserar då på att framföra skillnader 

i hur folk upplever verkligheten omkring dem (Larsson, 1986) vilket jag har gjort i detta 

arbete genom att framföra fritidspersonals olika åsikter och uppfattningar kring 

mobbning och hur det ska hanteras.  

 

Fritidspersonals uppfattningar av mobbning och hur det kan åtgärdas, är alltså vad som 

har framförts i detta arbete med hjälp av kvalitativa semistruktureraded intervjuer, och 

genom detta vilar denna uppsats på fenomenografisk forskningsansats.  

 



  
 

13 

Själva ordet fenomenografi består av en sammansättning av orden ”fenomenon” och 

”grafia”. Fenomenon kommer från ett grekiskt substantiv, phainomenon, vilket betyder 

”det som visar sig” och ”Grafia” betyder ”beskriva i bild eller ord. Fenomenografin 

beskriver således det som visar sig”(Starrin och Svensson 1994, sid. 112). 

 

Kroksmark (2011) anger ett citat från Marton: 
”hitta och systematisera tankefigurer enligt vilka människor tolkar aspekter av verkligheten som 

är socialt betydelsefulla (s. 608). 

 

6 Metod 
 

Den undersökning som gjorts i detta arbete har genomförts med en metod som bestod 

av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Frågeställningar handlar om uppfattningar 

och förståelser, därför lämpar sig den kvalitativa metoden bäst (Sandberg och Faugert, 

2012). Eftersom valet är att genomföra detta arbete med kvalitativ metod så är det 

lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som lämpliga om personliga uppfattningar och åsikter är 

vad man vill ha av de personer som intervjuas. 

 

Eftersom jag eftersträvar att få en så djup förståelse och också få personliga svar så 

väljer jag att utgå ifrån semistrukturerade intevjuer för mitt arbete. Denna metodik 

valdes även då man som intervjuare också får möjligheten att ställa följdfrågor till de 

frågor som ställts så att man kan få ännu djupare förståelse som det går att få utav 

intervjuerna av hur dessa personer uppfattar mobbningen (Stukát 2011).  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Frågorna var gjorda på förhand, och 

det intervjuades 5 stycken personer, varav tre är fritidspedagoger och de andra två är 

förskoleklasslärare som även jobbar på fritids. Intervjuerna utfördes en och en i ett 

ostört rum på fritidshemmet.   

 

6.1 Urval 
 

Det urval som gjorts beror på att detta specifika fritidshem verkade ha goda kvaliteter 

gällande fritidspersonalens pedagogiska syn, där känslan var att ärliga svar kunde fås av 

pedagogerna och lärarna som arbetar där. Valet att undersöka just fritidshem beror 

bland annat även på att jag själv går Grundlärarutbildning med inrikting fritidshem och 

gärna vill ha mer kunskap om mitt kommande yrkesområde. Jag fick tillåtelse av 

fritidspersonalen på det valda fritidshemmet att utföra intervjuer. Att fritidspersonalen 

tillhör varierande åldersgrupper kan utgöra ett bredare spektrum på synpunkter, åsikter 

och tankar om de aktuella frågorna. I och med åldern så skiljer sig också erfarenheter 

som kan vara intressanta att ta reda på om möjligt. Totalt fem personer intervjuades för 

detta arbete, tre fritidspedagoger och två förskoleklasslärare som även jobbar på 

fritidshem.  

 

6.2 Genomförande 
 

Kvalitativ data har använts i detta arbete i form av intervjuer. Valet föll på enskilda 

intervjuer med de valda pedagogerna/lärarna. Fritidspersonalen intervjuades en åt 

gången av av mig i ett rum där det var tyst och lugnt och det fanns soffor och stolar att 

sitta på under intervjutillfället. Det inte fanns någon risk för barn eller annan personal 

att störa under intervjun  i detta rum. Denscombe (2009) poängterar beydelsen av en 
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lugn och rofylld miljö som de som intervjuas vistas i under intervjutillfället är fritt från 

störningar, så att deras svar inte påverkas av detta och att det blir mer avslappnat. Med 

hjälp av inspelningen av deras svar, så minskar det också risken för missförstånd och 

omtolkningar (Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades in med mobiltelefon med 

tillåtelse att göra detta från de personer som valts ut för detta.  

Anledningen att utföra semistrukturerade intervjuer var att få mer personliga åsikter, 

vilket även ger en djupare förståelse. Intervjuerna utfördes i praktiken. 

 

Det var som ovan angetts ett medvetet val att intervjua personer i olika åldrar och med 

olika erfarenheter för att få ett brett spektrum på de olika synpunkerna som de eventuellt 

skulle kunna ha. Detta bidrog till ett rikt innehåll som också är relevant för syftet i detta 

arbete. De frågor som ställts till de utvalda personerna var relevanta frågor för mitt 

arbete för att öka validiteten och jag ställde även ganska djupgående frågor för få ut så 

mycket som möjligt utav dessa intervjuer. Frågorna utformades med noggrannhet för att 

ej ställa ledande frågor till de utvalda personerna eftersom ett så personligt uttalande 

som möjligt i intervjuerna var önskat, då det utgås från en fenomenografisk ansats i 

detta arbete vill man ha fritidspersonalens egna upplevelser av verkligheten. Frågorna 

var objektiva och sakliga, och även öppna för att låta personerna svara med enbart sina 

egna synpunkter och erfarenheter. Som frågeställare tänkte jag på att ej blanda in mina 

egna åsikter för att inte influera personen som jag intervjuar. Detta förespråkas i en av 

de fyra principer som förklaras av Denscombe (2009) för att försäkra det vetenskapliga. 

Frågorna var utformade för att få så rika svar som möjligt och därför ställdes frågor som 

det krävs utförliga svar på. Avsikten var att ställa så öppna frågor som möjligt. Frågorna 

var bundna och relevanta till frågeställningarna för att öka den vetenskapliga validiteten 

(Denscombe, 2009).  

 

Ett sätt att försäkra det vetenskapliga är att ställa flera liknande frågor i syfte att få den 

som intervjuas att svara mer utförligt och svara flertalet gånger på samma sorts 

frågeställningar, vilket också gjordes i intervjuerna vid ett antal tillfällen för att försäkra 

vetenskapligheten i detta. Man kan även förlita sig på detta om det ofta förekommer att 

flera utav de personer intervjuas ger någorlunda likvärdiga svar, vilket var fallet i de 

intervjuer som gjordes. Detta gör i sin tur att reliabiliteten också ökas för det arbete som 

är utfört. 

 

Denscombe (2009) poängterar även vikten av att deltagarna får ta del av det arbete som 

görs för trovärdighetens skull vad gäller vetenskapligheten. Var och en av de 

intervjuade personerna gavs den transkriberade intervjun så att de skulle få en möjlighet 

att läsa igenom intervjuerna så att det stämde överens om med vad som sagts under 

intervjutillfället och efter detta fick de godkänna sina intervjuer med en underskrift. 

Information gavs även om att de får se slutresultatet av mitt arbete om så önskas när 

detta arbete är klart. Den som intervjuar måste förhålla sig till de riktlinjer och regler 

som gäller under processens gång samt att man genomför arbetet utan fördomar eller 

förutfattade meningar, man går in i arbetet med ett objektivt synsätt enligt (Denscombe, 

2009). Detta fanns i åtanke när intervjufrågorna formades och även när dessa ställdes till 

fritidspersonalen. Deltagarna bör vara informerade om att allt som sägs under intervjun 

kommer att vara konfidentiellt och enbart användas för vetenskapligt syfte, vilket jag 

även informerade samtliga personer som jag intervjuade innan jag startade intervjuerna 

(Denscombe, 2009). 
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6.3 Bearbetning av empiri 
 

Denscombe (2009) beskriver att man bör börja med en så kallad ”kodning”, och att 

denna term innebär att man uppmärksammar känslor, återkommande begrepp eller 

också ord som är speciellt relevanta och betydelsefulla för de frågeställningar som tagits 

fram. Analyseringen av kvalitativa data har genomförts, därefter påbörjades 

kategorisering av den information som fåtts fram.   

