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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver det förebyggande 

arbetet mot mobbning i sina respektive verksamheter. Frågeställningarna är – Var går 

gränsen mellan kränkande handlingarna och skoj, enligt fritidslärarna? Hur beskriver 

fritidslärarna det förebyggande arbetet mot mobbning på fritidshemmen? 

 

Det sociokulturella perspektivet genomsyrar den kvalitativa studie där fokusgrupper 

hölls för datakonstruktion. Resultatet visar att fritidslärarna hade liknande syn på vad 

mobbning innebär. De var medvetna om att varje fritidslärare har olika gränser och att de 

reagerar olika beroende på situation. Fritidslärarna beskrev även svårigheten att 

uppmärksamma när barnen skojar eller mobbas eftersom det inte syns på ytan hos vissa 

barn. Detta gör det svårare för fritidslärarna att dra en gräns. Vid det förebyggande 

arbetet mot mobbning var relationsskapande mellan barn, vuxna och vårdnadshavare en 

viktig del av det arbetet. Vissa fritidslärare menade att trygghet och gemenskap i gruppen 

är en viktig faktor i det arbetet. Andra fritidslärare påpekade att det krävs regler, struktur, 

rutiner och ramar för att veta vad som gäller på fritidshemmet. Dessa bör skapas med 

hjälp av barnen för att de ska känna sig involverade. 
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Inledning 

”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en 

upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar 

eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag” (Skolverket 2014a, s.9).  

 

Enligt BRIS (u.å) blir 3-10% av barnen utsatta för mobbning, detta innebär att en till två barn 

per klass blir mobbade. Det finns insatser som skolan ska göra, men det är svårt att 

implementera styrdokumentet i praktiken vilket resulterar i att flera barn utsätts. Mobbning är 

ett fenomen som har funnits i åratal och begreppet används än idag eftersom det krävs mer 

arbete för att förebygga det. Høiby (2004) påvisar med sitt framgångsrika arbete att mobbning 

kan stoppas men att det krävs tid. En del fritidslärare som upplever tidsbrist i verksamheten 

med att arbeta med dessa frågor vilket skapar negativa konsekvenser för våra barn. Det gäller 

att skolan och fritidshemmet hittar metoder för hur de kan minska eller motverka mobbing 

tillsammans med barnen. Friends (2008) beskriver olika typer av mobbning som förekommer 

i grundskolan:  

* Fysisk mobbning innebär sparkar, slag och knuffar. 

* Verbal mobbning innebär hot, rykten och hån. Detta är den vanligaste mobbningstypen i 

grundskolan. 

* Psykisk mobbning innebär kommentarer, att imitera någon och blickar. 

* Nätmobbning innebär hot, spridning av bilder och filmer via nätet. Denna sort förekommer 

oftast på högstadiet. 

 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) har jag märkt hur svårt det är att 

bedöma om någon blir utsatt för mobbning. När ett barn utsätts för mobbning kan det ske på 

många sätt vilket gör att lärarna på fritidshemmet måste vara uppmärksamma på saker som 

sker. Under VFU perioderna märkte jag att det inte fanns någon tydlig struktur på hur 

fritidslärarna skulle gå tillväga för att förebygga kränkande handlingar. Under min skolgång 

förekom det mycket mobbning men då var den oftast fysisk, verbal eller psykisk eftersom vi 

inte hade tillgång till internet i samma utsträckning.  Nu har fler barn mobiler, surfplattor och 

datorer där de anonymt kan lägga upp bilder och kränkande kommentarer om andra barn. De 

verbala, psykiska och fysiska mobbningstyperna har funnits länge och med senare år har 

nätmobbning tillkommit. Detta är ett bevis på att flera mobbningstyper kan tillkomma i 

framtiden ifall skolorna tillsammans med vårdnadshavare och barn inte tar tag i problemet. 

Det är väldigt viktigt att fritidslärarna är uppmärksamma på vad som händer på fritidshemmen 
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samt på nätet när barnen har tillgång till surfplattor, men det är även viktigt att ständigt hålla 

sig uppdaterad på området. 

 

Denna studie handlar om hur olika fritidshem arbetar förebyggande mot mobbning. Det finns 

forskning kring förebyggande arbete mot mobbning. Ett exempel är Høibys (2004) 

framgångsrika metod som under 20 års tid har används i Danmark, hennes metod bygger på 

kamratskap och är uppdelad i tre faser. Metoden är både tidsplanerad och tidskrävande för att 

det förebyggande arbetet ska ge effekt. Jag menar att det är ett intressant område att skapa 

kunskap om hur fritidslärarna på sina verksamheter arbetar aktivt förebyggande mot 

mobbning. Studiens kunskapsbidrag riktas mot verksamma fritidslärare. 

  

2. Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver det förebyggande 

arbetet mot mobbning i sina verksamheter. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Var går gränsen för de kränkande handlingarna enligt fritidslärarna? 

2. Vilket ansvar har fritidshemmet, skolan och hemmet i det förebyggande arbetet mot 

mobbning enligt fritidslärarna? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Teorin som genomsyrar studien är det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (2001) 

beskriver att det sociokulturella perspektivet studerar frågor kring lärande och utveckling. 

Han skriver att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklas i samspel 

med varandra i den sociala miljön med hjälp av olika redskap som till exempel kan vara 

språkliga eller materiella. Språkliga redskap kan exempelvis vara språk, bokstäver, siffror, 

räknesystem, tecken och begrepp. Materiella begrepp är till exempel papper, penna, pensel, 

spade, dator och böcker. Den proximala utvecklingszonen innebär att en kompetent kamrat 

vägleder en annan kamrat genom att visa hur ett kulturellt redskap kan användas. 

Inledningsvis behöver kamraten mycket stöd för att förstå, efterhand kan stödet avta för att så 

småningom upphöra. När stödet har upphört har kamraten tillägnat sig kunskapen som den 

kompetente kamraten hade genom att de samspelade med varandra (Vygotskij, 2001). Säljö 

(2010) menar att Vygotskijs pedagogik handlar om hur människor appropierar och medierar 

de kulturella redskapen. Mediering innebär att människor använder redskap (språkliga och 

materiella) för att kunna förstå omvärlden och vårt agerande i den. Appropiering innebär att 

en person blir bekant och lär sig hantera de kulturella redskapen och förstå hur de medierar 

världen. Säljö (2010) skriver även att inom det sociokulturella perspektivet överförs 

kunskapen inte mellan människor utan kunskapande är något människor deltar i. Imsen (2006) 

beskriver att barnet lever i ett socialt sammanhang där kulturen och språket spelar en viktig 

roll. Vidare menar hon att kulturen kommer till uttryck i språket, där språket inte enbart 

används för kommunikation utan även för tänkande och medvetande. Den kunskap människor 

skapar är en del av kulturen. En av anledningarna till att Vygotskijs teori har en central plats 

är för att han sätter stor vikt vid det sociala samspelet och språkets betydelse för inlärnings- 

och utvecklingsprocessen (Imsen, 2006).  

 

De kulturella redskapen har gett människorna större möjligheter att bygga begreppet 

mobbning utifrån sina handlingar. Frånberg och Wrethander (2011) beskriver mobbning som 

ett socialt konstruerat begrepp där sociala handlingar uppstår i ett samspel med andra, där 

koder och regler i ett socialt sammanhang kan tolkas och förstås olika. Människor är aktiva 

varelser och med hjälp av språket och redskapen i den sociala miljön kan människor se tydligt 

vilka som inte hör till normen och istället utsätta dem för mobbning. Friends (2015) påstår att 

det är viktigt att inta ett normkritiskt perspektiv eftersom i deras rapport framkommer att 

kränkningarna är kopplade till flera olika saker som till exempel, musiksmak, klädstil och 
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vilken sport som utövas. Vidare menar Friends (2015) att de osynliga reglerna skapar 

förväntningar på både killar och tjejer som i sin tur leder till att de som är avvikande även är 

de som blir utsatta. Det sociokulturella perspektivet är lämpligt i studien för att när människor 

samspelar med varandra skapas förväntningar på varje enskild individ och lyckas man inte att 

uppnå de förväntningarna i umgänget så blir man utsatt.   

 

4. Bakgrund 

4.1 Vad är mobbning? 

Svensson (2010) menar att forskarna är eniga om att mobbning handlar om negativa 

handlingar som upprepande gånger utförs och den som blir utsatt har svårt att försvara sig. 

Hon beskriver att när kedjor av negativa handlingar bildas från samma personer borde det 

granskas som mobbning där personerna vid upprepande tillfällen har gjort någon illa.    

 

Olsson (2013) beskriver mobbning som en maktsituation, där översittaren får makt och 

kontroll över sitt offer. Olsson menar att mobbning handlar om att den utsatte hamnar i 

underläge och har svårt att försvara sig. Mobbning sker alltså inte i konflikter mellan 

människor som har samma fysiska och psykiska styrka. Ett exempel som Olsson inte anser 

som mobbning är när barn prövar sina krafter mot varandra i slagsmål och båda tror sig vara 

lika starka. Skolverkets syn på mobbning enligt Olsson (2013) är en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet försöker skada ett barn. Olsson beskriver en egen 

definition av mobbning som lyder: ”Mobbat är den elev som på fredagskvällen, vid tanken på 

vad som eventuellt kan hända nästa vecka i skolan blir ledsen, och möjligheten att känna 

någon glädje den kvällen – och inför helgen – är förstörd” (Olsson, 2013, s.29). Olweus 

(2007) beskriver vad som kännetecknar en mobbare och mobboffer. Det som kännetecknar en 

mobbare är aggressivitet mot andra barn och en positiv inställning till våld som gör att 

mobbarna inte har lika mycket medkänsla för den utsatte. Passiva mobbare utgör en stor del 

av mobbningssituationen dock är de inte initiativtagare. Olweus (2007) beskriver att 

mobboffer är mer ängsliga, osäkra, tystlåtna, försiktiga och har en dålig självkänsla vilket 

”mobbarna” använder till sin fördel. 

 

Høiby (2004) beskriver två former av mobbning som hon kallar för indirekt och direkt 

mobbning. Direkt mobbning handlar om att ett barn överfaller ett annat barn öppet såsom 

sparkar, slag, knuffar och grimaser. Indirekt mobbning handlar om att isolera eller frysa ut ett 
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annat barn vid upprepande tillfällen. Høiby menar att indirekt mobbning är mer svårupptäckt 

och orsakar lika stor skada som direkt mobbning. 

 

Høiby (2004) skriver även om skillnaden mellan mobbning och skoj, där hon ser likheter 

mellan dem och svårigheten att skilja dem åt. Skoja betyder enligt Høiby att barnen gör 

varandra generade och skämtar och då är förutsättningen att alla ska tycka att det är roligt. 

