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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolan och fritidshemmet arbetar med 

likabehandlingsplanen med särskilt fokus på förebyggande arbete mot mobbning och 

kränkande behandling. I denna fallstudie kommer ni att få ta del av arbetet mot mobbning och 

kränkning på en skola och på ett fritidshem och även hur de arbetar med sin 

likabehandlingsplan. På skolan och på fritidshemmet har eleverna fått besvara frågor utifrån 

en trivselenkät som skolan har satt ihop om hur de bland annat trivs i skolan och med 

kompisar. Utifrån dessa trivselenkäter har det kunnat konstateras att det inte förekommer 

mycket mobbning och kränkning, men det förekommer i viss mån. Skolan och fritidshemmet 

arbetar mycket med likabehandlingsplanen, främst med ett likabehandlingsteam där personal 

från alla avdelningar medverkar. Det finns brister i skolan och fritidshemmet när det handlar 

om likabehandlingsarbetet som kommer beröras i denna fallstudie genom t.ex. intervjuer med 

lärare och fritidspedagoger. För att ha kunnat få fram dessa resultat har jag tagit del av skolan 

och fritidshemmets trivselenkäter, deras likabehandlingsplan, jag har även intervjuat 

fritidspedagoger, rektor och lärare och använt mig av tidigare forskning i ämnet.
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1. Inledning 

När jag gick i skolan var jag utsatt för mobbning och kränkning. Den tog sin form i 

psykiska kränkningar där jag fick ta emot elaka blickar, miner och även utfrysning, 

främst från tjejerna i klassen. Jag vet att lärarna såg, men de valde att titta åt ett annat 

håll. Detta ledde till oro nästan varje dag och när jag skulle gå till skolan låg min 

självkänsla på botten. Ingen ska behöva gå igenom det jag gick igenom och därför är 

det viktigt, tycker jag, att man uppmärksammar hur arbetet för att motverka mobbning 

och kränkning ser ut i skolan och på fritidshemmet. Nu när jag själv utbildar mig till 

grundlärare med inriktning fritidshem har jag blivit mer uppmärksam på hur mycket 

som sker i skolan och på fritidshemmet, både bra och mindre bra saker. Jag har, under 

min 3 år långa utbildning, sett olika former av mobbning och tycker därför att det är 

ännu viktigare att man uppmärksammar detta för andra. Att uppmärksamma andra 

människor, vuxna som barn, kanske gör att de själva reflekterar över vad som pågår 

runt omkring dem. Inte bara i skolan och på fritidshemmet utan överallt i vardagen.  

 

Mobbning och kränkning är ett samhällsproblem som drabbar ca 60 000 barn och unga 

varje år (Friendsrapporten, 2015). Friendsrapporten från 2015 visar även att det i 

genomsnitt är åtta procent som har blivit utsatta för mobbning det senaste året. 

Mobbning och kränkning upphör i de flesta fallen efter några veckor, men fyra procent 

av barn och unga, vilket motsvarar ett barn i varje klass, uppger att de har blivit utsatta 

i flera månader eller längre.  

 

Skolverket (2016) skriver att verksamheten ska utarbeta en plan mot diskriminering 

och kränkande behandling, som ett stöd för arbetet med likabehandling, en så kallad 

likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan kan ses som en dokumentation av det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet och som är det systematiska  

kvalitetsarbetet inom området. Denna plan ska upprättas varje år för varje verksamhet 

inom förskolan och skolan. I en likabehandlingsplan ska det finnas mål för de 

främjande och förebyggande insatser som bygger på analys av utvärderingar och 

kartläggningar av de tidigare årens arbete. I planen ska det även finnas en beskrivning 

av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Den ska även beskriva hur 

barn och elever medverkar i det främjande och i det förebyggande arbetet (Skolverket, 

2016). 
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1.1. Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolan och fritidshemmet arbetar med 

likabehandlingsplanen med särskilt fokus på förebyggande arbete mot mobbning och 

kränkande behandling.   

 

De forskningsfrågor som kommer att besvaras i denna fallstudie är följande: 

1. Hur går arbetet med likabehandlingsplanen till? 

2. Hur arbetar skolan och fritidshemmet enskilt för att motverka mobbning och kränkning? 

3.  Hur arbetar skolan och fritidshemmet tillsammans för att motverka mobbning och 

kränkning?  

 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor valde jag att göra en fallstudie på en skola. 

Jag genomförde intervjuer med två lärare i åk 1-3, fem fritidspedagoger och rektor för årskurs 

1-3. Jag har tagit del av deras gjorda trivselenkäter för både skola och fritids. Jag kommer att 

redovisa för deras likabehandlingsteam-möte som observerades och även deras plan för 

diskriminering och kränkande behandling.  
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2. Teoretisk anknytning (bakgrund) 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolan och fritidshemmet arbetar med 

likabehandlingsplanen med särskilt fokus på förebyggande arbete mot mobbning och 

kränkande behandling och i bakgrunden kommer jag börja med att ta upp olika definitioner av 

kränkande behandling och mobbning, jag kommer även gå igenom historik. Bakgrunden 

kommer även att beröra skolans värdegrund och uppdrag, skollagens regler om kränkande 

behandling, skolans skyldigheter och förutsättningarna för fritidshemmet. Sedan går jag in på 

skolan och fritidshemmet, hur en lämplig struktur och storlek på barngrupp ser ut och att 

fritidshemmet ska komplettera skolans verksamhet. Pedagogernas skyldighet att anmäla 

kränkningar kommer också att behandlas. Sedan går jag in lite mer på mobbning, dess 

omfattning, mobbning som sker mellan pojkar och flickor, vad lärarna gör för att stoppa  

obbning. Jag går även igenom grupptryck, hur man kan känna igen mobboffer och mobbare, 

vad det finns för åtgärder för att stoppa mobbare, och byte av klass eller skola. Jag kommer 

även beröra planen mot diskriminering och kränkande behandling som ska finnas på varje 

skola och de tre faser man utgår från i sitt likabehandlingsarbete och elevernas delaktighet i 

utformandet av planen. 
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2.1. Olika definitioner av kränkande behandling och mobbning 

Det finns ingen entydig definition av kränkning. I Allmänna råd och kommentarer för arbetet 

mot alla former av kränkande behandling (2004) skriver skolverket att i styrdokumenten för 

skolans verksamhet används kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former 

av kränkningar. Det finns många olika definitioner av kränkande behandling. Matts Dalhkwist 

(2010) beskriver kränkande behandling som handlingar som kränker barns eller elevers 

värdighet, men som saknar direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. 