 

De inspelade intervjuerna spelades upp flertalet gånger och transkriberades under tiden, 

då ord för ord skrevs i ett dokument för varje enskild intervju. Efter detta gjorts kodades 

allt material, det lades märke till vad för slags känslor, upprepande begrepp och ord som 

kunde komma att bli av betydelse för forskningsfrågorna i undersökningen. Dessa 

skrevs i ett dokument för sig.  

 

Det finns fyra olika aspekter som man ska utgå ifrån när man bearbetar kvalitativa data. 

Följande finns punktade nedan: 

 De slutsatser som dras ska endast vara baserade på den data som samlats in.  

 Material ska läsas/lyssnas igenom så att det ej feltolkas.  

 Man ska som forskare se till att undvika att dennes egna åsikter, fördomar etc  

inte influerar eller påverkar på något som helst sätt.  

 Forskningen bör utgå ifrån en repetetiv process. 

 

(Denscombe, 2009). 

 

Denscombes fyra principer användes gällande bearbetning av all den kvalitativa data 

som kommit fram med hjälp av intervjuerna.  

 

 

6.4 Metoddiskussion 
I detta avsnitt behandlas metoddiskussion, där de metoder som använts belyses.  

Intervju som metod kunde vara aningen utmanande emellanåt, då konversationerna 

ibland kunde förlora fokus på frågornas ursprungliga syfte. Det var därför stundvis en 

utmaning att återta fokus för att få fram svar som verkligen berörde frågorna.  

 
6.4.1 Kvalitativa datainsamlingen 

 

Gällande den kvalitativa datainsamlingen så valdes intervjuer som insamlingsmetod, då 

det endast är intervjuaren och den person som intervjuas som genererar materialet. Det 

betyder inte att om en annan person kommer och ställer frågor till samma person att den 

kommer svara exakt likadant som när jag intervjuade personen, vilket ju då kan göra att 

graden på trovärdigheten (reliabiliteten) som beskrivs av Denscombe (2009), vad gäller 

intervjumetoden minskar. Däremot kan andra intervjuer eller forskning sökas upp som 

finns dokumenterade för att se om det finns likvärdiga resultat, vilket då kan öka 

reliabiliteten i detta arbete när det kommer till kvalitativ data såsom intervjuer.  

 

 
6.4.2 Validitet/tillförlitlighet 

 

Validiteten/tillförlitligheten gällande kvalitativa metoder är en viktig aspekt, och i detta 

arbetes fall valdes intervjuer. För att intervjuerna ska ha en så hög validitet som möjligt 
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var frågorna relevanta för syftet och arbetet (Denscombe, 2009). Med objektivitet 

menas att intervjudeltagarna ej influerades av mina egna åsikter eller genom ledande 

frågeställningar som gör att svaret kan bli annorlunda än det verkliga som beskrivs av 

Denscombe (2009) som en av de principer man bör tänka på när denna typ av 

undersökning utförs. Det som även gjordes för att öka validiteten var att låta 

intervjukandidaterna själva läsa sina egna intervjuer som  gjorts och de gavs 

möjligheten att framföra synpunkter på om att de svar som de gett är relevanta för 

frågeställningarna. Detta sätt kallas för respondentvalidering. Redogörelse för själva 

processen och besluten berättades även så att andra kan ta del av detta också vilket även 

är gjort (Denscombe, 2009).  

 

Intervjuerna i detta arbete är noggrant granskade och väl utförda då jag följde 

rekommendationer från Denscombe (2009), Stukát (2011),  Vetenskapsrådet (1990), 

Allwood och Eriksson 2010) och Sandberg och Faugert (2012) som beskrivits tidigare i 

detta arbete om hur man bör utföra och bearbeta intervjuer på bästa sätt. Detta är viktigt 

för arbetets validitet (Allwood och Eriksson (2010). Frågorna var noggrant utvalda, och 

svaren utvärderades med noggrannhet och precision. Citat från de intervjuade har 

nämnts i arbetet, vilket också är en form av noggrannhet just för att läsaren ska se att de 

svar som utgåtts ifrån i resonemanget i den undersökningen som gjorts är det som 

förklaras beskriver Allwood och Eriksson (2010). Det resultat som visas är då baserat 

på de citat som är tagna från intervjuerna, vilket då även ökar tillförlitligheten till den 

forskning som det arbetas med. Deltagarna som blivit intervjuade fick även ta del av de 

transkriberade intervjuerna och fick chansen att läsa dessa och verifiera vad som sagt 

(Allwood och Eriksson, 2010). Det som skrivits i mitt arbete om dessa frågeställningar 

och slutsatser av dessa är därför korrekta. 

 

 
6.4.3 Överförbarhet 

 

Denscombe (2009) menar att överförbarhet betyder graden på den överförbarhet som 

finns från en grupp till en annan. Med hjälp av den fakta som kommits fram till i denna 

studie kanske kan användas framöver av andra grupper/skolor/fritidshem och syften. 

Dock är denna undersökning alltför liten för att resultaten ska kunna generaliseras.  

 

6.5 Etiska överväganden 
 

De etiska överväganden som finns är bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Hänsyn togs till 

alla dessa krav i denna studie. Ett kontaktbrev skrevs som gavs till de tilltänkta 

intervjukandidaterna där information om arbetet samt fyra punkter om 

konfidentialitetskraven skrevs. Dessutom skrevs en fråga om samtycke till frivilligt 

deltagande och samtycke till sitt deltagande i mitt arbete, de fick kryssa i ja eller nej. 

Svaren lämnades in till mig på plats. 

 

 
6.5.1 Informationskravet 

 

De deltagare som tilltänkts att vara med i denna undersökning informerades om arbetet. 

Det informerades om syftet med arbetet och vad som skulle frågas om. Detta gjordes 

med hjälp av kontaktbrevet som beskrevs ovan, samt även vid frågan av deltagande 

förklarades vad som skulle undersökas i detta arbete, samt också vad syftet med detta 
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var. Informationskravet måste tillses och därför informerades deltagarna. Med 

informationskrav innebär alltså att man måste informera de som deltar i studien  om vad 

syftet är med undersökningen som Vetenskapsrådet (1990) beskriver.  

 
6.5.2 Samtyckeskravet 

 

Deltagarna tillfrågades samtycke till att delta i denna studie som genomfördes. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som intervjuas måste delta av egen fri vilja, 

och att de då ger sitt samtycke till deras eget deltagande i min studieundersökning 

(Vetenskapsrådet, 1990). Personerna fick då även kryssa i en ja eller nej fråga till 

samtycke i kontaktbrevet.  

 
6.5.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes även i detta arbete då intervjukandidaterna 

informerades både i kontaktbrevet men också vid intervjutillfället att inga 

personuppgifter kommer att anges för säkerheten för dem. Det innebär att skydda 

personuppgifter om de personer som deltar i studien, samt att obehöriga då inte kan få 

reda på dessa uppgifter. Deltagarnas riktiga namn får ej utges, samt ej heller deras 

arbetsplats (Vetenskapsrådet, 1990). 

 
6.5.4 Nyttjandekravet 

 

Det fjärde och sista kravet kallas för Nyttjandekravet vilket innebär att det material som 

samlats in enbart får användas för det syfte som det är utgett att vara. Användning av 

detta material är ej tillåtet under andra omständigheter än just i detta arbete. Materialet 

får heller ej ges ut till andra (Vetenskapsrådet, 1990). Detta förklarades för de valda 

intervjupersonerna i kontaktbrevet innan intervjuerna ägde rum.  

Vetenskapsrådet (1990) menar att nyttjandekravet innebär att den data och information 

som tas del av i intervjuerna endast får användas i forskningssyfte och inget annat. 

Denna punkt förklarades även i kontaktbrevet. 