Handlar det om skoj beror det på hur den som utsätts upplever situationen eftersom barnen 

reagerar olika. Den som mobbar har oftast som ursäkt att det är på skoj utan att ha kännedom 

över hur den andre mår. Alla erfarenheter som Høiby har gått igenom visar att mobbning 

börjar som skoj som sedan urartar till mobbning. För att ta reda på ifall det är mobbning eller 

skoj är det viktigt att prata med barnet som blir utsatt. 

 

Frånberg (2003) berättar att begreppet mobbning har olika innebörd i de nordiska länderna. I 

Norge och Finland har begreppet liknande innebörd, när negativa handlingar sker flera gånger 

mot ett barn. I Sverige har begreppet ändrats till kränkande behandling för att få ett bredare 

perspektiv, där mobbning är en del av de kränkande behandlingar som finns. I Danmark 

beskrivs mobbning som övergrepp mot barn i skolan och i Island beskrivs mobbning som 

angrepp från ett eller flera barn. Hon beskriver skillnaden mellan mobbning och kränkande 

handlingar. Den stora skillnaden är egentligen att vid mobbning utsätts personen upprepande 

gånger medan vid kränkande handlingar räcker det med bara en gång (Frånberg 2003).  

 

4.2 Mobbningens historia 

Larsson (2008) påstår att mobbning har förekommit redan innan begreppet myntades i slutet 

av 1960-talet av Peter Paul Heinemann. Då använde han begreppet för att beskriva beteende 

bland barn, där barn fysiskt och psykiskt utsätter ett annat barn. Begreppet mobbning kom 

snabbt in i Dagens Nyheter som publicerade artiklar angående fenomenet. Termen mobbning 

satte ord på händelser som andra kunde relatera till. Heinemann beskriver att mobbning sker i 

grupper av barn där gruppen med någon slags förnedrande handling angriper ett enskilt barn. 

Hon menar vidare att människor har problematiserat termen mobbning sedan uppkomsten 

vilket kan ge flera synvinklar på begreppet (Larsson, 2008). 

 

Frånberg och Wrethander (2011) påstår att mobbning inte längre betyder samma sak som det 

gjorde från början. De menar att begreppet har gått från att vara ett specialfall av aggression 

tillsammans med gruppvåld till att vara mer individrelaterat. Frånberg och Wrethander 
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berättar vidare att alla känner till mobbning idag vilket beror på att forskarna idag ger en 

tydligare bild kring fenomenet med hjälp av olika metoder och användning av olika 

perspektiv. 

 

4.3 Styrdokument 

Allmänna råden för fritidshemmet (Skolverket, 2014b) anser att vid sidan av Skollagen (SFS, 

2010:800) är Läroplanen (Skolverket, 2011) det viktigaste dokumentet för fritidshemmet. 

Fritidshemmets uppgift är att stimulera barnens lärande och utveckling och erbjuda dem 

meningsfull fritid. Fritidshemmet ska även stödja barnen vid kamratrelationer och sociala 

gemenskapen. Eftersom fritidshemmet är mer en friare verksamhet jämfört med den 

obligatoriska skolan, gäller det att fritidslärarna är uppmärksamma ifall kränkande handlingar 

sker på fritidshemmet vilket även inkluderar digitala nätverk som kan ske både i hemmiljön 

och i skolmiljön (Skolverket, 2014b). 

 

Läroplanen beskriver att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande 

behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning. Skolans uppgift blir då att så fort som möjligt motverka ifall det sker. 

Skolans mål är att varje barn ska kunna uttrycka sig för mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar. Barnen ska respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från 

att utsätta barn för förtryck och kränkande behandling. Barnen ska även kunna sätta sig in i 

andras situationer för att sedan kunna fatta rätt beslut (Skolverket, 2011). 

 

Skollagen beskriver ett tydligare tillvägagångssätt ifall någon elev skulle utsättas för 

kränkande behandling. Huvudmannens uppgift är att inom ramen för varje enskild verksamhet 

i skolan bedriva ett målinriktat arbete (likabehandlingsplan) för att motverka kränkande 

behandling av barn. När en lärare eller fritidslärare får kännedom om att ett barn har blivit 

utsatt för kränkande behandling, är de skyldiga att anmäla det till rektorn, men ifall en rektor 

får kännedom om att en elev har utsatts för kränkande behandling ska det anmälas till 

huvudmannen. Då blir huvudmannens uppgift att så snabbt som möjligt utreda 

omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra kränkande handlingar (SFS, 2010:800). 
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4.4 Förebyggande arbete mot mobbning 

Ellmin (2014) hänvisar till Albertin-Espenes som menar att skolor bör lägga undan 

antimobbningsprogrammen och istället fokusera på den pedagogiska kompetensen som finns 

på skolorna. De åtta program mot mobbning som de tar upp kan både ge effektiva och 

ineffektiva resultat som även kan leda till att mobbning ökar. Det är viktigt att skapa goda 

relationer mellan klasskompisar, lärare och övrig personal för att skapa trygghet på skolan. 

Det som inte fungerar är däremot att ge barnen roller och makt där de har ansvar för att 

upptäcka eller hantera mobbning som till exempel att vara kamratstödjare. Ellmin (2014) 

skriver även att Skolverket rekommenderar att skolorna inte använder något av programmen 

fullt ut i arbetet mot mobbning för att programmen inte kan garantera ett framgångsrikt arbete. 

Många lärare är rädda för mobbning och använder färdiga program där tilltron till 

programmen har varit stark och setts som lösningen. Det förebyggande arbetet mot mobbning  

handlar enligt Ellmin (2014) istället om ett gemensamt, tålmodigt, strukturerat och medvetet 

arbete för att komma vidare. Rektorn har ett stort ansvar när det gäller mobbning för om 

rektorn är medveten om att mobbning existerar på skolan är det en bra utgångspunkt för att 

komma vidare med det. Det finns rektorer som blundar för mobbning vilket per automatik 

leder till att det inte görs några insatser (Ellmin, 2014). 

 

Olsson (2013) skriver om tillvägagångssätt för hur mobbning kan förebyggas från 

rektor/lärarnivå till vårdnadshavarnivå. Det rektorn och lärarna bör göra tillsammans med 

barnen är att: prata kring mobbning, vara uppmärksam, få information om mobbning på 

skolan, bry sig om barnens hälsa och vara ute på rasterna. Barn ska lära sig att: säga ifrån, 

stötta andra som blir utsatta, berätta för en vuxen ifall det händer, vara delaktiga och behandla 

andra som du själv vill bli behandlad. Vårdnadshavare har som uppgift då att engagera sig i 

sina barn, prata om mobbning hemma, lära barnen visa medmänsklighet och vara en förebild 

(Olsson, 2013). 

 

Olsson (2013) skriver att majoriteten, 50-75% av mobbning sker på raster, korridorer, 

skolgården och matsalskön. Två råd bör uppfyllas, första rådet är att ha fler vaksamma lärare 

som är tillsammans med barnen på rasterna, lunchen och skolgården. Det andra rådet är att 

göra vårdnadshavare mer delaktiga som till exempel att lära känna andra barn i klassen och 

vise versa men även att vårdnadshavare ska lära känna varandra, vilket anses vara ett bra 

tillvägagångssätt (Olsson, 2013). 
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Høiby (2004) skriver att om det förebyggande arbetet mot mobbning ska fungera så krävs ett 

bra kamratskap. Hon har under 20 år tillämpat och utvecklat en metod utifrån sina egna 

erfarenheter i Danmark som förebygger mobbning. Metoden är uppdelad i tre faser som är 

tidsplanerade för vad som borde fokuseras på:  

Fas 1- Orienterings och undersökningsfasen- Ha enskilda samtal med barnen från måndag-

onsdag, två till tre barn i timmen för att få djupare perspektiv på problemet. 

Fas 2- Förändringsfasen- Ha enskilda samtal med mobboffer, mobbare och medlöpare hela 

torsdagen.  

Fas 3- Uppföljningsfasen- Ha klassmöte på fredag i 30 minuter och föräldramöte efter det och 

efter en vecka har man kortare klassmöten i mindre klasser. I större klasser kan man ha 

klassmöten två gånger i veckan för att berätta vad som hänt under veckan. 

 

Høiby (2004) och Höistad (2001) har en liknande syn på det förebyggande arbetet mot 

mobbning. De menar att skapa relationer till och mellan barnen och vuxna är viktigt vilket 

kan ske genom att ha föräldramöte eller utvecklingssamtal, klassmöten, roliga lekar eller 

upplevelser där relationer skapas genom att ge positiva minnesbilder av varandra som betyder 

mycket för sammanhållningen. Enligt Høiby (2004) och Höistad (2001) är fadderverksamhet 

ett bra förebyggande arbetssätt, där de äldre barnen hjälper de yngre barnen under till 

exempel, temadagar, utflykter, lektionstid och rasterna så att de får lära känna varandra i 

positiva sammanhang men även göra skolan till en tryggare plats. De menar även att ett 

rastvaktssystem ska finnas på skolorna, så att det finns tillräckligt med personal ute på 

rasterna och att de ska vara observanta. En annan viktig del i det förebyggande arbetet är att 

personalen ska samarbeta mycket med hemmet, där det gäller att skapa tid för varandra 

(Høiby, 2004;Höistad, 2001). 

 

Granström (2007) berättar att om en skola har valt att arbeta med en viss modell mot 

mobbning, då har skolan även bestämt sig för att inte acceptera mobbning. Han beskriver 

även sex åtgärdande modeller mot mobbning där orsakerna anses finnas hos offret, 

förtryckarna och miljön. Den första modellen, biologisk förklaringsmodell innebär att barnens 

avvikande utseende eller annorlunda vanor provocerar andra vilket leder till mobbning. Han 

menar att den biologiska förklaringsmodellen leder till åtgärder som att flytta det mobbade 

barnet från gruppen med avsikt att rädda barnet från att bli överkörd. Granström (2007) menar 

att en åtgärd skulle kunna vara att ha övervakning från vuxna eller kamratstöd men även 

kostråd för att påverka utseendet. Den andra modellen, socialpsykologisk förklaringsmodell 
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innebär att barnen söker sig identiteter eller en roll i det sociala samspelet som kan till 

exempel vara pluggis, blygis, fräckis och sportis. Åtgärder i den socialpsykologiska 

förklaringsmodellen kan vara att tillsammans med läraren hitta en annan roll i det sociala 

samspelet som är mindre destruktiv genom att förändra arbetssättet för att ge barnet en annan 

konstruktiv roll. Granström (2007) menar att rollspel kan vara ett sätt där barnen får 

möjligheten att pröva nya roller men även olika kamratstödsmodeller kan bidra till att bryta 

destruktiva rollmönster. Den tredje modellen, inlärningspsykologisk förklaringsmodell 

innebär att man utvecklar vissa rutiner eller former för hur barnen ska uppträda. Exempel på 

åtgärder för den inlärningspsykologiska förklaringsmodellen kan vara att lära barnen rätt 

beteende och komma till rätta med felinlärningen. Som till exempel att låta barnet vara med 

en vuxen och tänka ut vad som kan göras för att förhindra mobbning, för att skapa 

medvetenhet hos barnet om vad som är rätt beteende. Ett annat exempel kan vara att flytta 

barnet som mobbar som bestraffning för felaktigt beteende eller ett sätt att bryta felinlärt 

relationsmönster. Den fjärde modellen, psykoanalystisk förklaringsmodell handlar om dåliga 

hemförhållanden, där till exempel frånvarande vårdnadshavare bestraffar sitt barn vilket 

påverkar barnet negativt längre fram i livet. För att åtgärda detta menar Granström (2007) att 

man måste komma till rätta med mobbarnas grundläggande problem, den inre obalansen. 