Gemensamt är att kränkande behandling strider mot principen om allas lika värde. 

Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. Dan Olweus (2000) definierar 

mobbning på följande sätt. Mobbning är när en person upprepade gånger och under en viss tid 

blir utsatt av en person eller flera andra personer för negativa handlingar. En negativ handling 

kan t.ex. vara att syftet är att vålla en annan person obehag eller skada. Det kallas för 

aggressiv handling. En negativ handling kan också utföras genom ord, fysisk kontakt eller 

utfrysning, spridning av rykten och så vidare, vilket med gör att den som blir utsatt har svårt 

att försvara sig. Kjell Granström (2007) skriver att när elever får frågan om varför det är vissa 

barn och elever som blir mobbade är det ofta att de svarar att det beror på att sådana barn, som 

blir mobbade, ser annorlunda ut eller att de uppträder på ett avvikande sätt. Det kan till 

exempelvis vara att de är färgade, feta, klena och så vidare. 
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2.1.2 Historik  

Det vi idag kallar för mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 

har alltid funnits i skolan och i samhället. Det handlar i synnerhet om våldsutövningar i 

olika utsträckningar som har tagit sig olika uttryck och har bemötts på olika sätt. I de 

tidigare åren i skolorna vidmakthölls ordningen i stor utsträckning genom att 

konflikterna hölls nere. Det användes sträng bestraffning när eleverna kom för sent, var 

ovårdat klädda, var uppstudsiga eller hade glömt skrivutrustning (Säljö, 2007 ur Ellmin, 

2014).  

 

Den folkundervisning som bedrevs har gett många möjligheten till ett bättre liv (Ellmin, 

2014). Skolan har effektivt bidragit till välstånd och även till det demokratiska 

genombrottet, men det finns en baksida på det hela. Under 1800-talet och fram till 1900-

talets första hälft använde man sig fortfarande av fysisk bestraffning. På den tiden 

ansågs agan vara en del av skolans fostran. Bland annat bestraffades eleverna med slag 

av pekpinne eller linjal, smisk med ris eller örfilar. Detta var något som ofta skedde i 

kombination med utskällning, allt enligt det som stod skrivet i regelverket. Det var inte 

förrän 1958 som agaförbud infördes i skolan. Kroppsstraff och annan kränkande 

behandling var tydligt förbjuden (Ellmin, 2014).  

 

Det var redan under sent 1960-tal och början på 1970-talet som det i Sverige uppstod 

ett stort intresse i samhället för problemen kring mobbning. I nummer 9 av tidskriften 

Barn från 1969 fanns det en notis om att flera organisationer, bland annat Riksförbundet 

Hem och skola, hade lämnat en skrivelse till utbildningsdepartementet. I den skrivelsen 

uppmärksammades problemen som fanns i barns behandling av varandra i skolan. I 

skrivelsen efterfrågades forskning, undervisning, information och även ”praktisk 

toleransträning”. I denna notis dyker ordet ”mobbing” upp för första gången (Larsson, 

2010). Termen ”mobbing” blev introducerad av läkaren och debattören Peter Paul 

Heinemann i slutet av 1969. Han såg på mobbningsbeteendet som ett förstadium till 

apartheid och folkmord. Han ansåg även att en orsak till detta var det industrialiserade 

samhällets miljöer (Larsson, 2010). Det är märkbart hur detta nya ord ”mobbing” bidrog 

till en sådan uppmärksamhet. Det var inte mindre än åtta artiklar som under 1970 tog 

upp de kamratproblem som fanns och sju av dessa artiklar använde termen ”mobbing”. 

Även under 1971, 1972 och 1973 fick mobbningsproblemet stor uppmärksamhet i Barn. 
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I slutet av 1972 slutade man använda sig av termen ”mobbing” och började istället 

använda sig av den försvenskade termen ”mobbning” (Larsson, 2010). Termen 

mobbning verkar ha satt ord på ett problem i barns sociala samspel. Detta var ett 

problem som kändes till av många och med den nya termen blev det lättare att tala om 

det. Det påpekades i ett flertal fall risken för mobbning av handikappade barn eller 

invandrarbarn i skolan. Det var en psykolog vid namn Gunnar Vilson som tog upp frågan 

om avvikelsen om den som blivit drabbad av mobbning i sin artikel ”Vad mobbning är för 

något” från 1971 (Larsson, 2010). 

2.2. Skolans värdegrund och uppdrag 

I skollagen (2010:800, ur lgr11) slår man fast att den utbildning man har inom skolväsendet 

avser att eleverna ska erhålla och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska stödja alla 

elevers utveckling och livslång lust att lära. Utbildningen har även en uppgift att föra vidare 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och även de grundläggande värderingar 

som samhället vilar på. Integritet, alla människors lika värde, individens frihet, 

människolivets okränkbarhet, solidaritet med svaga och utsatta. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Det är även meningen att utbildningen ska stödja 

elevernas fortsatta lärande och deras kunskapsutveckling i utgångspunkt för elevernas tidigare 

erfarenheter, språk, kunskaper och bakgrund. Skollagen föreskriver att utbildningen inom 

varje skolform och även inom fritidshemmet ska vara jämbördig, oavsett vart den organiseras 

i landet. Det sätt som flickor och pojkar blir bemötta och bedömda på i skolan och även de 

krav och förväntningar man ställer på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som egentligen är kvinnligt och manligt (Lgr 11, 2011). 