 

I kontaktbrevet fanns alla dessa punkter skrivna så att de personer som intervjuades 

skulle veta om att dessa krav skulle följas och för att de ska kunna känna sig säkra, samt 

att kraven repeterades vid intervjutillfället så att fritidspersonalen kunde känna sig 

bekväma i situationen. Alla dessa krav följdes under hela arbetsprocessen från början 

till slut. De personer som har deltagit i intervjuerna var medvetna under hela processen 

om att alla dessa aspekter skulle respekteras. 

 

7 Sammanställning av intervjuer 
 

I detta kapitel presenteras de svar som fritidspersonalen gav på frågor om vad ordet 

mobbning innebär, hur de i sin verksamhet åtgärdar mobbning, samt belyses 

åtgärdsprogram eller modeller som de använder sig av i kampen mot mobbning.   

Intervjuer har gjorts med tre fritidspedagoger och två förskoleklasslärare som även 

jobbar på fritids tillsammans med fritidspedagogerna. Samtliga i fritidspersonalen utom 

en hade aldrig upplevt mobbningssituationer på fritidshemmet, men den pedagogen som 

gjort det hade ändå liknande syn på definitionen av mobbning som de lärare/pedagoger 

som icke upplevt någon mobbningssituation har. Mobbning är enligt fritidspersonalen 

när kränkande behandling eller trakasserier pågår under en längre period av en eller 
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flera mobbare mot en och samma elev. Fridspersonalen var även överens om att fysisk 

mobbning handlar om knuffar och slag, verbal mobbning är fula/elaka ord och psykisk 

mobbning är gester och miner. Dock var en av pedagogerna som ej medveten om vad 

själva ordet psykisk mobbning innebar och kunde därför inte ge förslag på vad för 

aktioner som kännetecknar denna typ av mobbning.     

 

 

7.1 Fritidspersonalens definition av mobbning 
 

Sammanfattningsvis så innebär ordet mobbning enligt fritidspersonalen att en individ 

blir kränkt eller trakasserad av en eller flera elever under en längre tidsperiod.  

 

 
7.1.1  Fritidspedagog A 

 

Fritidspedagogen A beskriver mobbning som något som pågår under en längre tid och 

upprepas dagligen. A menar att om detta inte upprepas dagligen upprepade gånger, så 

ses det mer som en konflikt istället för mobbning och hanteras då på ett annat sätt.  

 

 
7.1.2 Fritidspedagog B 

 

Definitionen av mobbning som fritidspedagogen B förklarar är att mobbning innebär 

något som händer upprepade tillfällen mot en person. B poängterar att det klassas som 

mobbning när en eller flera individer trackasserar en annan individ dagligen. B påpekar 

även att om ett barn slänger ur sig kränkningar åt alla hållen och till olika personer så 

definieras inte detta som mobbning då det inte sker upprepade tillfällen mot en och 

samma individ dagligen.  

 
7.1.3 Fritidspedagog C 

 

Fritidspedagogen C menar att mobbning är definierat när en kränkande handling mot 

någon individ sker vid upprepade tillfällen och  

 

 
7.1.4 Förskoleklasslärare D 

 

D är förskoleklasslärare och jobbar inte enbart i förskoleklassen, utan även på fritids 

varje dag. D definierar mobbning som upprepade kränkande behandlingar sker mot en 

och samma person av ett eller flera barn.  

 
7.1.5 Förskoleklasslärare E 

 

E är som ovanstående lärare också förskoleklasslärare men jobbar även på fritids. E 

förklarar mobbning som att en individ får under en längre tid exempelvis höra fula ord 

från samma elev.   
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7.2 Fritidspersonals syn på varför mobbning uppstår 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de olika svar som fritidspedagogerna och 

förskoleklasslärarna har för uppfattningar om varför mobbning egentligen uppstår. 

Personalen har i denna fråga liknande svar, men ibland skilde de sig åt.  

 

 
7.2.1 Förskoleklasslärare A 

 

Fritidspedagog A svarar att anledningen till att mobbning uppstår beror på svaghet, det 

vill säga att de som utsätter någon annan för mobbning egentligen är svaga individer 

rent generellt, och för att kompensera för den här svagheten så ger sig mobbaren på en 

”svagare” individ som inte vågar ge tillbaka eller säga emot för att mobbarna själva ska 

känna sig ”starkare” genom detta, speciellt när det kommer till fysisk mobbning. 

Samma principer gäller när det kommer till verbal mobbning, men då tillkommer också 

utseende-faktorn, då någon ser annorlunda ut, som att exempelvis säga att någon är 

tjock för att såra, vilket ju då är verbal mobbning, och mobbarna utnyttjar detta för att 

kompensera för sin egen svaghet genom att trycka ner en annan individ  även på detta 

sätt.  

 

 
7.2.2 Fritidspedagog B 

 

Det svar som fritidspedagog B ger på vad mobbning egentligen uppstår är att de som 

mobbar inte mår speciellt bra själva, och att de inte accepterar olikheter. B förklarar 

även att det också kan bero på att vårdnadshavarna har åsikter om ett visst barn eller 

dennes familj och påtalar dessa åsikter inför eller i närheten av sina egna barn, och detta 

överförande gör att deras barn kommer till att ha samma åsikter som sina föräldrar om 

det specifika barnet eller barnen vilket i sin tur kan ge upphov till mobbningssituationer 

i skolan eller fritidshemmet.  

 

B påtalar att detta gäller samtliga mobbningsformer, fysisk, verbal och psykisk 

mobbning, men att skillnaden i hur mobbningen utförs är hur långt man som mobbare 

vågar att gå med själva mobbningsmetoderna. Mobbningen börjar oftast verbalt och 

fortskrider sedan i att bli fysiskt också om mobbaren vågar gå till denna längd med 

mobbningen. B anser även att ju äldre mobbarna blir, desto längre vågar dem ta 

mobbningen, speciellt på det fysiska planet.  

 

 
7.2.3 Fritidspedagog C 

 

Enligt fritidspedagog C kan en orsak vara att de andra barnen inte tycker att det är 

”tillåtet” att inte passa in i de ramar som de själva har. Det vill säga att den enskilda 

eleven får alltså inte vara allt för annorlunda än de själva, och detta kan då ge upphov 

till mobbningssituationer.  

 
7.2.4 Förskoleklasslärare D 

 

Förskolläraren D förklarar att eleverna som mobbar oftast har egna problem, och därför 

letar upp andra barn att hacka på för att mobbaren egentligen mår dåligt själv. D anser 
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att detta kan bero på att mobbarna egentligen gör detta för att skydda sig själva på något 

vis, samt återigen påtalar att detta är för att de mår dåligt själva. Vidare poängterar D att 

det också kan bero på att vissa barn har någon typ av diagnos som gör att de inte kan 

styra vad de gör eller säger i vissa situationer, och att detta då kan tolkas som att det är 

mobbning speciellt ifråga om verbal mobbning. Vad gäller fysisk mobbning så anser D 

att de elever som mobbas på ett fysiskt sätt inte vet hur denne ska kontrollera och 

hantera sin inre aggression och ilska på annat sätt och då tar eleven till fysiskt våld med 

händer och fötter exempelvis istället för att prata med sina klasskamrater .  

 

När det kommer till psykisk mobbning så anser D att denna form bottnar sig i osäkerhet 

hos mobbarna själva då dessa måt dåligt själva av någon anledning. Hen påtalar även att 

”mobbarna” kanske inte alltid är medvetna om hur mycket de kan såra någon med 

sänkningar eller miner.   

 
7.2.5 Förskoleklasslärare E 

 

E som också är förskollärare, menar att fysisk mobbning kan komma att uppstå när 

orden inte räcker till. När det kommer till psykisk mobbning menar E att det bottnar sig 

i att den som mobbar kan mobbas i denna form i “förbifarten”, utan att vuxna märker 

det.  

 

 

7.3 Fritidspersonal om åtgärder, åtgärdsprogram och modeller 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna angående åtgärder, 

åtgärdsprogram och modeller och vilka av dessa som används på fritidshemmet. 