Orsakerna kan vara djupgående vilket kräver tid. Om det finns djupare orsaker borde skolan 

se till att barnet får kontakt med psykolog eller terapeut. Den femte modellen, 

gruppsykologisk förklaringsmodell handlar om hur saker kan bli fel när organisering av 

samspelet mellan individer, grupper och uppgifter sker. Exempel på åtgärder i den 

gruppsykologiska kan vara att ha kompissamtal eller diskussioner för att ta reda på vad som 

inte fungerar i gruppen och hur man kan göra det bättre. Granström (2007) berättar om den 

sista modellen som kallas för värdepedagogisk förklaringsmodell som handlar om miljön som 

orsak till att mobbning förekommer. Vid åtgärdande arbete menar Granström (2007) att 

lärarna bör hjälpa barnen att utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga för att 

tillägna sig prosociala normer genom att ha gruppövningar, rollspel och lyssnarövningar. 
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5. Tidigare forskning 

Här nedan presenteras tidigare forskning kring det förebyggande arbetet mot mobbning 

utifrån lärarnas-, rektorers- och barnensperspektiv från studier i olika länder. 

 

Brottsförebyggande rådet har genomfört en internationell studie (Alvant, 2009) kring all 

forskning som rör mobbning de senaste 25 åren vilken innefattar de flesta av västvärldens 

länder. Resultatet har visat att med hjälp av anti-mobbningsprogram kan mobbning 

förebyggas genom att ha, bättre tillsyn på rasterna, disciplinära åtgärder, ledarskap i 

klassrummet, kamratstöd, personalsamarbete och föräldraträning. I Sverige är skolorna 

skyldiga att arbeta mot mobbning genom att utreda och hantera situationer, antingen med 

hjälp av antimobbningsprogram eller egna tillvägagångssätt (Alvant, 2009). 

 

Craig och Pepler (2007) skriver att mobbning i Kanada är ett stort socialt problem. Kanada 

använder sig av ett åtgärdsprogram som kallas för PREVNet som är ett nätverk mot 

mobbning. Dess syfte är att skapa hälsosamma relationer mellan barn och samhället för att 

kunna förebygga mobbning. Kanada arbetar med att införa åtgärdsprogrammet i alla skolor i 

hela landet för att få samma grund kring ämnet. Cousins, Smith och Stewart (2005) 

genomförde en studie i Kanada där 395 rektorer deltog i en studie och svarade på frågor som 

rör ämnet mobbning och ifall antimobbningsprogrammen ger någon effekt på skolorna. 

Resultatet visade att anti-mobbningsprogram fungerar enbart ifall de används under längre 

perioder. 

 

Dake, Price, Telljohann och Funk (2003) genomförde en studie på amerikanska skolor där 

359 lärare deltog i studien kring mobbning och det förebyggande arbetet. De kom fram till att 

för att förebygga mobbning på skolorna krävs bättre tillsyn på rasterna och bra relationer med 

både vårdnadshavare och barnen. Lärarna i studien menade att det är tidskrävande att 

förebygga mobbning vilket anses vara största hindret. De ansåg även att ha temadagar kring 

mobbning inte är den bästa lösningen utan det krävs kommunikation och samarbete inom 

arbetslaget. 

 

En amerikansk studie som gjordes av Whitted och Dupper (2005) visar att vid val av 

åtgärdsprogram är det viktigt att veta vilka typer av mobbning som sker inom verksamheten 

för att sedan välja specialiseringar av mobbningsprogram. I studien beskrivs vilka 
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förväntningar som finns på skol-, klassrums- och barnnivå. På skolnivå bör alla vara medvetna 

om mobbning genom att skicka ut enkäter, ha en ledare som arbetar med det, ha förtroende 

för det långsiktiga arbetet och ha anonyma rapporteringsrutiner. Skolan ska även ha ett 

mobbningsteam där barnen tillsammans med personal och vårdnadshavare är delaktiga samt 

utbilda all personal som har någon slags kontakt med barn för att göra skolan till en trygg 

plats. På klassrumsnivå gäller att diskutera mobbning med barnen regelbundet, låter barnen 

vara med och bestämma klassrumsregler, är bra förebilder för barnen genom att låta dem 

uttrycka sig och reagera snabbt när något händer. I studien står det även att lärarna har som 

uppgift att hjälpa barnen att lära känna varandra genom lek, men också att skicka tydliga 

budskap att mobbning inte tolereras och skapa goda relationer till varje barn och 

vårdnadshavare. På barnnivå innebär det att barnen ska lära sig att kunna ingripa när någon 

blir utsatt för mobbning och veta vilka konsekvenser mobbning kan ge (Whitted & Dupper, 

2005).  

 

I en nederländsk studie där 311 barn intervjuades, varav 155 pojkar och 156 flickor, beskrivs 

ur barns perspektiv hur barnen reagerar vid mobbning (Camodeca och Goossens, 2005). 

Resultaten visar att barnen vet vilka konsekvenser som kan uppstå vid mobbning. Barnen 

ansåg att vara bestämd är ett bra tillvägagångssätt för att förhindra mobbning. Barnen ansåg 

även att hämnd mot den som mobbar anses vara bra för att mobboffer känner sig oftast 

hjälplösa och utsatta upprepade gånger. Studien visar en annan bild av mobboffer som vågar 

hämnas och visa aggressivitet i jämförelse med vad Olweus (2007) har visat där mobboffren 

oftast är tillbakadragna och osäkra. Studien ger även en syn på hur både flickor och pojkar gör 

för att hantera situationer. Flickorna anses vara mer empatiska och använder konstruktiv 

konfliktlösning som löser konflikten verbalt utan våld medan pojkarna använder sig av våld 

och anses inte lika empatiska som flickor (Camodeca & Goossens, 2005). 
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6. Metod  

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur olika fritidshem arbetar förebyggande mot 

mobbning. Studien genomfördes med en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse 

angående mobbning. Bryman (2011) delar in kvalitativa studier i fem olika steg 

 Att formulera forskningsfrågor som han/hon vill ha svar på. 

 Att forskaren ska välja plats och vilka personer som är lämpliga för studien. 

 Att konstruera betydelsefull data till undersökningen som i detta fall via fokusgrupper. 

 Att forskaren ska tolka den data som hämtats in. 

 Forskaren får fram ett resultat med hjälp av data. 

Under studien använde jag mig av fokuserade samtal som innebär enligt Bryman (2011) att 

forskaren ställer öppna frågor till respondenten för att resonera kring frågeställningar som 

forskarna är intresserade av. Det rör ett specifikt ämne som ska vara relevant för både 

forskaren och respondenten. Vid fokuserade samtal kan det ske både i grupp och individuellt. 

 

Anledningen till att studien genomfördes i fokuserade samtal var för att fritidslärarna har olika 

erfarenheter av mobbningsförebyggande arbete beroende på vilken avdelning de är 

verksamma inom. Under studien genomfördes ett individuellt samtal, fyra samtal i par och ett 

samtal i grupp.  

 

6.1 Urval 

Studien genomfördes på sex olika fritidshem i tre olika kommuner. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) är det viktigt att tänka på vilka deltagare som väljs till samtalen 

för att få trovärdighet genom att kunna redogöra hur forskaren gick tillväga i studien. Dahlin-

Ivanoff (2015) anser att deltagarna som väljs ut till studien ska ha kunskaper, erfarenheter, 

åsikter samt intresse för att samtalen ska bli bra. Fokuserade samtalen genomfördes med 

fritidslärare från sex olika skolor men även från olika fritidshemsavdelningar. Anledningen 

till att studien genomfördes på olika skolor och avdelningar var för att få ett bredare 

perspektiv på det förebyggande arbetet med både äldre och yngre barn. Studien genomfördes i 

par på fyra skolor, tre fritidslärare på en skola och ett individuellt samtal på en skola. 

Sammanlagt deltog 12 fritidslärare i studien varav 10 kvinnor och 2 män. De flesta av 

deltagarna har många års erfarenhet av fritidshemsverksamheten. 
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6.2 Genomförande 

Jag började med att skriva en utförlig tillståndsblankett till fritidslärarna för att de skulle få 

tydligare instruktioner vad som skulle gälla under samtalen, vilka etiska huvudprinciper jag 

tar hänsyn till och även be om deras skriftliga tillstånd till deltagande. När tillståndsblanketten 

var klar, kontaktade jag alla rektorer där studien skulle genomföras för att få tillstånd. Sedan 

kontaktade jag olika fritidshem genom att både vara på plats och via telefon för att få 

bekräftelse ifall de ville vara med i studien. Efter att ha fått ett muntligt svar, skickades 

tillståndsblanketter via mail där de undertecknade sitt deltagande. När jag hade fått deras 

skriftliga tillstånd bestämde jag och deltagarna vilket datum och vilken dag som passade. Jag 

var noga med att de skulle ha gott om tid för samtalet, för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Efter att ha bestämt dag och tid, skickade jag iväg frågorna till varje fritidshem i förväg för att 

de skulle ha chansen att läsa frågorna och även ge synpunkter på dem. Under studien hade jag 

ett individuellt samtal, fyra samtal i par och ett samtal i grupp. Anledningen till att vissa 

samtal hade flera deltagare var för att det var brist på utbildad personal men även icke villiga 

deltagande.  

 

Fingerade namn på 

deltagarna som deltog i 

studien: 

 

Verksamma som 

fritidslärare: 

 

Skola 1-6: 

Karin  12 år Skola 1 

Lena 14 år Skola 1 

Angelica 20 år Skola 2 

Matilda 29 år Skola 2 

Petra 18 år Skola 3 

Pernilla 18 år Skola 3 

Ulla 1 år  Skola 3 

Elsa 24 år Skola 4 

Gustav 29 år Skola 4 

Ivana 3 år Skola 5 

Ellen 9 år Skola 6 

Anton 20 år Skola 6 
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När jag kom till de olika skolorna, möttes jag upp av fritidslärarna. Samtalen genomfördes i 

lugna miljöer och inga störmoment uppstod. I början av samtalen delade vi lite erfarenheter 

som inte rörde mitt forskningsområde, det var för att få bättre kännedom om deltagarna men 

även för att ge en presentation av mig själv. Dahlin-Ivanoff (2015) anser att det är viktigt att 

skapa en avslappnad miljö, där forskaren och deltagarna talar med varandra. Det kan ske både 

personligen och via telefon enligt Dahlin-Ivanoff (2015) vilket i sin tur skapar även 

förutsättningar för goda diskussioner. Efter att ha presenterat mig återberättade jag vad som 

stod på tillståndsblanketten, vilka verktyg som skulle användas samt vilka etiska aspekter som 

tas hänsyntas.  