2.2.1. Skollagens regler om kränkande behandling 

I det sjätte kapitlet i skollagen fastställs särskilt ansvar och roller i arbetet för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever i utbildningsverksamheten. I kap 6. 3§ definierar 

skollagen begreppet kränkande behandling som ett uppträdande som kränker ett barns eller 

elevs värdighet och som inte har samband med någon diskrimineringsgrund, enligt 

diskrimineringslagen. Definitionen av kränkande behandling visar på att skollagen och 

diskrimineringslagen reglerar olika typer av kränkningar. De kränkningar som inte anses vara 

diskriminering faller under skollagen och de kränkningar som anse vara diskriminerade faller 

under diskrimineringslagen (Melander, 2016).  
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2.2.2. Skolans skyldigheter  

Melander (2016) skriver att i kapitel 6. 6§ i skollagen fastställs det att huvudmannen för 

skolan har ansvar för att skolan utövar ett målinriktat arbete i syfte att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. I 7 och 8§ framgår att huvudmannen ska se till att det utförs 

åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och varje år ska det formuleras 

en ny plan mot detta. Lärarna ska ha ett gemensamt förhållningssätt och vara konsekventa i 

sina tillsägelser till barnen och eleverna. De ska även garantera att vuxen närvaro under 

lektionsfri tid finns. Under raster, i matsalsköer och även i omklädningsrum är det viktigt att 

vuxna finns tillgängliga. I den mån kamratstödjande verksamhet bedrivs får skolan aldrig 

överlämna ansvaret för arbetsmiljöarbetet till eleverna, utan detta ansvar ligger alltid på de 

vuxna i skolan. Lärarna kartlägger effektivt var och när riskerna för kränkande behandling är 

störst. Det är viktigt att eleverna får vara med i kartläggningen eftersom de har ett inifrån-

perspektiv över vad som händer på skolan. Om eleverna känner sig delaktiga i 

värdegrundsarbetet ökar även chanserna att det blir framgångsrikt (Melander, 2016). De ska 

reflektera över sitt förhållningssätt. Utan självkritik kommer det finnas stor risk att 

kvalitetsarbetet avstannar. De ska även vara uppmärksamma på jargonger och hårt språkbruk 

på skolan. I en av de skolorna som har blivit granskad av skolinspektionen förekom det 

dagligen att eleverna kallade varandra för saker som ”fetto”, ”efterbliven”, ”äcklig” och så 

vidare. Om ett sådant samtalsklimat tillåts är risken stor att elever och även i värsta fall lärare 

känner en viss förtvivlan i sin arbetsmiljö och låter kränkningarna passera (Melander, 2016). 

 

2.3. Förutsättningarna för fritidshemmet 

I kapitlet ”Lärande i fria miljöer” skriver Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2010) att 

fritidshemsverksamheten har en låg status om man ser till skolan och förskolan. Det skulle 

kunna bero på storleken på de tillgångar som samhället beviljar de olika verksamheterna i 

åldrarna 6-9 år. Under senare år har det gjorts stora ansträngningar för att öka 

personaltätheten, för att minska storleken på barngrupperna och även korrigera den 

utbildningsnivå som finns hos personalen i skola, förskola och fritidshem. Detta har gjorts 

med, bland annat, riktade statsbidrag till kommunerna. I skolverksrapporter från senare år 

(Skolverket, 2010b; Skolverket, 2011) har det visats att det man önskat har uppnåtts i skola 

och i förskola, men i fritidshemmet har storleken på barngrupperna ökat och det har även 

visats att personaltätheten i fritidshem har minskat. 
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2.3.1. Att komplettera skolans verksamhet 

Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2010) skriver även att fritidshemmet har i uppdrag att 

komplettera skolans verksamhet, men vad betyder komplettering av skolans verksamhet? 

Innebörden för kompletteringen är inte självklar och det finns i varje fall inte mindre än tre 

olika definitioner av vad innebörden för kompletteringen är. De tre olika definitionerna är: 

 

*Fritidshemsverksamheten är ett komplement till skolan i första hand i form av en miljö där 

barn ska få möjlighet till rekreation och avkoppling från skolan. 

*Innehållet i fritidshemsverksamheten ska i första hand stödja skolans arbete. 

*Fritidshemsverksamheten ska stödja och koppla barns liv och lärande utanför skolan till det 

som sker i skolan (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2010:118–119). 

 

2.3.2 Skolan och fritidshemmet 

I Sverige har vi skolplikt, vilket betyder att alla barn från sex år och uppåt går i skolan och av 

dessa skäl är det en bredare majoritet av barnen som är på fritidshemmet minst några timmar i 

veckan. Det finns två miljöer i skolan där barnen behöver få lugn och ro och det är dels i 

klassrummet och dels i matsalen. Det är ungefär 40 % i 10-12 års ålder som i en studie uppger 

att det inte brukar vara lugnt i klassrummet och ca 70 % som uppger att det inte är lugnt i 

matsalen. I samma studie är det mellan 5-10 % som uppger att de blir illa behandlade av 

skolkamrater och det är ungefär lika många som uppger att de blir illa behandlade av sina 

lärare. Den fysiska och psykiska miljön som finns för skolbarnen är, som kan konstateras, inte 

bra för alla (Fjällhed & Jensen, 2013).  

Fritidshemsverksamheten är en frivillig organisation dit barnen går före och efter skolan, men 

även på kvällen. Fritidshemmet är även öppet på lov och studiedagar, då är skolan stängd. Det 

finns många barn som trivs med att vara på fritidshemmet, dock finns det många faktorer som 

förvärrar trivseln när det kommer till den fysiska och psykosociala miljön. När barngrupperna 

är för stora och de befinner sig i trånga lokaler, som inte är avsedda för mycket ljud och 

rörelser blir det en besvärlig miljö för en stor andel barn. I FN:s konvention om barns 

rättigheter står det att barn ska ha rätt till fritidshemmet, vila, lek och rekreation och en liten 

del av detta har skolan möjlighet att ta hänsyn till medan fritidshemmet förväntas att ge en 

något större del än vad skolan gör (Fjällhed & Jensen, 2013). 
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2.4. Fritidshemmets lokaler 

I skollagen står det att det är huvudmannens uppgift att se till att eleverna blir erbjudna en god 

miljö och att det ska finnas lokaler och utrustning som är nödvändig för att utbildningen ska 

kunna uppfyllas. Storleken på lokalerna och dess utformning, element som t.ex. luft, ljus och 

ljud och även material ska utformas på ett sådant sätt att alla elever blir tillförsäkrade en miljö 

som präglas av både trygghet och studiero. Personalen ska även kunna bedriva en god 

verksamhet som är pedagogisk i en miljö som är hälsosam och säker. Huvudmannen och även 

rektorn har ett ansvar att se till att fritidshemmets lokaler ger utrymme för olika typer av 

verksamhet (Allmänna råd och kommentarer fritidshem, 2014).  