 

 
7.3.1 Förskoleklasslärare A 

 

A skruvar lätt på sig och verkar aningen obekväm med att prata om åtgärder mot 

mobbning, och poängterar flera gånger under intervjun att hen aldrig varit med om 

mobbningssituationer. A försöker ändå att ge exempel på åtgärder, och hur hen hade 

tänkt om det skulle förekomma. A beskriver att om hen hade sett mobbning förekomma 

så hade hen först och främst fört detta på tal med sitt arbetslag föräldrar klasslärare 

Därefter förklarar hen att man skulle kunna definiera vilka elever det är som mobbar, 

och försöka klargöra vad det är som hänt och varför vid misstänkta situationer. 

 

 Efter detta skulle man kunna ta kontakt med eleverna själva, och även vårdnadshavarna 

samt klasslärare och ha ett möte med alla inblandade och sedan försöka avgöra om det 

handlar om mobbning eller ej. Hen förklarar även att om man misstänker 

mobbningssituationer så hade man inte väntat med att vidta åtgärder mot detta, då hen 

uttrycker att detta ska tas om hand direkt. Däremot hade det inte varit fel med att 

observera under en viss tid för att kunna definiera mobbning förklarar A. 

Fortsättningsvis så förklarar hen att man oftast först har diskuterat detta med 

vårdnadshavarna, och att de oftast är medvetna om vad barnen gör, fast kanske inte 

medvetna om att det faktiskt är mobbning det handlar om egentligen i sin faktiska 

benämning.    

 

A nämner att de har ett åtgärdsprogram som de använder sig av på fritidshemmet om 

mobbningssituationer skulle uppstå, men att hen inte kommer ihåg namnet på denna. A 
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skruvar lätt på sig igen och förklarar att hen inte kommer ihåg vad som står skrivet i 

åtgärdsprogrammet då hen menar att man inte använder detta åtgärdsprogrammet så 

ofta, och tipsar mig om att istället ta del av skolans blanketter som detta åtgärdsprogram 

står skrivet på om jag skulle vilja. A påpekar även att hen inte vet vad som görs i 

arbetsgruppen egentligen om en mobbningssituation uppstår då A aldrig hart varit med 

om det och att det därför är svårt att veta exakt vad som sker. Hen nämner även nu en 

likabehandlingsplan, att de skulle isåfall diskuteras i arbetslaget samt med 

vårdnadshavare på möte, elevhälsoteamet och att allt ska gå i en speciell ordning. A 

förklarar även att hen anser att det det ska samarbetas med varandra och annan 

skolpersonal såsom det så kallade elevhälsoteamet. I detta hälsoteam ingår det 

psykolog, skolsyster, den/de som anmält om mobbningen, samt huvudman.  

 

 
7.3.2 Fritidspedagog B 

 

B är säker i sitt sätt att svara på mina frågor angående detta av att döma på dennes sätt 

att uppträda, raka svar, och en allmän säker personlighet.  

 

När jag ställer frågan om vad B gör om denne ser en mobbningssituation äga rum 

förklarar hen att denne reagerar direkt i akten när en mobbningssituation uppstår 

framför B, och att hen då kan höja rösten, tar eleverna därifrån, eller ifrågasätter den 

elev som mobbar verbalt. B poängterar att om det då handlar om en fysisk 

mobbningssituation så delar hen på de eleverna som är inblandade i situationen. B lyfter 

även fram att de oftast är två eller fler i personalen som rycker in i sådana situationer.   

 

B beskriver att de åtgärder som tas i arbetsgruppen är att de tar upp problemet eller 

situationen med huvudmannen, vilken sedan går vidare i ärendet och samtalar med de 

inblandade barnen enskilt, samt att denne sedan eventuellt har en diskussion med alla de 

inblandade eleverna samlade och därefter kopplas vårdnadshavarna in i situationen. Om 

mobbningen trots dessa åtgärder inte slutar, så kopplas annan skolpersonal in såsom 

skolsköterska, kurator eller psykolog eller vidare uppåt. Man väljer det man tycker är 

lämpligt i just det fallet. Fritidspersonalen får dock inte prata om olika fall med 

kuratorerna, men de kan ringa dessa får att få råd, påpekar B.  

 

B nämner även att om det finns oro för mobbningssituation, så hjälper fritidspersonalen 

det utsatta barnet med att göra några besök hos skolsköterskan, så att den utsatte kan få 

känna att det finns en trygg, neutral person att samtala med. Detta är något som gynnat 

situationerna anser B, då skolsköterskan också har andra kontakter om sådana skulle 

behövas.  

 

B beskriver vad som kan göras i arbetsgruppen samtidigt som detta pågår och utreds, 

kan vara att man i elevgruppen utför stödåtgärder, såsom exempelvis aktiviteter  som 

”sams-träningar” och andra olika träningsformer vad gäller samarbete och samspel med 

varandra.  

 

När jag frågar B om de har något skrivet/uttalat åtgärdsprogram mot mobbning så blir 

det tyst i några sekunder, sedan svarar B att de inte har det på fritidshemmet, men att de 

däremot har som policy i verksamheten att man har diskussioner med vårdnadshavare 

och barn, och därefter så tar rektorn vid. Denna policy kallas inte någonting förklarar B, 

men att det förr i tiden fanns ett ”mobbningsteam” som hen uttrycker det, där dessa 

handlade mer strukturerat i mobbningssituationer. Mobbningsteamet finns inte kvar 
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längre förklarar B, men vissa av tankarna och principerna som dessa hade under den 

tiden som de var verksamma under, fortfarande finns kvar i luften. B beskriver en 

speciell mobbningssituation som ägde rum i mellanatadiet, där mobbningsteamet fick 

rycka in och beskriver denna händelse. 

 

Detta mobbningsteam hade en modell, fast med variation, som B uttrycker det, som de 

följde under den tiden. Mobbningsteamet bestod av klasslärare, fritidspedagog och 

skolsköterska. Två olika personer i teamet pratade enskilt med barnen så att det inte 

skulle hinna gå rykten eller att det skulle pratas om i barngruppen. Var det däremot flera 

personer som utsatte någon enstaka elev så gick man in enskilt med dessa samtidigt, två 

eller tre i mobbningsteamet, var och en i enskilda rum med enskilt barn så att dessa inte 

skulle hinna diskutera med varandra innan utredningen. Detta gjordes dock utan 

vårdnadshavares vetskap i första skedet för att mobbningsteamet skulle kunna få mera 

”kött på benen” som B utrrycker sig, och att kunna ta med sig de svar som eleverna gett 

under utredningen var av fördel när man i senare skede tar kontakt med 

vårdnadshavarna till de inblandade eleverna. B poängterar att denne ej anser att 

vårdnadshavarna ska vara med i första skedet, då dessa inte har en lika stor vetskap om 

hur deras barn interagerar i samspel med övriga barngruppen, samt att hen anser att man 

behöver diskutera enskilt med eleverna vid samma tillfälle så att de inte hinner ”prata 

ihop sig” innan utredningen och att vårdnadshavarnas syn på någon annan elev eller 

dennes familj inte ska färga av sig på sitt egna barn som kan komma att svara så som 

vårdnadshavarna sagt att de ska, och detta påverkar ju då naturligtvis utredningen.   

 

B poängterar att hen anser att det var av en god betydelse att ha detta så kallade 

mobbningsteam då enbart själva vetskapen om denna grupp och att det skulle kunna 

hända saker om mobbning skulle utföras, skulle kunna hindra mobbning i stort då dels 

att de potentiella mobbarna skulle vara medvetna, och lite ”skrämda” av detta, och dels 

att de som blev utsatta skulle känna att de fanns en säkerhet för dem med hjälp av denna 

grupp och att det finns någon som bryr sig.  