 

Jag började med att ställa frågorna (bilaga 1) som jag bett deltagarna ska tänka igenom och 

uttrycka sina åsikter om. Jag ställde även följdfrågor beroende på svaret från deltagarna. 

Verktygen som användes var anteckningsblock för att skriva ner saker som kan leda till 

följdfrågor och en mobil för inspelning. Anledningen till inspelning var för att kunna 

transkribera i detalj vad deltagarna hade sagt som underlättade vid analys av data. Samtalen 

tog cirka 45-60 minuter. 

 

När fokuserade samtalen hade genomförts och transkriberats fick jag ett samtal att en skola 

inte ville delta i studien längre vilket gjorde situationen svårare för min del, men som tur var 

kunde jag hitta en skola från samma kommun. Anledningen till att jag valde att kontakta en ny 

skola efter avhoppet var för att jag ville ha sex skolor i studien eftersom det skulle höja 

resultatets trovärdighet.  

  

6.3 Bearbetning av data och analys 

Sex fokuserade samtal genomfördes under en vecka där två av dem var inbokade på en dag. 

Jag valde att ha samtalen under samma vecka för att det gav mig möjlighet att fokusera på 

data materialet. Efter varje samtal lyssnade jag igenom materialet och transkriberade det 

ordagrant, detta samma dag för att kunna fokusera på kommande samtal. Dahlin-Ivanoff 

(2015) skriver att efter fokuserade samtal är tematisering och kategorisering en viktig analys 

metod. Forskaren bör lyssna på det inspelade materialet flera gånger för att få en känsla för 

helheten av vad som sägs. Efter att ha fått helheten ska datan enligt Dahlin-Ivanoff, brytas ner 

i identifierade teman och kategorier. Det sista steget blir då att sammanfatta teman och få 

fram ett resultat. 
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Efter att ha transkriberat inspelningarna lyssnade jag på inspelningarna ytterligare en gång för 

att se ifall jag hade missat något. Sedan skrev jag upp mina forskningsfrågor 1 och 2, där jag 

sedan strök med olika färgpennor om vad som passar in på forskningsfråga 1 och vad som 

passar in på forskningsfråga 2. Efteråt sorterade jag alla delar så att forskningsfråga 1 är på en 

sida och forskningsfråga 2 är på en annan sida. Efter sorteringen namngav jag kategorier som 

rörde mina forskningsfrågor för att kunna lägga in rådata vid rätt rubrik. När det var klart, 

sammanfattades varje del och jag fick fram ett resultat.  

 

Efter att jag hade analyserat resultaten påbörjade jag mitt andra analysarbete där jag kopplade 

resultatet till bakgrund, tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. Jag analyserade 

resultatet genom att ta forskningsfrågorna var för sig.  

 

6.4 Etik 

Studien utgick från de fyra etiska principerna som enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Som till exempel, att det är frivilligt deltagande och 

att de har rätt att avbryta när som helst.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarens medgivande, om barn ska delta krävs 

då vårdnadshavarnas medgivande. Som t.ex. via tillståndsblanketter där deltagarna skriver på 

sitt namn. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla identifierbara människor inte ska kunna identifieras av 

utomstående i studien vilket betyder att det ska vara omöjligt för andra att komma åt 

uppgifterna. Inga namn, bilder eller dylikt kommer att förekomma i studien så att deltagaren 

förblir konfidentiell.  

Nyttjandekravet innebär att enskilda uppgifter och insamlade data ska användas till 

forskningsändamål och inte till andra icke-vetenskapliga syften så att det inte påverkar den 

enskilde personen.  

 

Dahlin-Ivanoff (2015) hävdar att om deltagarna tillfrågas att delta i studien gäller det att de får 

fullständig information kring arbetet. Innan samtalen fick fritidslärarna kännedom om 

studiens syfte och om det frivilliga deltagandet och att de kunde lämna mitt i samtalet. Deras 

identitet skyddas genom att inte visa några namn, bilder eller dylikt. Resultatet kommer 
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endast användas till forskningsändamål. Jag berättade även för deltagarna att det som sägs 

under samtalen stannar där och att det inte vidarebefordras till andra enskilda personer. 

 

6.5 Tillförlitlighet 

Dahlin-Ivanoff (2015) anser att trovärdigheten i forskning bygger på systematik och 

noggrannhet vilket ska synas tydligt i arbetet för läsaren. Som forskare gäller det att förmedla 

kunskaperna till läsarna. För att arbetet ska vara tillförlitligt krävs enligt Bryman (2011) att 

det ska vara trovärdigt, överförbart, pålitligt och möjlighet att styrka och konfirmera 

resultatet. Trovärdighet innebär att forskaren säkerställer forskningens utförande enligt 

reglerna och att resultaten rapporteras till de personer som är en del av studien för att se om 

forskaren har uppfattat det på rätt sätt. Överförbarhet innebär att arbetet ska vara djupgående 

med en tydlig beskrivning men även att resultatet kan generaliseras. Pålitlighet innebär att 

forskaren ska vara noggrann i sitt arbete med att skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla moment i forskningsprocessen som innefattar problemformulering, urval 

av deltagare, fältanteckningar och intervjuutskrifter. Möjlighet att styrka och konfirmera 

innebär att forskaren har agerat i god tro, där forskaren inte medvetet har låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av en undersökning (Bryman, 2011). 

Under min studie har jag följt reglerna som krävs för trovärdighet genom att följa reglerna 

men de brister där jag inte har haft någon kontakt med deltagarna efter samtalen för att de ska 

kunna ge synpunkter på resultatet. Jag menar att min studie kan vara överförbar till viss del, 

för jag har haft samtal med fritidslärare som har olika erfarenheter, kön och från olika 

kommuner för att få en generell och bredare bild av området. Vad gäller pålitlighet kan jag 

säga att jag har följt processen och skrivit alla steg i detalj. Inom möjlighet att styrka och 

konfirmera har jag under min studie strävat efter att vara objektiv och neutral och undvikt att 

låta personliga åsikter och värderingar påverka deltagarna eller undersökningen. 
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7. Resultat och analys 

I denna del kommer forskningsfrågorna att besvaras i olika rubriker och teman som är 

kopplade till studiens frågor. 

 

7.1 Var går gränsen för kränkande handlingar? 

Rubrikerna som används för att besvara den första forskningsfrågan är: fritidslärarnas 

beskrivning av mobbning, gränsen för mobbning, utbildningar i förebyggande arbete.  

 

7.1.1 Fritidslärarnas beskrivning av mobbning 

Fritidslärarna hade liknande uppfattning om vad mobbning innebär men de ansåg att 

mobbning är lättare att förklara än att se i verksamheten. De beskrev mobbning som 

upprepade, systematiska och ständigt återkommande kränkande handlingar för att frysa ut ett 

barn medvetet. Vissa fritidslärare var väldigt tydliga med att mobbning handlar om att ett barn 

utsätts och att barn inte utsätter varandra, det handlar om en maktsituation där den ene viker 

sig för den som ”mobbar” vid upprepande tillfällen. Gustav ger sin version av mobbning. 

 

Eeeehm… jag skulle beskriva mobbning som systematiskt och återkommande för att 

frysa ut någon medvetet, vilket oftast märks på barnens kroppsspråk ifall något inte 

står rätt till (Gustav, Skola 4).  

 

Fritidslärarna hade även en liknande syn på både mobbare och mobboffer utifrån deras 

erfarenheter i verksamheten. De beskrev att mobbarna har dåligt självförtroende och dålig 

självkänsla men även att de saknar empatiförmåga. Vissa fritidslärare beskrev även varför 

vissa barn blir utsatta vilket enligt deras uppfattning beror på att vissa barn är annorlunda i 

sättet att vara och hör därför inte till normen som finns i samhället. Angelica beskriver 

känslan hos mobbaren och mobboffret. 

 

Ööööh, den som mobbar mår dåligt och behöver ett behov att hävda sig eller skapa 

status i omgivningen och attackerar någon som har en svagare länk. Men mobboffret 

skulle jag beskriva som otillräckligt stark och vågar inte göra saker men även att de 

är lite annorlunda i jämförelse med andra (Angelica, Skola 2). 

 

Fritidslärarna berättade även om skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling. 

Vissa fritidslärare beskrev att den stora skillnaden mellan dessa begrepp är att det räcker med 

att utsättas en gång för att bli kränkt medan vid mobbning sker det upprepande gånger mot ett 
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barn. Karin och Lena från skola 1 är fritidslärare som hade denna syn på olikheterna mellan 

begreppen. 

 

Vi skulle säga att skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling är, eeeh…. 

Att kränka någon kan räcka med en gång medan vid mobbning händer det flera 

gånger mot ett barn (Lena och Karin, Skola 1).  

 

Andra fritidslärare påpekade att kränkande behandling är ett vidare begrepp i både ord och 

handling där grupper utsätts för påtryckningar som berör kön, etnisk tillhörighet, religion, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. 

Några fritidslärare var noga med att förtydliga att det är känslan hos den andre som beskriver 

ifall barnet har blivit kränkt eller inte även om det inte var avsikten från mobbaren.  

 

Jag skulle säga att kränkande behandling är ett bredare begrepp gentemot mobbning 

för att det täcker upp flera fall än bara mobbning, där vi har fått föreläsningar för att 

kunna se skillnaderna mellan dessa (Petra, Skola 3). 

 

7.1.2 Gränsen för mobbning 

Samtliga fritidslärare var medvetna om att det är förbjudet att kränkas och att alla kränkande 

handlingar ska anmälas till rektorn. Dock berättade vissa av dem att det finns en viss gräns 

som varje fritidslärare har, alltså olika nivåer av vad som anses som anmälningsbart och inte. I 

sådana fall som inte anses som anmälningsbara menas istället att de sakerna kan lösas 

tillsammans med barnen och kollegorna utan någon vidare kompetens. I de fall som anses 

anmälningsbara vidtas åtgärder för att få hjälp av personer med högre kompetens inom 

området, om hur de kan gå tillväga.  

 

Samtliga fritidslärare beskrev att det inte gjordes så många anmälningar av kränkande 

behandlingar som det egentligen borde göras, det var enbart för att de kände att det kan lösas 

utan någon anmälan. För att en anmälan ska ske krävs det enligt några av fritidslärarna att ett 

barn har blivit skadat psykiskt och/eller fysiskt. När sådana skador märks på barnen görs en 

anmälan vilket egentligen är för sent. Ifall fritidslärarna skulle uppmärksamma det i början av 

mobbningen skulle de lösa det på egen hand utan någon anmälan. Ellen från skola 6 beskriver 

hur fritidshemmen arbetar med anmälningar. 
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Jag skulle säga att skolan inte gör så många anmälningar som man borde göra. Alla 

vet att det finns en skyldighet att anmäla kränkningar men vi löser problemen först 

själva och beroende på vilken grad det eskalerar så anmäler vi det. Något som anses 

anmälningsbart är när barnet är skadat psykiskt och fysiskt annars försöker vi lösa 

det själva (Ellen, Skola 6). 