I kapitlet ”Lärande i fria miljöer” skriver Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2010) även att 

ofta har man sett på fritidshemmets uppgift, förutom omsorgen, att de ska kunna erbjuda 

rekreation och avkoppling från skolan. Om man därför granskar det bakomliggande teoretiska 

föreställningarna som finns i den här ståndpunkten kan det tolkas som att lära är något som 

främst sker i skolan, inte utanför, och därför krävs det avkoppling och rekreation. Detta krävs 

också i en organiserad form, vilket fritidshemmet är. Man kan även se fritidshemmets uppgift 

som att det ska stödja och främja skolans arbete i olika aspekter. Under fritidstid kan det till 

exempel handla om läxhjälp och under skoltid att fritidspedagogen hjälper till i till exempel 

temaarbeten eller i vissa undervisningsämnen, främst de praktisk-estetiska. Fritidspedagogen 

har även möjlighet att berika delar i skolan som läraren inte kan, vilket kan bero på för att 

läraren inte är utbildad för det, men som finns med i läroplanen som till exempel praktiskt-

estetiska ämnen. 

2.4.1 Anmäla kränkningar 

Under 2015 har skolinspektionen och BEO (Barn- och Elevombudet) tagit emot 1544 

anmälningar om kränkande behandling. Jämfört med 2014 har anmälningarna ökat med 17 %. 

Det var 69 % som uppgav att en eller flera hade kränkt en annan elev och det var hela 40 % av 

anmälningarna som uppgav att rektor, lärare eller annan personal på skolan hade varit den 

som kränkt. Skolinspektionen och BEO har fastställt att skolan eller huvudmannen har brustit 

i sin hantering när en elev har blivit utsatt för kränkande behandling (Barn- och Elevombudet, 

2016).  

När lärare eller annan skolpersonal får vetskap om att ett barn eller elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i anknytning till verksamheten har denne, enligt kapitel 6, 10§ 

första stycket skollagen, en anmälningsskyldighet till rektorn på skolan (Melander, 2016). 

Detta är ett krav som finns för att det ska kunna garanteras att barnens och elevernas 
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rättsskydd är effektivt. När rektorn får vetskap om upplevda kränkningar från barn eller elever 

inträder en skyldighet att i sin tur anmäla vidare till huvudmannen. Huvudmannen i sig har 

sedan ett ansvar för att dess personal verkställer sina skyldigheter i detta avseende och kan 

inte på några som helst villkor ursäkta sig med okunskap om vetskap om kränkningar fanns 

inom verksamheten. Huvudmannen har även en skyldighet att brådskande utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och, om det kan konstateras att det har 

skett kränkande behandling, vidta de åtgärder som rimligtvis krävs för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden (Melander, 2016). 

2.5. Mobbningens omfattning 

I tidigare forskning angavs att det var hela 10 % av grundskoleeleverna som var utsatta för 

mobbning. När media såg de siffrorna beskrevs det som ”högre än väntat” och ”alarmerande” 

(Ellmin, 2014:47). Idag har siffrorna sjunkit och ligger nu på 5-8 % för elever som någon 

gång har blivit utsatta för mobbning. De siffrorna motsvarar en elev i varje klass. Siffran för 

elever som har mobbats under en längre tid ligger på 1-2 %. Vad är egentligen orsakerna till 

mobbning? I den tidigare forskningen har det beskrivits som att det var den 

individualpsykologiska uppfattningen om aggressivt beteende som var orsaken till mobbning. 

I början av 2000-talet fick fyra sociologer ett uppdrag av skolverket att undersöka den 

forskning som fanns om mobbning. Det som menades var att majoriteten av orsakerna till 

mobbning utgick från ett individperspektiv. Med andra ord förklaras orsakerna av mobbning 

utifrån personlighetsdrag (Ellmin, 2014). 

I Utstött - en bok om mobbning skriver Fors (2007) att det har gjorts forskning om unga 

människor som har gjort allvarliga självmordsförsök och i den forskningen visar det sig att det 

är 90 % som har upplevelse av mobbning i skolan. Det är inte alldeles enkelt att värdera de 

skador som uppstår av mobbning eftersom man inte vet hur barnen mådde innan mobbningen 

tog sin början. Mobbning får allvarliga konsekvenser för både den som blir mobbad och för 

den som mobbar. Att som offer för mobbning leva under långvariga övergrepp och även 

måttlösa hot orsakar grundläggande posttraumatiska reaktioner och även sekundärt skador på 

självbilden. Den mesta mobbningen sker i skolan. Olweus (1991) skriver att de har redovisat 

resultat som har visat att det var mindre mobbning i de skolor som hade hög ”lärartäthet” 

under rasterna. En enkel och en naturlig åtgärd för att kunna motverka mobbning är att man 

ser till att skolan har ett rastvaktsystem som fungerar. 
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2.5.1. Mobbning som sker mellan pojkar och flickor 

I en studie gjord av Gerda Siann framgår det att flickor blir utsatta för mobbning av både 

pojkar och flickor. Flickor brukar tveka inför att erkänna om de blir utsatta och själva är de 

inte alltid medvetna om att sättet de beter sig på kan tolkas som mobbning. I en studie som har 

redovisats i artikeln ”Teenagers´ Explanations of Bullying” framgår det att flickor i en större 

utsträckning skyller mobbningsincidenter på dem som utsätter andra, pojkarna däremot 

skyller, i större utsträckning, på den som blir utsatt. Mary Cantanzaro diskuterar i artikeln 

”Indirect aggression, bullying and female teen victimization” olika uttryckssätt som används 

av både pojkar och flickor när de visar aggressivitet. Det hon menar är att flickorna ofta är 

mer manipulativa och använder sig av mer osynliga former av mobbning. Det handlar närmast 

om social mobbning än fysisk och synlig mobbning (Frånberg, 2013).  

Enligt en äldre statistik från Olweus (1991) finns det en benägenhet att pojkar utsätter andra 

för mobbning mer än vad flickor gör. Detta är något som är särskilt framträdande på 

högstadiet. Flickor är mer utsatta för indirekt mobbning och mer osynlig mobbning än för 

mobbning med öppna angrepp. Samtidigt visar det att en lika stor andel pojkar som flickor 

blir utsatta för indirekt mobbning. Det är även känt att en större andel är utsatta för direkt 

mobbning. Mobbning med fysiska särpräglade drag är mer vanligt bland pojkar än flickor, 

flickor använder sig gärna av mer utstuderande och indirekta metoder som exempelvis 

ryktesspridning, förtal och manipulering (Olweus, 1991). 