 

B känner dock inte till den så kallade Olweusmodellen, men däremot känner hen igen 

Farstametoden, och förklarar att det var delvis denna metod som de använde i 

mobbningsteamet. B beskriver sina åsikter om denna metod och påpekar att denna 

metod fick mycket kritik eftersom föräldrarna icke var inblandade i processens start, 

men poängterar att det tog lång tid i processen innan vårdnadshavarna kopplades in, och 

fritidspersonalen bestämde sig för att reducera den långa period innan de tillkom, till att 

de skulle bli insatta tidigare. B beskriver metoden som en ”mini-Farsta”.   

 

 
7.3.3 Fritidspedagog C 

 

C var säker i sina svar under intervjun, och det kändes som att hen var ganska insatt i 

frågor om mobbning och vad fritidshemmet har för åtgärder mot detta. 

 

C berättar om ett pågående mobbningsfall, där hen beskriver att alla i personalen är 

medvetna om denna situationen och att de pratar med den utsatta eleven om 

någon/några elever mobbas verbalt som då är den form av mobbning som försiggår i 

detta fall, och säger även till dessa mobbare direkt när de hör den verbala mobbningen.  

 

Jag frågar C om vårdnadshavarnas involvering i mobbningssituationer, och C förklarar 

om det är en stor och akut situation som inträffat, så kommer det att hållas ett 
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föräldramöte redan samma dag där detta diskuteras. Föräldramöten kommer då att hållas 

med både offret och mobbaren.   

 

När jag frågar C om de åtgärder som tas i arbetsgruppen när mobbning inträffar 

förklarar C att de har haft många samtal med vårdnadshavare, samt haft hjälp av 

kuratorn på skolan, haft upprepade samtal med eleven, samt att det blir förmodligen fler 

efter det utvecklingssamtal som de kommer att ha närmast. När de har samtalat med 

både barnet och vårdnadshavarna på utvecklingssamtalet, så blir det alltså förmodligen 

fler samtal med barnet först, och sedan vårdnadshavarna separat efterråt. Eventuellt 

hoppas C att de kanske kan koppla in kuratorn en gång till efter dessa samtal. 

 

C nämner även att det finns en så kallad ”extra anpassning” angående denna elev som 

innebär att detta barn fått en speciell plats vid mellanmålet, men eventuellt så ska det tas 

beslut om mer åtgärder. C förklarar att detta då är tillfälliga lösningar som har gjorts, 

och visar det sig att dessa tillgälliga lösningar inte åtgärdar problemet så får ett 

åtgärdsprogram införas.  

  

När jag frågar om vad för slags åtgärdsprogram som de använder sig av så svarar C att 

det för tillfället inte finns något åtgärdsprogram på fritidshemmet, och att det inte har 

funnits det på väldigt många år, men kanske att det kommer att införas i framtiden.  

 

Jag frågar om personalen har något samarbete med varandra i mobbningssituationer, 

och C förklarar att det har dem. C samarbetar i det mobbningsfall som hon nämnde med 

en klasslärare och har gemensamma samtal med både barn och vårdnadshavarna, och 

krävs det även samtal där det behövs att koppla in huvudman, skolsyster eller annan 

personal i dessa samtal så kommer klassläraren och C överens om vem av dem som ska 

vara närvarande i sådana samtal av de två. 

 

C förklarar vidare att om det är så att mobbningssituationen har gått vidare, så blir det 

eventuellt en så kallad elevrådskonferens, där alla sitter på ett och samma möte. Med 

alla menas huvudman, lärare, pedagoger, vårdnadshavare och skolsyster. 

C beskriver även vikten av att vårdnadshavarna är inblandade, då detta ökar den 

seriositet som mobbning faktiskt innehar.  

 

C nämner att Barn och ungdomshälsan är en organisation som de oftast vänder sig till 

om det skulle behövas att mobbningssituationen tas vidare uppåt.  

 

Jag frågade C om hen känner till Olweusmodellen och Farstametoden. C svarar att hen 

inte känner igen Olweusmodellen, men däremot har hen hört talas om Farstametoden, 

men nämner inget annat angående dessa.      

 

C nämner dock att de har en mobbningsgrupp som är verksam i nuläget som kopplas in 

i större ärenden. Den personal som ingår i denna grupp är specialutbildade pedagoger i 

just mobbning och även skolsyster. Det är till denna grupp som fritidspersonalen lämnar 

över svåra ärenden som de känner att de inte kan lösa själva. C nämner även att det dock 

är många år sedan som mobbningsfall har lämnats över till mobbningsteamet.  
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7.3.4 Förskoleklasslärare D 

 

D förklarar hur det går till när en mobbningssituation uppstår; D tar tag i detta direkt 

och samtalar med eleverna. D nämner även skolans likabehandlingsplan som används 

för att hantera mobbning när detta uppstår, denna plan fungerar alltså som 

fritidshemmets åtgärdsprogram och fritidspersonalen jobbar då efter denna.   

 

Den likabehandlingsplanen som finns är inte utformad efter någon modell eller metod, 

utan är framtagen tillsammans med alla lärare samt huvudmannen förklarar D. Denna 

likabehandlingsplan finns även att se på skolans hemsida påpekar D.   

 

D förklarar vidare att det först blir ett samtal med de inblandade eleverna, därefter blir 

det samtal med de inblandades vårdnadshavare. Om dessa samtal inte skulle hjälpa så 

kopplas huvudman in, samt eventuellt skolsköterskan eller någon annan skolpsykolog 

för att få ett stopp.  

 

Jag frågar härefter om vilka åtgärder som görs i arbetsgruppen för att motverka 

mobbning, och D svarar att mobbningsteamet arbetar aktivt och mobbningsfallet lämnas 

över till dessa. Jag frågar även om dessa personer har någon speciell utbildning, men det 

säger D att de inte har, men att de utsett dessa personer till teamet för att de helt enkelt 

blivit tillfrågade att vara i teamet av huvudman och att dessa då har tackat ja, förklarar 

D med ett skratt.   

 

D förklarar även att om mobbningssituationen berör en fritidselev eller 

förskoleklasselev så börjas det med att skapa ett samarbete med de eleverna samt den 

klasslärare som eleven/eleverna har. Om det behövs att ta in annan kompetens i 

situationen så kopplas med fördel skolsköterska eller kurator in.  

 

D känner ej till Olweusmodellen, men har hört talas om Farstametoden. När jag frågar 

följande om de har arbetat med någon modell eller metod innan blir det en lång paus då 

D tänker efter. Hen svarar sedan att de har inte använt sig av Olweusmodellen, men tror 

att det har arbetats med Farstametoden för något år sedan men att personalen valt att 

lägga denna metoden åt sidan och istället valt att jobba efter likabehandlingsplanen.  

 

Jag frågade om anledningen till varför Farstametoden förkastats, och D förklarar att hen 

tror att det mobbningsteamet som då arbetade efter den här metoden inte kände att den 

fungerade på det sätt som de ville, och därför bestämdes det att man skulle ha en annan 

modell att arbeta efter.  

 

 
7.3.5 Förskoleklasslärare E 

 

Jag frågar E vilka åtgärder det tas i arbetsgruppen. E beskriver då en verbal 

mobbningssituation som ägt rum, och förklarar att man i första hand diskuterar om detta 

i arbetslaget och tas sedan upp med vårdnadshavarna. Personalen tar sedan tillfället i akt 

på utvecklingssamtalet att följa upp situationen. E förklarar att fördelen med detta är för 

att kunna hjälpa vårdnadshavarna i sådana situationer också ifall att barnen pratar om 

detta i hemmet och då ska få hjälp i att få veta hur man kan hantera detta på hemmaplan 

också för att kunna få ett stopp på mobbningen. 
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När jag frågar om åtgärdsprogram, så nämner E likabehandlingsplanen och att det är 

den som används som mall och metod för mobbningssituationer. E förklarar att i denna 

plan finns alla diskrimineringsgrunder och även information om vad som är mobbning. 