 

Fritidslärarna beskrev att det ska vara nolltolerans när det gäller mobbning och att man ska 

reagera direkt när något händer för att veta vad som är rätt och fel. Fritidslärarna berättade att 

de gör egna bedömningar av situationer, vilket gör att fritidslärarna inte reagerar på vissa 

situationer som de egentligen borde göra. De vanligaste gränserna fritidslärarna har är att de 

griper in när den fysiska och verbala mobbningen sker, sådant som syns och hörs. Vid den 

psykiska menade fritidslärarna att det är svårt att göra en bedömning och därför brukar de inte 

gripa in i sådana situationer. Om det däremot skulle komma fram något barn och berätta för 

fritidslärarna om en sådan situation skulle de gripa in. Några fritidslärare beskrev att deras 

gräns för psykisk mobbning går när den utsatte blir ledsen och kommer fram till fritidslärarna 

vilket gör att de tar tag i saker direkt för att ta reda på fakta om vad som hänt.  

 

Några av de intervjuade var medvetna om att det finns fritidslärare som hör och ser saker men 

som blundar för det, de säger att det kan bero på att det finns en viss rädsla att gripa in i 

sådana situationer. De menar även att barnen testar fritidslärarnas gränser för vad som är rätt 

och fel. Därför anser några fritidslärare att personalen borde träffas i arbetslaget kring dessa 

frågor för att skapa en grundsyn kring mobbning eftersom var och en har olika syn och 

bedömer olika. Fritidslärarna beskrev skillnaden mellan mobbning och skoj. Skoja innebär 

enligt fritidslärarna att alla parter tycker att det är roligt men de upplevde att det var svårt att 

se vad skillnaden mellan skoj och mobbning är i verksamheterna när barnen interagerar med 

varandra. Vissa fritidslärare beskrev att de som ”mobbar” oftast uttrycker saker som skoj när 

barnet handlar på ett felaktigt sätt mot ett annat barn, vilket även bekräftas av den som utsätts 

för att skydda sig själv i en situation. Karin berättar utifrån sina erfarenheter hur svårt det är 

att uppmärksamma ifall barnen skojar eller mobbas. 

 

Jag känner såhär.. eeh.. att vid skoj har båda parter roligt, alltså ingen kränkning, 

men man ser inte det tydligt i verksamheten när barnen mobbas eller skojar för att 

det andra barnet kan skratta för att han/hon inte vågar säga ifrån och skydda sig 

själv… väldigt svårtolkat (Lena, Skola 1) 
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Några fritidslärare berättade om svårigheten att se på ytan om barnen känner sig kränkta eller 

inte eftersom de skrattar åt det som hänt vilket kan uppfattas som en skojssituation, medan det 

egentligen är en mobbningssituation där barnet upplever sig som kränkt men skyddar sig själv 

genom att skratta åt det. Vissa fritidslärare beskrev att vid skoj har barnen oftast ögonkontakt 

med varandra och ett leende på läpparna. Om det inte är skoj längre, då tappas ögonkontakten 

och barnet visar med sitt kroppsspråk att något inte står rätt till, men även att barnet har tagit 

avstånd. På en skola beskrev fritidsläraren hur det kan eskalera från lek till 

mobbningssituation utifrån sin verksamhet:  

 

Ett barn har utsett ett annat barn sedan innan, och känner in hur barnet reagerar 

genom att leka och skoja med barnet. Om det funkar att trycka på den knappen, så 

trycker man ännu hårdare utan att något händer. Men så långt ska det inte behöva gå 

innan man uppmärksammar det (Lena, skola 1). 

 

7.1.3 Utbildningar i förebyggande arbete 

Fritidslärarna berättade att under sina verksamma år i fritidsverksamheten har de vanligtvis 

fått någon slags utbildning om hur de kan förebygga eller åtgärda mobbning. Några 

fritidslärare berättade att vissa utbildningsdagar är bättre än andra, beroende på vilket område 

verksamheten måste fokusera på. Andra menade att det är bra med utbudet av utbildningar 

kring mobbning för att skapa kunskap om alla typer av mobbning ifall det skulle förekomma 

och hur fritidslärarna kan gå tillväga med det.  

 

Under alla sina år som fritidslärare har fritidshemmen haft studiedagar, föreläsningar kring 

kränkande behandling och mobbning tillsammans med barnen, nätverksträffar med 

psykologer där de har berättat om att kartlägga barnens mönster och hur mobbning kan 

förebyggas. De olika fritidshemmen har haft FRIENDS och Farsta på besök, undervisning för 

barnen och föräldramöten där diskussioner uppstår och även utbildning kring rastaktiviteter 

för att belysa hur viktigt det är med rastaktiviteter med en vuxen. En skola hade även 

organisationen Respekt Gympa på besök där fritidslärare, barnen och vårdnadshavare deltog i 

aktiviteter vilket gav den skolan en bra lärdom om hur man kan jobba med värdegrunden. 

Respekt Gympa är ett utbildningskoncept som handlar om värdegrunden där de utbildar 

barnen och vårdnadshavare i språkbruk, attityd och respekt men även motiverar 

vårdnadshavare att ta sitt ansvar. Fritidslärare ansåg att det krävs regelbunden utbildning kring 
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hur skolorna och fritidshemmen kan förebygga mobbning, men det var även viktigt att 

fritidslärarna uppdaterade sig själva i det som anses nytt, sa de. 

 

Vi som arbetar som fritidspedagoger brukar få regelbundna föreläsningar kring 

mobbning, men vi brukar oftast tipsa varandra om saker som anses nytt som man 

inte har fått reda på föreläsningarna, jag skulle önska mig mer hur man kan skapa 

situationer där barnen kan bearbeta och göra rätt för sig (Pernilla, Skola 3). 

 

Fritidslärarna beskriver att med hjälp av utbildningsdagar och erfarenheter i verksamheten 

finns det inte någon rädsla för att ge sig in i ett mobbningsarbete. De kände sig säkra på hur 

de skulle gå tillväga ifall något uppstår och att det ska vara nolltolerans leder till att 

fritidslärarna reagerar direkt när barnen överskrider deras gräns.  

 

7.1.4 Analys 

Samtliga fritidslärare hade liknande syn på mobbning som beskrevs som att ett barn blir utsatt 

för påtryckningar av ett annat barn vid upprepande tillfällen. Fritidslärarnas syn på mobbning 

överensstämmer med sociokulturella perspektivet som menar att människor samspelar med 

varandra i den sociala miljön med hjälp av språkliga och materiella redskap (Vygotskij, 

2001). Redskap som till exempel språket eller digitala nätverk kan utsätta barn för mobbning 

genom att uttrycka sig olämpligt språkligt men även via internet där man med hjälp av ett 

tangentbord och en mus lägger upp kränkande inlägg.  

 

Säljö (2010) berättar att Vygotskijs pedagogik handlar om hur människor medierar och 

approprierar de kulturella redskapen (språkliga och materiella) i den sociala miljön. 

Mediering innebär att människor använder redskapen för att förstå omvärlden. Appropriering 

innebär att människor är bekanta med de kulturella redskapen och kan använda dem i sociala 

samspel. Exempel på kulturella redskap kan vara språket, dator, litteratur och kroppsspråk. 

Fritidslärarna var medvetna om att det är förbjudet att mobbas men problemet är att de gör 

olika bedömningar beroende på fall och erfarenhet. Detta kan bero på att fritidslärarna har 

kommit olika långt gällande mediering och appropriering angående mobbning på grund av att 

fritidslärarna har olika utbildningar och erfarenheter. Vissa fritidslärare använder till exempel 

litteratur för att förstå innebörden av mobbning (kulturella redskap medierar kunskap) men 

har svårt att omsätta litteraturens innehåll i praktiken, appropriering uteblir. Andra 

fritidslärare har under sin erfarenhet approprierat kunskap om mobbning genom att de har fått 
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träna på hur barnen använder olika redskap som till exempel språket, internet, kroppsspråk 

o.s.v. via föreläsningar, utbildningar och upplevelser av olika mobbningsfall i verksamheten. 

Fritidslärare som approprierar i den sociala miljön har det lättare att dra en jämlik gräns för 

mobbning för att dessa fritidslärare har fått medierande redskap via föreläsningar, 

utbildningar och via egna erfarenheter. Det leder till att dessa fritidslärare kan använda de 

medierande redskapen såsom språk, dator, litteratur och kroppsspråk, i den sociala miljön för 

att uppmärksamma mobbning. Andra fritidslärare medierar kunskap genom att använda 

litteratur för att förstå begreppet mobbning. Dessa fritidslärare approprierar därför inte, för att 

de inte kan använda medierande redskap såsom böcker när de ska bedöma mobbning i 

praktiken genom samspel med barnen i den sociala miljön.   

 

Friends (2015) beskrev att man måste inta ett normkritiskt perspektiv för att kränkningarna är 

kopplade till olika orsaker som till exempel musiksmak, klädstil och vilken sport som utövas 

vilket beror på normen i samhället. Några fritidslärare berättade att orsaken till att någon blir 

utsatt för mobbning är för att man är annorlunda i sättet att vara och att man inte tillhör 

normen. Detta kan kopplas till Friends (2015) rapport där normen i olika umgängen spelar en 

stor roll i hur ett barn ska vara, och lyckas barnet inte att uppnå dessa kriterier så blir barnet 

utsatt för mobbning eftersom barnet inte är likadant som sitt umgänge. Det styrks även av det 

sociokulturella perspektivet där människor utvecklas i samspel med andra och barnet 

utvecklas i samspel med sin omgivning och märker andra barn att man inte tillhör gruppen så 

blir denne ofta utsatt för mobbning.   

 

7.2 Förebygga mobbning 

Under denna rubrik presenteras fritidslärarnas ansvar, vårdnadshavarnas delaktighet och 

skolans ansvar, där samarbetet bör vara bra för att det förebyggande arbetet mot mobbning 

ska fungera. 

 

7.2.1 Fritidslärarnas ansvar 

Fritidslärarna menar att ansvaret ligger hos dem för att skapa en god miljö på fritidshemmet 

men fritidsläraren måste ha rätt kompetens för att klara av det. Samtliga fritidslärare ansåg att 

de dagligen pratade tillsammans med barnen om vad som är rätt och fel eller rättvist och 

orättvist. Dock är de dåliga på att använda orden kränkande behandling eller mobbning för att 

barnen ska få en förståelse vad det innebär. Några fritidslärare upplevde att förr i tiden fick 

barnen en bättre fostran hemifrån, medan idag krävs ett bättre samarbete mellan hemmet och 
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skolan för att fostra barnen. Gustav berättar om detta, han har lång erfarenhet som 

fritidslärare. 