2.5.2 Vad gör lärarna för att stoppa mobbning? 

Gun-Marie Frånberg (2013) skriver i sin artikel att lärare behöver ha ett förhållningssätt som 

är vetenskapligt, som ger dem redskap till att kunna analysera, bedöma och hantera situationer 

där det uppstår negativa händelser. Lärare måste skärpa blicken och även vara mottagliga för 

att de ska kunna tolka signaler och upptäcka när barn och ungdomar far illa. De behöver även 

känna till att pojkar och flickor blir bemötta på olika sätt. Förväntningarna som finns på 

pojkar och flickors beteenden och intressen ser ofta olika ut och det är inte bara i skolan. 

Enligt en undersökning som Olweus (1991), tar upp i sin bok var det 40 % av de elever som 

var mobbade på låg – och mellanstadiet som uppgav att lärarna ”någon enstaka gång eller 

nästan aldrig” gjorde någonting för att stoppa den aktuella mobbningen. Av eleverna som 

mobbades på låg- och mellanstadiet var det 65 % som uppgav att deras klassföreståndare inte 

hade pratat med dem om mobbning. Baserat på dessa siffror kunde det fastställas att ”lärarna 

gör förhållandevis lite för att stoppa mobbningen i skolan”. Däremot redogjorde de 65 % som 

mobbats på låg – och mellanstadiet att ”någon vuxen hemma” hade pratat med dem om 
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mobbning. Det kom in 4035 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan till 

skolinspektionen och BEO (Barn- och Elevombudet) under 2015, vilket var 8 % fler än under 

2014. Det var vanligast i grundskolan att anmälningarna berörde en pojke som uppgavs blivit 

kränkt. Det var 57 % av anmälningarna som handlade om pojkar och det var 36 % av 

anmälningarna som handlade om flickor. Efter att anmälningarna hade utretts om kränkande 

behandling konstaterades det att det fanns brister i skolans arbete i 754 fall, 2015 (Barn- och 

elevombudet, 2016). 

2.5.3 Grupptryck 

För att förstå vad mobbning är, är det viktigt att det finns kunskap om vad det är som 

karakteriserar individer som är mobbare och individer som blir mobbade. I många 

undersökningar som har gjorts har det konstaterats att barn, men även vuxna, kan bete sig 

aggressivt efter att de har observerat en annan individ vara aggressiv. Påföljden blir starkare 

om den observerande individen har ett positivt synsätt av den aggressiva individen, t.ex. att 

den aggressiva individen är stark, orädd och tuff. De individerna som verkar bli mest 

påverkade av aggressiva individer är troligen de elever som själva är lite osjälvständiga och 

osäkra, även kallade medlöpare, som inte har någon uppenbar status bland kamraterna och då 

gärna vill hävda sig (Olweus, 1991).  

Grupptrycket gör att den som tycker eller handlar annorlunda än medlemmar i  

gruppen snabbt blir nedtystad och därmed väljer att fortsätta följa gruppens 

normer. En gruppmedlem som öppet ifrågasätter gruppens kollektiviserade 

normer och gruppförsvar riskerar att bli utesluten ur gruppen (Thylefors, 2003 

ur Dahlkwist, 2010:103).    

I grupper sker det en oavbruten påverkan mellan medlemmarna. Ofta talas det om grupptryck 

som något negativt, men det finns även positiva saker med grupptryck. I en klass/skola 

innebär det positiva grupptrycket att deltagarna strävar efter att uppnå målen, att det ger status 

att arbeta mot målen. När den motsatta situationen uppstår skapas det problem. Ett negativt 

grupptryck, kan vara av olika karaktär. Exempelvis är det långt ifrån alltid som goda 

skolprestationer ger status i kamratgruppen. Att i sin kamratgrupp blir betraktad som 

”smörelev” eller ”pluggis” kan, i vissa grupper, vara en grogrund för mobbning. I dessa fall 

har begåvade elever upplevt att de måste dölja sin begåvning (Dahlkwist, 2010). 
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2.5.4 Offer för mobbning 

Olweus (1991:41) tar i sin bok upp en mängd olika kännetecken för hur mobbning och 

mobbare känns igen. Det finns primära tecken, sekundära tecken, generella tecken och de 

provocerande offren. Primära tecken som kan visa om barn eller ungdomar blir utsatta är 

exempelvis: De blir (ganska ofta) retade på ett sätt som kan upplevas vara obehagligt, blir 

tilltalade med fula och kränkande ord och att få förödmjukande öknamn är också vanligt. De 

blir ”hackade” på, sparkade, knuffade, slagna och ofta kan de inte försvara sig själva. 

Ytterligare ett primärt tecken är att den utsatta har skador som exempelvis blåmärken, 

skråmor, repor och/eller kläder som är sönderrivna som inte kan förklaras på ett naturligt eller 

trovärdigt sätt.  

Exempel på de sekundära tecknen är bland annat: 

Att de är (ganska ofta) ensamma och därmed utestängda från kamratgruppen på rasterna, är 

bland de sista som blir valda när man väljer lag till till exempel fotboll. De kan ha svårt för att 

tala högt i klassrummet och de ger ett intryck av att vara osäkra och nervösa. Det är vanligt att 

man ser en plötslig eller successiv försämring i skolarbetet. De framstår även som frustrerade, 

ledsna, olyckliga och har lätt att börja gråta.  

De generella tecknen som visar om någon är utsatta för mobbning är: 

Det är oftare lättare att umgås med vuxna som sina föräldrar eller lärare än att umgås med 

jämnåriga. De är ängsliga, olyckliga och osäkra. De har en negativ uppfattning av sig själva 

och signalerar indirekt till andra att man är värdelös och är misslyckad, som inte kommer att 

slå tillbaka om de blir förolämpade eller angripna. Med andra ord är de goda ”måltavlor”. De 

kan även vara tysta, tillbakadragna, försiktiga, möjligen passiva och skygga.  