 

Jag frågar även E om denna likabehandlingsplan är gjord utifrån någon slags modell 

såsom Olweusmodellen eller Farstametoden. E svarar att likabehandlingsplanen inte är 

utformad efter någon av dessa, men att de tidigare arbetade med Farstametoden och att 

det som står i likabehandlingsplanen ändå täcker in det som föreskrevs i Farstametoden. 

Olweusmodellen arbetade de dock med innan de införde Farstametoden på skolan 

nämner E.  

 

 

E förklarar de skillnader som finns mellan Farstametoden och Olweusmetoden, och 

dessa var att i Olweusmodellen så är vårdnadshavarna inkopplade väldigt mycket under 

processen, vilket är motsatsen till Farstametoden då vårdnadshavarna i denna kopplades 

in mycket senare i processen. Olweusmodellen skulle man behöva begränsa 

vårdnadshavarnas inflytande då dessa skulle kunna förvärra situationen på grund av att 

de skulle kunna gå in med för mycket försvarsställningar, istället för att göra situationen 

bättre då dessa blir så känslosamma, men i Farstametoden skulle man istället behöva 

inkludera dem mer förklarar E som är väl insatt i dessa modeller. Farstametoden har 

fördelen med att man lägger mer ansvar på barnen förklarar E, och att denna metod är 

mer strikt med att mobbningen ska få ett stopp, vilket passar de yngre barnen bättre 

anser E medan Olweusmetoden skulle passa bättre till de äldre. E påpekar även att hen 

tror starkt på förebyggande av mobbning.   

 

 

8 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultat och analys att framföras av vad fritidspersonalen hade 

för syn på mobbning och deras sätt att motverka detta på, samt hur man generellt skulle 

kunna åtgärda mobbning. Svaren ställs sedan mot den forskning som presenterats under 

litteraturgenomgången. Utifrån den fenomenografiska ansatsen som valts att utgås från i 

detta arbete så utgås resultat och analys från fritidspersonalen och forskares olika 

upplevelser av verkligheten. 

 

 

8.1 Fritidspersonal och litteraturens definition av mobbning 
 

Resultatet av mina frågeställningar presenteras i detta avsnitt.  

 

Mina frågeställningar var:  

 

 Vad är mobbning? 

 Varför uppstår mobbning? 

 Hur kan mobbning åtgärdas? 

 Hur åtgärdar personalen mobbning på fritidshemmet? 
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8.1.1 Vad är mobbning? 

 

Fritidspersonalen har liknande uppfattningar om begreppet mobbning men har 

emellanåt olika åsikter om vilka aktiviteter som kan klassas som konflikt och vad som 

är mobbning. I förhållande till den fenomenografiska ansatsen så finns en bred variation 

synpunkter om exakt vad som kan kallas för mobbning. Samtliga i fritidspersonalen 

påtalar dock skillnaden mellan mobbning och konflikt. Fritidspersonalen anser att ordet 

mobbning tillämpas om en negativ situation upprepas flertalet gånger mot en och 

samma elev. Fritidspersonalen har uppfattningen att om kränkningar uppstår enbart vid 

enstaka tillfällen mot flera barn så ses situationen endast som en konflikt vilket även 

Olweus (1994) och Ljungström (2006) är eniga om.  

 
8.1.2 Varför uppstår mobbning? 

 

Flertalet av intervjupersonerna ansåg att mobbning sker på grund av den osäkerhet och 

svaghet som mobbarna själva innehar. Fritidspersonalen gav dock andra alternativ 

utöver de svar som överrensstämde med varandra. Svaren skiljer sig även jämfört med 

både Olweus (1994) och Ljungström (2006), förutom osäkerhetsaspekten. Författarna är 

även överens om att det är ”medmobbarna” som har dessa personligheter medan 

fritidspersonalen ansåg att det var denna aspekt som var mest förekommande hos de 

elever som mobbar.  
 

 
8.1.3 Hur kan mobbning åtgärdas?  

 

Det finns modeller och metoder som skulle kunna användas för att åtgärda mobbning, 

varav två av dessa är Olweusmodellen och Farstametoden som granskats närmare i detta 

arbete då dessa är de två som fått mest publicitet under årens lopp. Dessa två skiljer sig 

väsentligt åt då Olweusmodellen fokuserar mer på vårdnadshavarna och eleverna, 

medan Farstametoden fungerar på ett sätt där vårdnadshavarna kopplas in mycket 

senare än i Olweusmodellen. Båda har dock fått kritik från fritidspersonalen; 

Olweusmodellen om för mycket inflytande av vårdnadshavare, och Farstametoden för 

lite inflytande, och båda modellerna skulle behövas måttas ner en aning enligt 

fritidspersonalen för att kunna fungera på ett bättre sätt. Med att ”måtta ner” menar 

fritidspersonalen att både Farstametoden och Olweusmodellen skulle behöva reduceras 

på aspekter såsom inkluderande av vårdnadshavare, då fritidspersonalen anser att i 

Farstametoden är det för lite, och i Olweusmodellen är det för mycket inblandning av 

vårdnadshavarna. Eftersom det utgås från den fenomenografiska forskningsansatsen i 

detta arbete så kan man med detta resultat dra slutsatsen att även forskarna har olika 

uppfattningar om hur man kan åtgärda mobbning, vilka har förklarats tidigare i detta 

arbete.  

 

Wetterö (2016) som är fritidspedagog, idrottslärare, värdegrundspedagog, 

värdegrundsansvarig i Jönköping Södra samt Olweusintruktör menar att mobbning 

existerar i skolans verksamheter för att kunskapen om mobbning helt enkelt inte är 

tillräcklig hos personal ute i skolorna. Skulle det göras något åt denna brist på kunskap, 

så skulle mobbning faktiskt kunna reduceras en hel del och kanske med lite hopp helt 

försvinna. Detta är målet att sträva efter och att engagemang är A och O vad gäller 

kampen mot mobbning (Wetterö, 2016). 
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8.1.4 Hur åtgärdar personalen mobbning på fritidshemmet? 

 

Den modell/metod som används på fritidshemmet kallas av fritidspersonalen för 

Likabehandlingsplanen och är en egen modell som skapats av skolpersonal, 

fritidspersonal och huvudman för att förebygga och motverka mobbning. 

Likabehandlingsplanen består av liknande innehåll som Farstametoden enligt de 

intervjuer som genomförts med fritidspersonalen, dock är Likabehandlingsplanen en 

modifierad version av Farstametoden då fritidspersonalen ansåg att det behövdes göra 

vissa ändringar och tillägg. Fritidspersonalen ansåg att dessa modifieringar skulle 

förbättra original-metoden. En av anledningarna till modifikationerna var att 

Farstametoden involverade vårdnadshavarna allt för sent i processen enligt 

fritidspersonalen. Enligt Ljungström (2006) var detta en nödvändighet för att undvika 

deras influenser på barnen. Detta håller ej fritidspersonalen med om då de anser att 

vårdnadshavarna inte var tillräckligt involverade och modifierade därför metoden.   

 

Vissa i fritidspersonalen visste dock inte fullkomligt vad det var för slags åtgärder som 

ska tillämpas vid mobbningssituationer på fritidshemmet. Det visade sig finnas en viss 

osäkerhet, som framgår av ett svar under intervjutillfällena: Jag vet inte faktiskt eftersom 

jag aldrig varit med om det (Fritidspedagog A, 2016). Genom granskning med utgång från 

fenomenografisk ansats till detta resultat och analys, så framgår det att det även här 

råder skilda uppfattningar om hur man egentligen åtgärdar mobbning. Forskarna anser 

att deras modeller och metoder bör tillämpas vid mobbningssituationer då de har 

utformat dessa efter sin egen forskning om mobbning, sina egna uppfattningar om 

mobbning och vilka som mobbar samt varför det uppstår. Fritidspersonalen har andra 

uppfattningar om dessa aspekter och bestämmer således utifrån de uppfattningar de har 

om vilka metoder/modeller som bör tillämpas eller ej.  