 

Jag vill säga såhär utifrån mina erfarenheter…. Där förr hade barnen mer respekt för 

de äldre genom att de fick den fostran hemma medan idag krävs att skolan 

tillsammans med hemmet fostrar barnen. Förr kunde man fokusera på undervisning 

mera medan idag handlar det mer om att utveckla barnen till goda människor 

(Gustav, Skola 4).  

 

Fritidslärarna berättade att de ska vara bra förebilder, behandla alla lika, ha en god stämning i 

gruppen, ha god föräldrakontakt, sätta upp regler tillsammans med barnen, skapa gemenskap, 

skapa förståelse för att alla är olika, stötta barnen, brinna för arbetet och agera direkt när något 

händer för att få barnens förtroende. 

 

Vissa fritidslärare var medvetna om att det kan hända att ett och samma barn får beskyllningar 

hela tiden även om det inte var barnets fel. Därför ansåg vissa fritidslärare att skapa relationer 

med barnen är den viktigaste delen för att veta vad ett barn är kapabelt till. De påpekade att 

skapa relationer med barnen anses svårt eftersom alla barn är olika och det krävs olika sätt att 

skapa relationer i gruppen som till exempel via aktiviteter och diskussioner. För att få bra 

relation med barnen krävs enligt några av fritidslärarna vuxentäthet. De ansåg även att det är 

viktigt att skapa en relation med barnen och hemmet från och med första dagen på 

fritidshemmet för att barnen ska känna sig inkluderade och accepterade.  

 

Man måste skapa en viss relation till både barnen och hemmet för att veta vad ett 

barn är kapabelt till men även att ha hemmet med sig annars arbetar vi 

fritidspedagoger i motvind (Angelica, Skola 2).  

 

Några fritidslärare benämner att skapa gemenskap och trygghet mellan varandra är en viktig 

del för att skapa en förståelse för att alla är olika. På tre av skolorna skapades tryggheten 

genom att skicka ut enkäter till både barnen och vårdnadshavare och svaren de fick tog de 

seriöst på och försökte hitta lösningar på det. Det som framgick i enkäterna var att barnen var 

otrygga i fritidshemmets korridorer, alla hörn på skolan som inte syns, omklädningsrummen 

när man är i gympasalen. Trygga fritidshem skapades genom att fritidslärarna var närvarande 

för barnen samt att de hade ett schemalagt rastvaktssystem.  
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Jag tycker att ett fritidshem som har en bra gemenskap och trygg miljö skapar en 

god stämning i gruppen som även minskar risken för utsättning av mobbning, men 

det gäller bara att hitta rätt nyckel i rätt hål hur man kan arbeta med det (Ulla, Skola 

3) 

 

Utöver tryggheten var gemenskapen en viktig del för det förebyggande arbetet av mobbning. 

Fritidslärarna som påpekade att gemenskapen var viktig, använde sig av olika styrda 

aktiviteter, rastaktiviteter och tema/aktivitetsdagar där möjligheten att leka med andra under 

organiserade former fanns. Vissa fritidshem använde sig även av något som har olika 

benämningar: kompis- eller aktivitetslotteri. Det innebär att barnen drar upp en aktivitet och 

ett namn ur en burk där barnen ska leka med varandra med den aktivitet som drogs upp. 

Fritidslärarna ansåg att detta är en bra idé för att skapa gemenskap i gruppen eftersom barnen 

lottas och det kan bli att de barn som inte umgås med varandra får chansen att lära känna en 

ny kompis. Ett annat exempel som en skola använde sig av, var att dela upp barnen i grupper 

där de tillsammans ska planera aktiviteter som ska genomföras antingen med hela gruppen 

eller för sig själva, vilket ansågs positivt av fritidslärarna på den skolan och ett bra sätt att 

skapa ett gott klimat. Några fritidslärare ansåg att planeringar av rollspel, charader eller olika 

gestaltningar i stationer skapar möjlighet för barnen att träna upp hur man ska vara i olika 

situationer och att få möjligheten att agera rätt har varit en positiv del i deras verksamheter. 

 

Några fritidslärare ansåg att verksamheten ska ha rutiner, regler, struktur och ramar för vad 

som är tillåtet för att veta vad som gäller på fritidshemmet. De var noga med att involvera 

både vårdnadshavare och barnen i detta arbete för de anser att barnen håller sig till reglerna 

om de har varit med och fått påverka. Fritidslärarna berättade att ifall något barn inte följde 

reglerna så skulle de ta tag i det direkt och samla ihop barnen för att diskutera reglerna. Det 

kan krävas många timmars arbete och praktiska övningar innan det sitter. Ett fritidshem 

använde sig av teckningar, bilder och sagoböcker för att kunna förmedla reglerna på ett tydligt 

sätt.  

 

’’När det gäller det förebyggande arbetet mot mobbning…. Eeeh,…..  måste man 

som fritidspedagog vara bestämd där regler, rutiner och ramar skapas tillsammans 

med barnen och ifall barnen bryter mot dessa så bryter de även mot sitt egna ord där 

man tillsammans även kommer på vad som händer den som bryter mot det’’ (Anton, 

Skola 6).  
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Fritidslärarna ansåg att detta är ett tidskrävande arbete och att det inte finns tillräckligt med tid 

för att arbeta eller diskutera kring detta. Samtliga fritidslärare håller med om att det krävs 

avsatt tid under skoltiden för att diskutera kring detta som sedan fritidshemmet kompletterar. 

Några fritidslärare arbetar mycket med barnens empatiförmåga som till exempel att kunna 

sätta sig in i andras situationer, låta barnen prata till punkt och fånga barnen genom att relatera 

till olika situationer. De arbetar ständigt förebyggande mot mobbning genom att erbjuda 

barnen aktiviteter men problemet är enligt fritidslärarna att de inte tänker på det även om 

aktiviteter erbjuds.  

 

’’Jag tycker att det saknas tid för att kunna diskutera med barnen kring dessa frågor 

eller arbeta med detta för att det finns många andra mål som måste uppfyllas… 

ööööh… man skulle kunna önska sig mer avsatt tid till detta (Karin, Skola 1). 

 

7.2.2 Skolans ansvar 

Skolan har ett viktigt ansvar inom detta område. Förr menade några av fritidslärarna att 

fostran kom hemifrån om vad som är rätt och fel men idag måste skolan tillsammans med 

hemmet fostra barnen. Skolan måste ha ett arbete som riktas mot detta område för att skapa 

trygga miljöer för barnen. Vissa fritidslärare beskrev att alla delar inom skolverksamheten bör 

ha samma grundtanke när det gäller mobbningsförebyggande arbete. De berättade att det 

borde finnas avsatt tid för att kommunicera med övrig personal om vad som händer på skoltid 

och fritidshemmet för att en helhetsbild ska skapas. 

 

Fritidslärarna var medvetna om att skolan har olika team som hjälper till kring mobbning, som 

kallas för trygghets-, mobbnings eller elevhälsoteam. Teamen har en och samma uppgift och 

det är att hjälpa till ifall personalen inte kan göra något åt mobbningsfallen. De nämnde även 

att hela skolan har en likadan likabehandlingsplan som personalen, barnen och 

vårdnadshavare har fått vara med och påverka, detta med hjälp av enkäter som skickats ut. 

Några fritidslärare önskade att skolan la ner mera tid på detta arbete och att de skulle erbjuda 

all personal utbildningar inklusive lokalvårdare, kockar, vaktmästare och så vidare för att de 

kan se saker som inte fritidslärare uppmärksammar. 

 

Vi har en trygghetsgrupp som brukar ta upp fallen ifall våra kunskaper inte räcker 

till och vi får hjälp av dem genom att få en mobbningsplan om hur man kan gå 

vidare med det. Man måste helt enkelt ha någon eller några som brinner för detta 

arbete men även ha avsatt tid till det (Petra, Skola 3) 
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Samtliga skolor hade egna och liknande tillvägagångssätt ifall någon skulle utsättas för 

mobbning. Först uppmuntrar fritidslärarna barnen att ändra sitt beteende där barnet får 

möjlighet att göra rätt för sig. Andra steget blir att personalen kontaktar hemmet, tredje steget 

blir att hemmet kontaktas av skolledningen ifall barnet fortsätter. Steg fyra blir att rektor 

kallar barnet, vårdnadshavare och personal till möte och sista steget leder till anmälning. 

 

7.2.3 Vårdnadshavares ansvar 

Fritidslärare ansåg att vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten skapar en tryggare 

stämning i gruppen. Några fritidslärare beskrev att det inte fanns tillräckligt med tid för samtal 

med vårdnadshavarna, antingen har vårdnadshavarna bråttom eller så har fritidslärarna 

mycket att göra. Det skulle vara önskvärt att ha mer avsatt tid för vårdnadshavarna enligt 

dessa fritidslärare.  

 

Några fritidslärare menar att vårdnadshavare kan arbeta hemma med sina barn kring 

mobbning genom att prata om mobbning, lära känna närmiljön där det finns barn som både 

bor i lägenhet och hus, hjälpa barnen att umgås med andra samt träna på sociala förmågor. 

Fritidslärarna menar även att vårdnadshavare inte ska lämna all fostran i skolans händer utan 

det måste börja hemifrån, där barnet ska få bekräftelse och uppmuntran vilket kompletteras 

när de kommer till fritidshemmet. Ivana från Skola 5 berättar hur vårdnadshavare kan aktivera 

sig mer för sina barn. 

 

Eeeh, jag tycker att vårdnadshavare har en väldigt viktig uppgift i detta arbete 

genom att vara närvarande för sina barn men även ….. hmm…. Kunna avsätta tid 

tillsammans med fritidspedagoger för att samarbeta med varandra eftersom vi 

arbetar med deras barn men även att få med vårdnadshavarna på banan (Ivana, Skola 

5). 

 

Något som fritidslärarna har upplevt som positivt var att vårdnadshavare kommer till skolan 

och håller föreläsning för barnen för att berätta vilka svårigheter och hinder deras barn har, 

som skapar en förståelse för dennes situation. På en skola finns en grupp för vårdnadshavare 

som kallas, föräldrasamordningsgrupp, där personalen tillsammans med vårdnadshavare 

pratar om värdegrund och språkbruk som används bland barnen.  
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På vår skola har vi något som kallas för föräldrasamordningsgruppen, där 

föräldrarna med personalen får möjligheten att lära känna varandra men även 

uppdatera sig om vad deras barn håller på med på Ipaden eller vilket språkbruk som 

används bland barnen. Det har varit väldigt positivt bland föräldrarna i gruppen där 

de lär sig mycket kring hur dagens barn tänker och så vidare… (Gustav, Skola 5). 