Sedan har vi även de provocerande offren vars kännetecken är:  

De kan själva försöka mobba svagare elever, de kan även ha ett häftigt temperament och 

försöker slåss eller ge igen om eller när de blir förolämpade eller angripna (Olweus, 1991). 

Elever menar att det är den som är avvikande som blir mest utsatta för kränkande behandling. 

Den som avviker genom att vara exempelvis ett så kallat okänt kort kan bli, framförallt, utsatt 

för skitsnack (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). I Utstött – en bok om mobbning skriver 

Odd Lindberg (2007) att det finns även undersökningar som visar att de barn och ungdomar 

som blir utsatta för mobbning i skolan ofta känner sig bortstötta och underlägsna, de lider 
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även av depressioner och ångest. Det är ett flertal forskare som menar att de som har blivit 

utsatta för mobbning känner ett emotionellt främlingskap till andra barn och att det hindrar 

dem från att knyta känslomässiga band till dessa (Lindberg, 2007). 

2.5.5 De som mobbar 

Det finns, precis som de som blir mobbade, kännetecken för de som mobbar och även det tar 

Olweus (1991) upp i sin bok som till exempel: 

De retas (ganska ofta) på ett sätt som kan upplevas som obehagligt av den som blir utsatt. De 

säger sårande saker, driver med en, hånar, gör narr av, sparkar, slår, knuffar och förstör för 

andra. De har ett starkt behov av att styra och tysta ner andra elever, genom att till exempel 

hävda sig med våld eller hot. De har även ett häftigt temperament, är impulsiva, har låg 

frustrationströskel och blir lätt arga. De är allmänt ”stridslystna”, motsträviga och har ett 

aggressivt beteende mot vuxna (lärare och föräldrar). De är även duktiga på att ta sig ur 

besvärliga situationer. De blir uppfattade som okänsliga, tuffa och visar liten medkänsla för 

elever som blir utsatta för mobbning. Redan vid en ung ålder, jämfört med sina jämnåriga, 

börjar de med ett antisocialt beteende som vandalisering, dricka sig berusade, stölder, börjar 

umgås med ”dåliga kamrater” och så vidare (Olweus, 1991). 

Det är framförallt personer som själv har relativt låg status som utför kränkningar. Det kan 

vara på det viset att kränkningarna ger denna person en chans att själv visa sig i bättre dager. 

Kränkande handlingar som exempelvis skitsnack kan även handla om försvar av hierarkier 

och kan även vara en utmaning (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). 

2.5.6. Vad finns det för åtgärder för att stoppa mobbare? 

Det finns en hel del förslag på hur man kan åtgärda mobbning på en mer individbaserad nivå 

som Olweus (1991) tar upp i sin bok. Om det är på det viset att klassföreståndaren är 

misstänksam mot att det förekommer eller att det är klarlagt att det förekommer mobbning i 

klassen måste klassföreståndaren handla ögonblickligen. Målsättningen gällande de som 

mobbar är först och främst att få dem att sluta mobba. Det budskap som framförs till 

mobbarna måste vara ett tydligt sådant: Vi accepterar inte mobbning i vår klass/skola och 

kommer att se till att det blir slut på den. Hur ska ett sådant samtal genomföras på ett bra och 

genomtänkt sätt med en mobbare? Är det flera elever som medverkar i mobbningen är det 

klokt att samtala med dem en och en, i en snabb följd. På det sättet får de inblandade inte en 

chans till att prata ihop sig med varandra. Vad den vuxne måste vara medveten om och vara 

beredd på är att många mobbare är duktiga på att ta sig ur knepiga och besvärliga situationer 
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och de är även ganska tuffa och självsäkra. Bland annat kan det förväntas att mobbaren 

bagatelliserar sina egna insatser i mobbningen samtidigt som hen påpekar de andras roller. De 

kan också framställa offrets beteende som fånigt och aggressivt (Olweus, 1991). 

2.5.7. Byta klass eller rentav byta skola 

Av många skäl är det önskvärt att mobbningsproblem löses på plats genom att använda sig av 

olika åtgärder i klassen eller i klasserna. Kvarstår problemet trots flera försök till att lösa det 

kan det vara aktuellt att fundera på klassbyte eller rentav byte av skola. Är det på det viset att 

det finns en olämplig konstellation av aggressiva elever i klassen bör, i samråd med 

föräldrarna, dessa elever delas upp på olika platser och möjligen olika skolor. Anses det att 

det inte är en passande lösning kan mobboffret istället flytta till en annan klass eller skola, om 

det ser ut att kunna få positiva resultat (Olweus, 1991). 
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3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling är en skyldighet 

I varje skola ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska 

syfta till att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska innehålla en 

beskrivning av skolans planerade åtgärder, en översikt och en redogörelse över vilka insatser 

som är behövda för att kunna förebygga och förhindra kränkande behandling och även en 

redogörelse för vilka insatser som ska genomföras eller som ska påbörjas under året. Planen 

ska tydligt ange ansvarsfördelningen mellan rektorn eller någon annan med liknande 

ledningsfunktion och även med personal samt omfatta rutiner för hur händelser och åtgärder 

dokumenteras. I Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014) 

står det: 

 För att personalen ska utveckla sin förmåga att uppmärksamma diskriminering 

 och kränkande behandling är det viktigt att de får tillfälle att samtala om alla 

 diskrimineringsgrunder och diskutera dessa i förhållande till sina normer och 

 värderingar med utgångspunkt i de situationer som de ställs inför i verksamheten 

 (Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 2014:21). 

Finns det en plan mot diskriminering och kränkande behandling ska den upprättas, följas upp 

och ses över under deltagande av barnen/eleverna i skolan. När man har granskat planer mot 

diskriminering och kränkande behandling har dessa brister visat sig vara vanligast (Dahlkwist, 

2010):  

*elever har inte varit tillräckligt delaktiga i eller känt till framtagandet av planen 

*ingen eller bristande kartläggning av skolans behov har genomförts som underlag för de 

åtgärder planen innehåller 

*planen har inte varit tillräckligt konkret formulerad och/eller varit tillräckligt väl förankrad i 

skolan (Dahlkwist, 2010:17) 

3.1. Likabehandlingsarbete 

När det kommer till likabehandlingsarbetet brukar det ske i tre faser. Dessa tas upp i Matts 

Dahlkwist (2010) bok. 