   

9 Diskussion 
I detta arbete har det gåtts igenom vad själva ordet mobbning kan betyda och vilka olika 

typer av mobbning det antas finnas. Enligt forskarna och pedagogerna innebär ordet 

mobbning kränkande behandling vid flertalet tillfällen mot en och samma person. Detta 

är alla överens om. Det är intressant att forskarna och fritidspersonal har samma 

uppfattning om definitionen av ordet mobbning, men att det ändå är svårt att definiera 

vad som egentligen är mobbning eller ej, när det väl kommer till praktiken, något som 

framgår av de sammantagna intervjuerna med fritidspersonalen.  

 

Enligt fritidspersonalen så uppstår olika former av mobbning på grund utav exempelvis 

osäkerhet, svaghet, och svårigheter att hantera sin ilska hos de elever som mobbar. 

Andra anledningar kan också vara att vissa elever har ett annorlunda utseende än de 

själva. Fritidspersonalens åsikter skiljer sig dock en aning åt från vad forskarna kommit 

fram till. Olweus (1994) lägger stor vikt vid vårdnadshavarnas påverkan på hur det 

mobbande barnet uppträder i skolan. Olweus forskning kan heller ej stödja 

fritidspersonalens teori, då hans resultat snarare visar på det motsatta, det vill säga att 

mobbarna faktiskt har väldigt liten ångestkänsla och näst intill obefintlig osäkerhet 

(Olweus, 1994).  

 

Ljungström (2006) är mer av den åsikten att det handlar om statusjagande eller rädsla.  

Däremot stämmer fritidspersonalens och Olweus (1994) uppfattning överens när det 

gäller att mobbning handlar om ilska. Fritidspersonalens synsätt stämmer även överens 

med Ljungström (2006) om att det kan handla om osäkerhet i olika former.  



  
 

28 

Vid jämförelsen mellan fritidspersonalen och forskarna så råder det skilda uppfattningar 

vilket är ganska intressant. Detta kan eventuellt bero på att fritidspersonalen är 

verksamma i skolorna och ser eleverna dagligen, vilket forskarna eventuellt icke gör på 

samma sätt, och därigenom kan uppfattningarna eventuellt skilja sig åt. De kan skilja sig 

åt utan att någon varken har mer rätt eller fel än någon annan då de har skapat sina 

uppfattningar på olika sätt. Fritidspersonalen genom den dagliga verksamheten, och 

forskarna genom djupgående forskning kring ämnet. Forskarna undersöker verkligheten 

i stort, medan fritidspersonal möter mobbning i olika former, men kanske utvärderar 

enstaka händelser istället. Utifrån den fenomenografiska ansatsen råder resultaten av 

denna undersökning att uppfattningarna är olika från pedagog till pedagog men även 

från forskare till forskare gällande ämnet mobbning.  

 

Farstametoden och Olweusmodellen är två intressanta åtgärdsprogram då de används 

ute i skolorna i dagens samhälle, men även att skiljer sig åt innehållsmässigt. Att två 

olika forskare som båda forskar om mobbning har två skilda åsikter om hur man bör 

hantera mobbning är intressant. Varför det är på det sättet kan bero på hur forskarna har 

tagit fram sin information. Olweus har exempelvis gjort studier på barngrupper i 

perioder, medan Ljungkvist var verksam lärare när han tog fram Farstametoden. Kanske 

kan deras olika erfarenheter vara anledningen till att två forskare tänker olika och att 

modellerna ser så pass olika ut.  

 

Anledningen till att Fritidspersonalen valt att arbeta fram ett eget åtgärdsprogram än att 

använda sig av de färdiga modeller/metoder som finns för mobbning, är att de anser att 

dessa inte är de bästa för sin verksamhet. De anser exempelvs att Olweusmodellen 

fokuserar för mycket på behovet av mer samspel med vårdnadshavarna och 

Farstametoden innehöll för lite av detta samspel.  

 

Fritidspersonalen förklarar att de därför valde att göra en modifierad version av 

Farstametoden som de kallar för Likabehandlingsplanen. De förklarar att Farstametoden 

ligger som grund i denna plan eftersom denna stämde mest överens med 

fritidspersonalens åsikter om hantering, samt att andra aspekter av denna metod ansågs 

vara av vikt i fritidspersonalens åsikt. Likabehandlingsplanen är således en egengjord 

version av Farstametoden med egna tillägg och undantag. Detta kan kanske andra 

fritidshem ta efter istället för att gå efter en färdig modell om de inte känner sig 

bekväma med någon av de existerande modellerna eller metoderna.  

 

Likabehandlingsplanen är ganska informativ, och innehåller även definitioner på vad 

som är kränkningar. Denna plan är en slags sammanställning av allt från vad begreppet 

mobbning innebär till hur det ska hanteras vilket är bra för både fritidspersonal, 

skolpersonal men även vårdnadshavarna då de kan gå in på skolans hemsida och själva 

ta del av denna likabehandlingsplan. 

 

9.1 Slutdiskussion 
 

Genom att granska fritidspersonal och forskares åsikter om ämnet mobbning är 

förhoppningarna framförallt att slutsatserna som presenterats i denna undersökning ska 

kunna vara av nytta för all skolpersonal i dagens skolor och fritidshem. Slutsatser som 

kan vara av nytta för skolpersonal som läser detta arbete är exempelvis det finns många 

olika uppfattningar om mobbning, och hur man kan se tecken på att det förekommer 

olika typer av mobbning på skolan/fritidshemmet. Att kunna upptäcka mobbning är 

oerhört viktigt för att få ett stopp på mobbningen så att ingen elev behöver känna sig 
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otrygg under sin vistelse i skolan/fritidshemmet. Det finns även många olika alternativ 

för arbetet mot mobbning som kan vara till nytta att veta om. Kanske kan även den 

Likabehandlingsplan som beskrivits inspirera andra fritidshem eller skolor i deras kamp 

mot mobbning.  

 

I  och med den spridda tolkningen av de olika aspekterna på mobbningstyper så kan det 

tänkas vara extra svårt för fritidspersonalen att veta och enas om hur mobbning bör 

behandlas. En i fritidspersonalen visste exempelvis inte vad som menades med psykisk 

mobbning. Kan detta då leda till att denna pedagog förbiser tecken på denna 

mobbningsform? Det är heller inte helt lätt att veta exakt vad man ska eller bör göra om 

mobbningssituationer uppstår, men det är intressant att majoriteten av fritidspersonalen 

aldrig har hört talas om Olweusmodellen trots att detta är en äldre modell än 

Farstametoden. Man kan fråga sig varför det är så att alla i fritidspersonalen inte känner 

till denna modell.   

 

Det är även intressant att fritidspersonalen kände att det behövdes utformas en egen 

modell för att hantera mobbning. Kanske bör det utformas ytterligare modeller och 

metoder av dagens forskare då några som finns uppenbarligen inte fungerar för varje 

fritidshem/skola av olika anledningar? 

 

Med dessa slutsatser i åtanke som visat sig i resultatet av denna studie kan frågan uppstå 

om det eventuellt innebär att lärarutbildningarna inte prioriterar ämnet mobbning 

tillräckligt mycket eftersom fritidspersonalen hade vissa osäkerheter angående detta. 

Med tanke på att mobbning uppenbarligen alltid har funnits sedan urminnes tider enligt 

Olweus (1994) så kommer det förmodligen också kvarstå kommande årtionden. Borde 

man då inte gå in djupare i detta ämne på lärarutbildningarna runt om i Sverige?  
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Bilagor 
 

Bilaga A:  Likabehandlingsplan 
 

LIKABEHANDLINGSPLAN / PLAN MOT DISKRIMINERING OCH 

KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR ******** OCH DÄRTILL HÖRANDE 

FRITIDSHEM 

 

Bakgrund Skollagen 1 kap.5§ slår fast att ”Verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö.” Från och med 1 januari 2009 finns två lagar som skyddar barn 

och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Dels skollagens kapitel 6 

som avser kränkande behandling, dels diskrimineringslagen.  