 

Vissa fritidslärare hade önskat att flera föräldramöten kunde hållas, där vårdnadshavarna 

träffas med sina barn och lär känna varandra. De berättade att om vårdnadshavare lär känna 

varandra likaså att deras barn lär känna varandra kan det leda till en god stämning i gruppen, 

men även att både vårdnadshavare och barnen får förståelse för att alla är olika. Några 

fritidslärare var även tydliga med att vårdnadshavare har större påverkan på sina barn än de 

själva och därför är det viktigt att erbjuda möjligheter för vårdnadshavare att få träffa barnets 

kompisar och deras vårdnadshavare. 

 

7.2.4 Analys 

Olsson (2013) berättar att lärarna ska erbjudas information om mobbning på skolorna för att 

veta hur de kan gå tillväga med det vilket även styrks av fritidslärarna. Fritidslärarna berättade 

att någon slags utbildning har erbjudits kring mobbning. Vissa fritidslärare hade sagt att några 

utbildningsdagar är bättre än andra beroende på vilket område verksamheterna fokuserar på. 

Andra menade att det är bra att erbjuda ett utbud av utbildningar kring mobbning för att veta 

hur de ska gå tillväga ifall det händer. Några fritidslärare berättade även att skolan borde 

erbjuda all personal utbildningar inklusive lokalvårdare, kockar, vårdnadshavare och 

vaktmästare för att skapa en grundsyn om mobbning men även för att de kan se saker som inte 

fritidslärarna uppmärksammar.  

 

Ingen av skolorna använde sig av anti-mobbningsprogram och fokuserade istället på 

kompetensen inom arbetslaget, vilket stärks av Ellmin (2014) där han berättar att skolorna bör 

fokusera på den pedagogiska kompetensen istället för färdiggjorda program. Några 

fritidslärare beskrev att det inte finns någon rädsla att ge sig in i ett mobbningsarbete tack vare 

erfarenheterna de har inom fritidshemmet. Det motstrider Ellmin (2014) som menar att många 

vuxna är rädda för mobbning och använder sig av färdiga program där tilltron till 

programmen har setts som lösningen. I studien använde fritidslärarna egna tillvägagångssätt 

och de var inte heller rädda för att ge sig in i ett mobbningsförebyggande arbete med tanke på 

hur länge de har varit verksamma. Craig och Pepler (2007) och Cousins, Smith och Stewart 
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(2005) studier motstrider Ellmin (2014) där de menar att åtgärdsprogram fungerar enbart om 

de används under längre perioder.  

 

Vid det förebyggande arbetet mot mobbning berättade fritidslärarna att skolan, 

vårdnadshavarna och de själva har lika stort ansvar och därför bör samarbetet mellan dessa 

parter bli bättre för att få en fungerande skola. Detta kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet där människor utvecklas i samspel med andra i den sociala miljön (Vygotskij, 

2001). När fritidslärarna samspelar med både skolan och vårdnadshavare medierar språket där 

parterna kommunicerar och diskuterar för att hitta förebyggande lösningar i arbetet mot 

mobbning som sedan ska förmedlas till barnen. Barnen har approprierat kunskapen när barnen 

har förstått syftet med fritidslärarnas värdegrundsarbete och kan använda det de lärt sig i 

sociala sammanhang och visar det genom att behandla och respektera andra barn väl, utan 

något stöd från en vuxen. 

 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver det förebyggande 

arbetet mot mobbning i sina verksamheter. Frågeställningarna som besvarades är: Var går 

gränsen för de kränkande handlingar enligt fritidslärarna och hur beskriver fritidslärarna det 

förebyggande arbetet mot mobbning på fritidshemmet.  

 

Fritidslärarna berättade att mobbning handlar om upprepande negativa handlingar mot ett 

barn. Detta överensstämmer med Svensson (2010) som påstår att forskarna är eniga om att 

mobbning handlar om negativa handlingar som upprepande gånger utförs och den som blir 

utsatt har svårt för att försvara sig. Høiby (2004) menar att det finns två sorters mobbning som 

kallas för direkt och indirekt mobbning. Direkt mobbning handlar om att ett barn överfalls av 

ett annat barn öppet såsom sparkar, knuffar och grimaser. Indirekt mobbning handlar om att 

frysa ut någon, det osynliga. Olsson (2013) berättar att mobbning inte uppstår när barn med 

samma fysiska och psykiska styrka testar sina krafter mot varandra, vilket ger en annan bild 

om hur man kan tänka i mobbningsarbete och gör det svårare för fritidslärarna att dra gränsen 

när mobbning förekommer. I Sverige har begreppet ändrats från mobbning till kränkande 

behandling vilket gör att skolorna kan reagera direkt när en kränkande behandling sker.  

 



29 
 

Fritidslärarna berättade att man har sina gränser för mobbning. Även om de anser att det ska 

vara nolltolerans mot mobbning så gör de sina bedömningar utifrån sina erfarenheter vilket 

gör att alla fritidslärare reagerar olika beroende på situation i barnens lek. Med fritidslärarnas 

olika gränser har de svårt för att bedöma vad som är mobbning och skoj när barnen är med 

varandra. Det kan kopplas till Høiby (2004) som beskriver svårigheten att se skillnaden 

mellan vad som är mobbning och skoj eftersom hon ser många likheter med dessa begrepp. 

Skoj innebär att barnen gör varandra generade och skämtar och då är förutsättningen att båda 

tycker att det är roligt. Høiby (2004) menar även att om det handlar om skoj så är det upp till 

den som blir utsatt att bedöma om det är skoj eller inte. Hennes erfarenheter har visat att skoj 

oftast eskalerar till mobbning. Alla fritidslärare har olika erfarenheter av mobbning, vilket gör 

det svårt för fritidsläraren att bedöma om det handlar om mobbning eller skoj. Som 

fritidslärare måste de ha översikt och veta när barnen går för långt vid skoj, för att vissa 

mobbare använder ordet skoj för att rädda sig själv i en situation men i själva verket var det 

medvetna handlingar. Skolverket (2011) förtydligar att ingen i skolan ska utsättas för 

kränkande behandling eller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Skolans uppgift är att lära barnen att 

respektera andra och kunna sätta in sig i andras situationer.  

 

Några fritidslärare menade att skapa relationer till både barnen och hemmet är en viktig 

början, annars arbetar man i motvind ifall hemmet inte delar samma värderingar. Detta kan 

kopplas till Höistad (2001) och Høiby (2004) som menar att kamratskap och 

relationsskapande är viktigt i det förebyggande arbetet mot mobbning.  

 

Andra fritidslärare pratade om rutiner, regler, struktur och ramar för vad som är tillåtet och 

vad som gäller på fritidshemmet. De var noga med att både barnen och vårdnadshavare ska få 

vara med och påverka, för att om barnen bryter mot reglerna så bryter de även mot sig själva. 

Samtliga fritidslärare påpekade att vid det förebyggande arbetet mot mobbning krävs det att 

fritidslärarna, skolan och vårdnadshavarna tar sitt ansvar och tillsammans fostrar barnen till 

vad som är rätt och fel. Det kan kopplas till Ellmin (2014) som menar att ett tålmodigt, 

strukturerat, medvetet och gemensamt arbete krävs för att komma vidare med arbetet. Något 

som motstrider allt detta är Granströms (2007) modell som menar att man ska arbeta utefter 

vilken typ av mobbning som förekommer. Han menar att det finns tre olika orsaker till att 

mobbning förekommer vilka är offret, förtryckarna och miljön. Därför är det också viktigt att 

veta av vilken orsak av mobbning som förekommer för att sedan kunna förebygga det. 
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Whitted och Dupper (2005) förstärker Granström (2007) där de menar att vid val av 

åtgärdsprogram så är det viktigt att veta vilka typer av mobbning som förekommer i 

verksamheterna.  

 

Relationsskapande, trygghet, gemenskap och att ha struktur, ramar, rutiner och regler är 

viktiga delar i det förebyggande arbetet mot mobbning. För att olika delar ska bli en helhet 

krävs att allt faller på plats och har en tydlig och medveten plan för hur det går att uppnå de 

nivåerna. Vårdnadshavarna borde vara mer delaktiga i fritidshemsverksamheten och inte 

lämna över ansvaret hos fritidslärarna, om en utveckling ska ske hos barnet borde 

kommunikationen bli bättre. Skolan ska också erbjuda personalen relevanta utbildningar kring 

mobbning. Camodeca och Goossens (2005) ger en annan syn på hur mobbning kan 

förebyggas utifrån barnens perspektiv. De menar att bestämdhet och hämnd ansågs vara bra 

tillvägagångssätt att förhindra mobbning där mobboffren vågar ta det klivet. De beskrev även 

skillnaderna mellan hur flickor och pojkar hanterar situationer. Flickorna anses vara mer 

empatiska och använder konstruktiv konfliktlösning medan pojkarna använder sig av våld och 

anses inte vara lika empatiska som flickorna. Den studien ger en annan syn på hur barn tänker 

att mobbning kan förebyggas, det kanske hjälper att barnen vågar ta klivet själva och vågar 

göra sin röst hörd. 

 

På tre av skolorna gjordes trygghetsenkäter och de otrygga platserna på skolan var korridorer, 

hörnen på skolbyggnaden och omklädningsrummen. De gjorde platserna trygga genom att 

vara närvarande där barnen befinner sig och att de hade ett schematiskt system vart man ska 

befinna sig vid en viss tidpunkt men även att man delade upp barnen i mindre grupper. Detta 

överensstämmer med Olsson (2013) som berättar att majoriteten av mobbningen förekommer 

på de platserna. Alvants (2009) studie kan också kopplas till detta som menar att mobbning 

kan förebyggas genom att ha bättre tillsyn på rasterna, kamratstöd och personalträning såsom 

fritidslärarna gjorde för att motverka det i sina verksamheter.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij (2001) att människor utvecklas i 

samspel med varandra i den sociala miljön med hjälp av medierande kulturella redskap för att 

förstå vår omvärld. Fritidslärarna använder medierande redskap som till exempel aktiviteter, 

diskussioner och värdegrundsarbete tillsammans med barnen. Barnen i fråga har approprierat 

kunskaperna när de i handling kan visa att dom kan behandla varandra väl och respektera 

varandra. 
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Fritidslärarna menade att skolan, vårdnadshavare och de själva har ett gemensamt ansvar för 

att skapa en trygg skola. De menade att samarbetet mellan parterna måste fungera för att 

kunna uppfostra barnen på ett liknande sätt. Detta kan kopplas till proximala 

utvecklingszonen som innebär enligt Vygotskij (2001) att en kompetent kamrat vägleder en 

annan kamrat genom samspel. De vuxna samspelar med varandra och stödjer barnen genom 

att erbjuda praktiska och teoretiska inslag som till exempel kompis-, aktivitetslotteri eller 

gruppdiskussioner, där syftet är att skapa en god gruppsammanhållning men även lära barnen 

att respektera varandra. Stödet börjar avta när barnen börjar behandla varandra på ett 

respektfullt sätt. När stödet har upphört så har barnen approprierat och förstått syftet med 

fritidslärarnas aktiviteter och barnen kan då självständigt behandla varandra på ett respektfullt 

sätt utan något stöd.  