3.1.2. Det främjande arbetet 

Den första fasen är det främjande arbetet. Den här delen syftar till att göra respekten för allas 

lika värde starkare. Den omfattar diskrimineringsgrunderna och är riktad mot alla och bedrivs 

utan förekommen anledning. Det är en rimlig del av vardagsarbetet som finns i skolan. Det 
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främjande arbetet bör långsiktigt och även systematiskt innehålla ett värderingsarbete som 

handlar om att identifiera och stärka de positiva sidorna som finns av verksamheten och som 

ger villkor för likabehandling, som har sin startpunkt i skolans uppdrag att verka för 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Ledningen i skolan har ett stort ansvar i 

att personalen får stöd och möjlighet till att kompetensutveckla sig (Dahlkwist, 2010). 

3.1.3. Det förebyggande arbetet 

Den andra fasen som Dahlkwist (2010) tar upp är det förebyggande arbetet som syftar till att 

förhindra risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och arbetet 

omfattar främst områden som har blivit identifierade som riskområden för den enskilda 

skolans del. Det förebyggande arbetet betyder regelbundna och aktuella kartläggningar av 

skolans verksamhet och att man utifrån analys av kartläggningarna formulerar 

uppföljningsbara och konkreta mål för arbetet och att det även planeras vilka insatser som ska 

genomföras för att nå målen och ansvarsfördelningen.  

3.1.4. Det åtgärdande arbetet 

Den tredje och sista fasen i likabehandlingsarbetet är det åtgärdande arbetet, som innebär 

rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling när det har inträffat. Det arbetet ska man starta omedelbart då det kommer signaler 

om att något barn eller någon elev känner att de är utsatta. Detta innebär att skolan måste 

vidta åtgärder som blir dokumenterade och utvärderade för att på det viset förhindra att det 

uppstår kränkningar. Det åtgärdande arbetet ska vara planerat på det sätt att skolan agerar 

direkt när huvudmannen eller annan ur personalen får signaler om att ett barn eller en elev 

känner sig kränkt (Dahlkwist, 2010). 

3.1.5. Elevernas deltagande i likabehandlingsarbetet 

Under barn och elevers deltagande ska en plan mot diskriminering och kränkande behandling 

ses över, följas upp och slutligen upprättas för den verksamhet som planen gäller. Ex. på 

former för elevdeltagandet i skolans likabehandlingsarbete är (Dahlkwist, 2010): 

*System med kamratstödjare, som hjälper de vuxna att upptäcka kränkningar på skolan.  

*Skolråd, klassråd, cafémöten och samlingar, där barnen/eleverna får ge egna förslag och 

idéer för hur likabehandlingsarbetet ska gå till, där de får vara delaktiga och har ett inflytande 

över beslutsprocessen.  
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*Inbjudan till eleverna att mer informellt lämna förslag och ge synpunkter via t.ex. e-post, 

sms eller lappar.  

*Elevansvar vid planering, genomförande och utvärdering av temadagar eller andra 

gemensamma aktiviteter på skolan.  

*Väl fastställda uppdrag som t.ex. ett bedömningsbart inslag i den vanliga undervisningen 

(Dahlkwist, 2010:19). 
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4. Metod  

4.1. Kvalitativ intervju 

Det är endast frågeområdena som är bestämda i kvalitativa intervjuer, eftersom de intervjuade 

kanske svarar olika och tar upp olika aspekter. Syftet som finns med den kvalitativa intervjun 

är att man vill få så uttömmande svar som möjligt och det sker ofta som sådant att man spelar 

in kvalitativa intervjuer på t.ex. band och det är för att man ska kunna skriva ner vad som sägs 

ordagrant (Johansson & Svedner, 2010).  

4.1.2. Urval 

Jag valde att göra en fallstudie på den skola och det fritidshemmet som jag har genomfört min 

VFU på under mina tre år på universitetet. Anledningen till varför jag valde att göra min 

fallstudie på denna skola var för att jag ville ta reda på hur personalen där tycker att de arbetar 

mot mobbning och kränkande behandling och hur de tycker att arbetet fungerar kring deras 

likabehandlingsplan. Anledningen till varför jag valde att göra kvalitativa intervjuer var för att 

jag ville få genomtänkta och innehållsrika svar från mina informanter, men även för att jag 

ville se hur de själva tolkade arbetet med likabehandlingsarbetet på deras skola och 

fritidshem. 

4.1.3. Genomförande 

Jag skickade ut mitt missivbrev på mail till samtliga lärare, fritidspedagoger och även till 

rektorn i åk F-3 på skolan. Rektorn svarade ganska omgående och ställde upp på intervju 

under sportlovet. Lärare och fritidspedagoger svarade inte alls på mitt mail. Efter ett samtal 

med rektorn, öga mot öga, fick jag rådet att gå runt och prata med personalen, vilket 

resulterade i att några var villiga att ställa upp och vi bokade in tid som passade. Inför varje 

intervju frågade jag om tillåtelse att få spela in och talade om att jag var den enda som skulle 

lyssna på intervjuerna. Sammanlagt intervjuade jag två lärare, fem fritidspedagoger och en 

rektor i åk 1-3.  

Jag hade fortsatt kontakt med rektorn och fick via hen ta del av deras trivselenkäter för skolan 

och fritidshemmet, deras likabehandlingsplan och jag fick även vara med och observera ett 

likabehandlingsteam-möte. Först hade jag tänkt göra egna trivselenkäter, men jag tror att det 

hade varit svårt att få elever till att besvara dessa, dels för att jag då behöver ha 

vårdnadshavares godkännande och att dels för att mobbning och kränkning är ett ganska 

känsligt ämne för många. Det var inte många frågor som fanns i trivselenkäterna och därför 

valde jag att använda mig av hela den gjorda trivselenkäten för att få tillräckligt med 
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underlag. Eftersom jag istället fick ta del av skolan och fritidshemmets trivselenkäter fick jag 

en inblick i hur eleverna upplever skolan och fritidshemmet. Jag har även fått ta del av 

skolans likabehandlingsplan för att få en bättre förståelse för hur skolan och fritidshemmet 

arbetar och för att kunna jämföra det med vad mina informanter säger. Jag fick möjlighet att 

observera ett likabehandlingsmöte med likabehandlingsteamet som finns på skolan. Jag fick 

presentera mig och tala om varför jag var med och jag fick i korta drag även berätta vad det är 

jag skriver om i mitt examensarbete. Sedan presenterade sig de som var med på mötet för mig 

och talade om i vilka årskurser de arbetade. Jag satt med vid bordet under mötet och lyssnade 

mest. Jag kunde inte föra mycket anteckningar eftersom majoriteten av det som diskuterades 

handlade om enskilda elever på skolan, men det jag ansåg var av värde för mitt arbete 

antecknades. Under observationen valde jag att föra anteckningar istället för att spela in 

eftersom jag visste att det skulle diskuteras olika incidenter med elever som skulle namnges. 