 

Definitioner  

 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av 

skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: 

 kön  

 könsöverskridande identitet eller uttryck  

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionshinder  

 sexuell läggning 

 ålder  

 

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av 

kränkningar. Kränkningar kan vara: 

  

 Fysiska (t ex knuffar och slag, påträngande beröring)  

 Verbala (t ex hotelser, förlöjliganden, öknamn, kommentarer med sexuell innebörd)  

 Psykosociala (t ex utfrysning, ryktesspridning)  

 Text- och bildburna (t ex klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, symboler)  

 

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 

Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen.  

Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna.  

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.  

 

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Mobbning är en form av kränkande behandling där en eller 

flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för 

medvetna, aktiva, destruktiva handlingar och/eller uteslutning. Enstaka händelser är inte 

mobbning.  

 

Mål 

  Elever och personal skall känna trygghet och trivsel i skolan.  



  
 

II 

 Respekt och tolerans för den enskilde individen skall genomsyra *******skolans 

vardag.  

 

FRÄMJANDE ARBETE  

 

Det främjande arbetet utgår från skolans uppdrag att verka för demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter. Det syftar till att förankra respekten för alla 

människors lika värde och utveckla en skolmiljö där alla känner sig trygga.  

 

Elever:  

 

 Skolans olika råd gör eleverna delaktiga: Klassråd, elevråd, matråd, biblioteksråd, 

*****råd, *****råd.  

 Varje klassråd skall diskutera arbetsmiljö och stämning i klassrummet och på skolan. 

 Alla årskurser arbetar med samarbetsträning och värdegrund.  

 Återkommande, gemensamma aktiviteter som skapar vi-känsla är t ex idrottsdagar, 

sångsamlingar, elevens val-dagar, temaaktiviteter, Husets dag i F-2, *****loppet, 

Skapande skola.  

 Faddersystem Personal:  

 Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanen aktualiseras och diskuteras i 

personalgruppen varje läsår.  

 Konferenstid och/eller studiedagar/APT avsätts för diskussion och utbildning inom 

etik och värdegrundsfrågor för personal.  

 Klasslärare ansvarar för att likabehandlingsplanen uppmärksammas på föräldramöten i 

alla årskurser. Hänvisning till hemsidan.  

 Klasslärarna ansvarar för att skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen 

aktualiseras tillsammans med eleverna vid varje läsårs början samt hålls levande under 

året.  

 Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för elev, vårdnadshavare och lärare att diskutera ev. 

problem.  

 Trivselenkät görs en gång per termin och kopplas till våra ordningsregler.  

 Arbetslagen uppmärksammar arbetsklimat och ev. kränkningar vid varje 

arbetslagskonferens för att alltid ha en aktuell bild av läget.  

 All personal bryr sig om alla elever.  

 Alla vuxna skall vara goda förebilder.  

 Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla 6-åringar inför skolstarten. Därefter 

genomförs samtal i år 2, 4 och 6 då också en hälsoenkät besvaras av föräldrarna.  

 Rastvakter/ rastfaddrar finns ute på skolgården.  

 

FÖREBYGGANDE ARBETE  

 

Det förebyggande arbetet omfattar områden som i en kartläggning identifierats som 

riskfaktorer och syftar till att avvärja risken för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.  

 

Efter kartläggning genom klassråd, enkäter och samtal har elever, föräldrar och personal 

gemensamt beslutat att under det kommande året fortsätta arbeta med hur vi bemöter, 

tilltalar och kommunicerar med varandra framför allt under rasterna, men även i 

skolarbetet.  

 



  
 

III 

Målet är att ingen, varken elev eller vuxen, skall uppleva ett kränkande 

bemötande.  

 

För att uppnå målet planerar vi att:  

 

 arbeta med positiva förebilder – vad menar vi med att vara vänlig och juste i både lek 

och skolarbete?  

 fortsätta arbeta för ett vårdat språk i all samvaro  

 utveckla elevernas känsla för samhörighet och ta tillvara vår mångfald (Lgr 11, sid 12) 

 träna eleverna att själva bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra  

 

Målet är uppnått när alla upplever att vi respekterar och värdesätter varandra.  

 

ÅTGÄRDANDE ARBETE – UPPTÄCKA, UTREDA, ÅTGÄRDA  
 

Kränkande behandling mellan elev och elev  

All personal har skyldighet att rapportera misstanke om eller tendens till kränkning 

mellan elever till klasslärare, arbetslag eller rektor. Elev eller vårdnadshavare kan 

anmäla till klasslärare, skolsköterska eller rektor. Varje incident av kränkande 

behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan.  

 

Steg 1  

  Samtal med berörda elever. Eleverna ger sin syn först. Klassföreståndare informeras.  

 

Steg 2 

  Klassföreståndare och annan lärare/skolsköterska har nytt samtal med berörda samt 

avgör om/hur vårdnadshavare ska informeras. Klassföreståndare informerar 

skolledningen. Händelsen och därpå beslutade åtgärder dokumenteras.  

 

Steg 3  

  Vid fortsatt kränkande behandling kallas elev och vårdnadshavare till samtal. 

Åtgärdsprogram upprättas. Vid behov görs ev. anmälan till annan myndighet. 

Kränkande behandling mellan vuxen och elev  

 Om vuxen kränker elev kan elev, vårdnadshavare eller personal ta kontakt med 

skolledningen.  

 Skolledningen ansvarar för att samtal genomförs med eleven och den vuxne var för 

sig, att vårdnadshavare informeras och att händelsen dokumenteras.  

 Vid upprepad förseelse anmäler rektor den vuxne till Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen.  

 

Kränkande behandling mellan elev och vuxen  

 Om elev kränker vuxen, tas kontakt med elevens klasslärare och skolledning. 

Vårdnadshavare informeras.  

 Skolledningen ansvarar för att samtal genomförs med eleven och den vuxne var för 

sig.  

 Skolledningen informerar vårdnadshavare om fortsatta åtgärder.  

 Vid upprepad förseelse anmäler skolledning till skyddsombud. Noggrann uppföljning 

av vidtagna åtgärder skall i samtliga situationer ske löpande med alla inblandade parter 

tills alla berörda är överens om att kränkningen upphört.  



  
 

IV 

 

 

Utvärdera  

 Likabehandlingsplanen skall utvärderas av personal och elever varje år och ny 

handlingsplan upprättas.  

 

Likabehandlingsplanen har utarbetats av personalgruppen och diskuterats i 

föräldraföreningen, i klassråd och elevråd under hösten 2015.  

 

 

********* 2015-11-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga B: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor MOBBNING 

 

 Har du observerat någon typ/typer av mobbning på detta fritidshem?  

 Hur definierar du ordet mobbning?  

 Vad innebär psykisk mobbning? 

 Vad innebär fysisk mobbning? 

 Vad innebär verbal mobbning? 

 Varför tror du att denna/olika typ/typer uppstår? 

 Är det någon skillnad på hur pojkar och flickor mobbar? 

 Vad gör du när du ser denna/någon typ av mobbning hända? 

 Vilka åtgärder tas det sedan i arbetsgruppen för att motverka denna typ av 

mobbning?  

 Har ni något åtgärdsprogram? 

 Vilka/Vilket? 

 Samarbetar du med klasslärare och annan skolpersonal när det kommer till 

mobbning? 

 Hur blir resultatet av att ta hjälp/samarbeta med annan skolpersonal? 

 Känner du till Olweusmodellen?  

 Om så, har ni Olweuscertifikat på denna skola?  

 Känner du till Farstametoden? 

 Vad tycker du om organisationer såsom FRIENDS och BUP när det kommer till 

att hantera mobbning?  

 Tar ni hjälp av dessa organisationer eller andra för att motverka en 

mobbningssituation?  

 Har ni något samarbete med vårdnadshavare på något vis när det uppstår en 

mobbningssituation?  

 

Dessa frågor ställdes till fritidspersonalen och eventuella tillkommande följdfrågor 

ställdes även under intervjutillfällena, men dessa står icke med här.  

 