 

Under studien har jag märkt svårigheten att uppmärksamma mobbning på fritidshemmet 

vilket även har gett mig en förståelse för hur det kan se ut i verksamheten och vilka delar jag 

borde tänka på. Det jag kommer ta med mig är att skapa rutiner, struktur och regler på 

fritidshemmet tillsammans med barnen men även arbeta mycket med relationsskapande, 

tryggheten och gemenskapen bland barnen och vårdnadshavare. Høibys (2004) metod 

kommer jag ta med mig genom att göra en tidsplanering och utföra den på det sättet en gång 

per månad, för att skapa en bättre verksamhet. Även Granströms (2007) modell är något jag 

kommer ta med mig för att mobbning förebyggs enklast om man vet vad orsakerna är.  

 

8.2 Metoddiskussion 

I studien använde jag fokuserade samtal som är en kvalitativ metod och det innebär enligt 

Bryman (2011) att forskaren ställer öppna frågor till respondenten för att resonera kring 

frågeställningar som forskarna är intresserade av. Jag skapade frågor till samtalen som berör 

mina forskningsfrågor. Anledningen till att jag valde att ha fokuserade samtal var för att de 

både kan genomföras både individuellt och i grupp för att skapa en diskussion mellan 

deltagarna. Jag tycker att det är en bra metod för att det ger deltagarna möjligheten att 

diskutera med varandra och det leder till en fördjupad diskussion där de berättar hur de arbetar 

förebyggande mot mobbning.  

 

Under transkriberingen fick jag ett samtal om att en skola ville hoppa av vilket gjorde att jag 

var tvungen att hitta en ny skola. Resultaten påverkades inte på det sättet eftersom många 
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skolor hade liknande tankar och åsikter, även om skolorna var från tre olika kommuner var 

det mer likheter än olikheter i fritidslärarnas tankar kring det förebyggande arbetet mot 

mobbning. 

 

Anledningen till att jag valde att skicka ut frågorna i förväg var för att de skulle få möjlighet 

att titta igenom frågorna men även att få en bra diskussion under samtalet. Nackdelarna kan 

vara att det kanske förekom mycket mobbning på någon av skolorna som fritidslärarna dolde. 

Jag skulle rekommendera alla att skicka iväg frågorna i förväg där deltagarna i lugn och ro 

kan titta igenom frågorna vilket skapar ett bra samtal. 

 

Jag menar att studien har en god tillförlitlighet, det finns en god trovärdighet eftersom jag har 

följt reglerna och studien gav ett relevant resultat. Den brister på det viset att jag inte har haft 

någon möjlighet att ge deltagarna resultatet för att de sedan ska se om jag har uppfattat dem 

på rätt sätt. Studien kan även vara överförbar till viss del, eftersom studien skedde med 12 

fritidslärare från tre olika kommuner med mer likheter än olikheter i resultaten. Skillnaderna 

är att skolorna har olika aktiviteter när de arbetar förebyggande mot mobbning men de hade 

liknande svar på vad som krävs för ett fungerande fritidshem. Min studie är pålitlig eftersom 

jag har beskrivit själva processen och skrivit ner alla steg i detalj. Den finns även möjlighet att 

styrka och konfirmera, eftersom jag har gjort mitt bästa för att vara neutral och objektiv och 

undvika att låta personliga tankar påverka deltagarna under samtalet.  

 

8.3 Framtida forskning  

Resultatet av min studie visade att fritidslärarna har samma tankesätt kring vilka aspekter som 

krävs för ett bra fritidshem. De var även medvetna om att alla fritidslärare har sina egna 

gränser vid mobbning- att vissa blundar för något som någon annan hade reagerat på och så 

vidare. Därför hade det varit intressant att filma olika fritidshem för att få en överblick på vad 

som händer under fritidshemstiden och fritidslärarnas agerande vid mobbnings- och 

kränkningssituationer. Genom att filma verksamheten kan det vara lättare att sedan i lugn och 

ro titta igenom materialet och analysera hur fritidslärare går tillväga när det uppstår. Efter 

analys av filmerna kan sedan relevanta intervjufrågor göras till fritidslärare kring deras 

agerande i olika situationer.  
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8.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att fritidslärarna hade en liknande syn på mobbning vilket innebär enligt dem 

att ett barn blir medvetet utsatt för kränkande handlingar vid upprepande tillfällen. Även om 

de hade en liknande syn på begreppet så menade fritidslärarna att var och en har sina egna 

gränser för om man bedömer en situation som mobbning. Samtliga fritidslärare berättade 

svårigheten med att se ifall barnen mobbas eller skojar med varandra i lekande situationer, där 

syns det inte på ytan ifall något barn blir kränkt eller inte. Några fritidslärare berättade att det 

är svårare att avgöra om det är mobbning vid psykisk utsatthet än vid fysiska och verbala 

situationer eftersom det inte syns samma sätt. Detta gör att man undviker att gripa in.  

 

Vid det förebyggande arbetet mot mobbning menade fritidslärarna att skolan, 

vårdnadshavarna och de själva har lika stort ansvar i arbetet. Några fritidslärare menade att de 

själva har ansvar att skapa relationer till både barn och vårdnadshavare för att lära känna 

barnen så snabbt som möjligt. Andra fritidslärare menade att skapa trygghet och gemenskap 

borde vara första prioritet för att barnen ska lära känna varandra och bli trygga med varandra. 

Vissa fritidslärare menade även att deras ansvar är att skapa regler, struktur, rutiner och ramar 

för att veta vad som gäller på fritidshemmet, dessa saker bör skapas tillsammans med både 

barn och vårdnadshavare för att de ska känna sig delaktiga i arbetet. 

 

Några fritidslärare menade att skolan borde erbjuda mer avsatt tid för att kunna diskutera 

mobbning med övrig personal men även att erbjuda utbildningar kring området med jämna 

mellanrum där all personal bör närvara. Alla skolor hade egna men liknande tillvägagångssätt 

kring hur skolan går vidare med mobbningssituationer, först uppmuntras barnet att ändra sitt 

beteende. Andra steget blir att personalen kontaktar hemmet, tredje steget blir att 

skolledningen kontaktar hemmet om det fortsätter. Steg fyra blir att man kontaktar 

vårdnadshavare, personalen och barnet och har ett möte och om det inte hjälper blir sista 

steget att en anmälan görs.  

 

Fritidslärarna berättade att vårdnadshavare är en viktig del i det förebyggande arbetet mot 

mobbning för att deras påverkan på barnen är störst. Samtliga fritidslärare var positivt 

inställda till att vårdnadshavarna skulle engagera sig i barnens vardag. Några fritidslärare 

menade att vårdnadshavarna kan arbeta med sina barn hemma genom att prata om mobbning, 

lära känna närmiljön och träna barnens sociala förmågor. Fostran bör inte överlämnas enbart 
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till skolan utan det börjar hemifrån och det ska sedan kompletteras av fritidshemmet för att 

man ska vara på samma bana.  
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Bilaga 1 

Frågor till examensarbetet 

 

1. Vad innebär mobbning och skoj för dig/er? Vad är skillnaden? 

2. Man har tagit bort mobbning i läroplanen och istället ersatt det med kränkande behandling, 

vad är skillnaden mellan dessa? 

3. Vilka typer av mobbning sker i verksamheten (fysisk, verbal, psykisk och nätmobbning)? 

Hur ser ni det? Vart sker det och varför just där? 

4. Var drar du/ni gränsen för mobbning eller kränkande behandling? 

5. Gör skolan/fritidshemmet många anmälningar, eller försöker ni lösa det själva under en 

period? Vad krävs för att en anmälan ska ske?  

6. Vilka är orsakerna till mobbning/kränkande behandling på fritidshemmet? 

7. Hur ofta pratar ni om mobbning tillsammans med barnen? På vilket sätt då? 

8. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan, är den utformad på det viset att barnen kan ta del 

av den? Hur tydlig är den enligt er? 

9. Vad har du/ni för utbildning av mobbning? Anser du/ni att kunskaperna räcker till att 

förebygga mobbning?  

10. Använder skolan någon anti mobbningsprogram (Friends, Olweus, Lion Quests, SET, 

Farsta, Komet, Skolmedling och Stegvis)? Isåfall vilket? Om inte, vilka metoder och 

arbetssätt använder ni då för att förebygga mobbning?  

11. Hur arbetar ni på ert fritidshem för att göra fritidshemmet till en trygg plats eller skolan i 

generellt? Och hur gör du/ni för att barnen som blivit utsatt ska känna sig trygga att komma 

fram till dig/er? 

12. Hur går ni tillväga, om vi säger att ett barn har kommit och sagt att han/hon har blivit 

utsatt för mobbning under en viss period?  

13. Det har hänt att lärare mobbar barnen, vad gör du/ni om det händer? 

14. Hur gör ni för att motverka mobbning på fritidshemmet? Förutom att titta på 

likabehandlingsplanen vilket alla skolor måste ha? 

15. Vad är viktigt att tänka på för att förebygga eller motverka mobbning i verksamheten? 

Berätta!  
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Bilaga 2 

Till fritidslärarna 

Hej! 

Mitt namn är Amer Suskic och jag studerar på Jönköpings Högskola för lärande och 

kommunikation. Jag är inne i min sista termin till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem och har påbörjat med det slutgiltiga examensarbetet som kommer att handla om 

mobbning på fritidshemmet.  

 

För att skapa mer kunskap angående mobbning på fritidshemmet behöver jag din hjälp för att 

se hur ni arbetar mot mobbning. Undersökningen kommer gå till så att jag kommer samtala 

med ett antal lärare på olika skolor som genom olika metoder och arbetssätt arbetar mot 

mobbning. Med ditt bidrag kommer det ge mig och andra som läser det bredare förståelse om 

mobbning och hur det går att förebygga. Jag kommer att utgå från de etiska huvudprinciperna 

som omfattar att det är frivilligt att delta i undersökningen, ditt deltagande är konfidentiellt 

(inga namn, bilder eller dylikt kommer att förekomma). Materialet kommer enbart att 

användas för forskning. Samtalen kommer att spelas in för att jag sedan ska transkribera och 

analysera materialet, varken skolan eller du kommer att bli igenkända. Du har all rätt att 

avbryta samtalet när som helst utan att lämna någon anledning vilket jag tar hänsyn till. 

 

När examensarbetet är klart och blivit godkänt så kommer det att publiceras på DIVA, där 

andra personer kan ta del av arbetet genom att söka på nätet. Jag skulle bli väldigt glad ifall du 

kunde medverka i studien för att få fram de olika arbetsmetoder som kan användas mot 

mobbning. 

 

Fritidslärarens underskrift 

____________________________ 

 

Vid frågor, kontakta: 

Amer Suskic 

Tel: 0704979059 

Mail: Amer_suskic94@live.se 

 

 
 