Observationen som jag gjorde av mötet med likabehandlingsteamet gjorde dessvärre inte 

jättemycket skillnad för undersökningen. 

4.1.4 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt när man skriver sitt examensarbete att man använder sig av forskningsetiska 

principer (www.vr.se) genom att visa informanterna som deltar i undersökningen respekt. 

Informanterna som deltar i undersökningen ska få möjlighet till att få en klar bild av vad 

syftet med undersökningen är och få möjlighet till att ställa frågor. I mitt missivbrev som jag 

skickade ut beskrev jag kort om vad mitt arbete skulle handla om och att de när som helst kan 

avsluta sin medverkan om de vill det. De ställde upp på att bli inspelade och de blev 

försäkrade om att ingen annan skulle höra inspelningen förutom jag och på det vis var de 

försäkrade om att deras identiteter var skyddade. (Johansson & Svedner, 2010). Den använda 

metoden har nått fram till pålitliga resultat med tanke på att informanterna i sina intervjuer har 

gett svar som kan liknas vid den andres. Skolan och fritidshemmets trivselenkäter och även 

likabehandlingsplanen ger mycket kunskap kring hur mobbning och kränkning ser ut på 

skolan och fritidshemmet och även hur de arbetar för att motverka det. Det finns en pålitlighet 

i trivselenkäterna och i likabehandlingsplanen eftersom det är något där eleverna har en 

delaktighet i, främst trivselenkäterna eftersom det är eleverna som besvarar på dem. Det finns 

även en pålitlighet i likabehandlingsplanen som har blivit utformad av personal på skolan. 
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5. Resultat 

I resultatdelen kommer resultatet av undersökningens empiri att presenteras, skolans 

likabehandlingsplan samt en observation av likabehandlingsteamet och vad de pratar om på 

sina möten. Efter det kommer en sammanställning av trivselenkäterna för årskurs F-3, från 

både skolan och fritidshemmet, att presenteras. Det har även gjorts intervjuer med rektor, 

lärare och fritidspedagoger från årskurs F-3 som kommer att presenteras i resultatdelen. 

5.1. Beskrivning av skolans likabehandlingsplan 

Ansvariga för likabehandlingsplanen är de två rektorer som arbetar på skolan och planen är 

giltig från 2015-09-01 till 2016-09-01. I planen tas det upp elevernas, vårdnadshavares samt 

personalens delaktighet i planen. Det förklaras även i planen om hur utvärderingen av 

fjolårets plan har gjorts och resultatet av det. Det tas upp främjande insatser som exempelvis 

att skolan ska arbeta för att främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning med mera. Det tas även upp kartläggning, 

områden som berörs av kartläggningen, elevernas och personalens delaktighet i 

kartläggningen, skolans förebyggande åtgärder och vikten att motverka trakasserier på grund 

av funktionsnedsättning, motverka förekomsten av trakasserier på grund av religion eller 

annan trosuppfattning. I planen presenteras även de rutiner som skolan och fritidshemmet har 

när akuta situationer uppstår. De tar även upp olika begrepp som diskriminering och 

kränkande behandling och även diskrimineringsgrunderna.  

5.1.2. Beskrivning av likabehandlingsteamets sammansättning och funktioner 

På skolan som jag har valt att göra min fallstudie har de ett likabehandlingsteam, där en från 

varje avdelning eller arbetslag medverkar. Rektor för åk 4-9, rektor för åk F-3, kurator, lärare 

åk 3-9, lärare åk 4-9, speciallärare åk 4-9, lärare åk 6-9 samt en fritidspedagog. Det finns 

förtillfället inte någon personal från åk 1-3, eftersom likabehandlingsteams – mötet krockar 

med deras schema. På det mötet som jag observerade var det 4 medverkande, exklusive mig. 

Likabehandlingsteamet har 1 timmes möte 1 gång/veckan. På mötet skriver man varje gång 

ett protokoll, som ligger skyddat och bara de som är med i teamet har tillgång till de 

protokollen. På mötet tas det upp incidenter, påbörjade och avslutade ärenden. Det pratas även 

om skedda händelser som behöver lyftas. På likabehandlingsmötet tas även det främjande 

arbetet upp. De pratade även, på det mötet som jag var med på, om utformandet av 

trivselenkäterna, där man främst på högstadiet i åk 7-9 har plockat bort och lagt till frågor allt 

eftersom.  
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5.1.3. Resultat från trivselenkät för skolan, F-3 

Skolan har gjort trivselenkäter för att ta reda på hur eleverna trivs i skolan, med kamrater och 

med personalen och så vidare. Nedan presenterar jag min egen sammanställning av 

trivselenkäten och visar även upp ett diagram som har sammanställts av den berörda skolan. 

I trivselenkäterna som gjordes i skolan tas det upp olika platser på skolan där man undrade om 

eleverna kände sig glada, mitt emellan eller ledsna. Det första området som berördes var att 

”vara i skolan”. Det var ca 73,6 % som svarade att de känner sig glada i skolan, ca 24,8 % 

svarade att de känner sig mitt emellan och ca 1,6 % svarade att de känner sig ledsna i skolan. 

När frågan om trivseln på lektionerna kommer är det ca 66,4 % som svarar att de känner sig 

glada, ca 32,8 % som svarar att de känner sig mitt emellan och ca 0,8 % svarar att hen känner 

sig ledsen. Ca 0,8 % motsvarar en elev. På rasten är det ca 75,4 % som svarar att de känner 

sig glada, ca 22.8 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 1,7 % har svarat att de 

känner sig ledsna på rasten. Det är ca 39,5 % som har svarat att de känner sig glada i 

matsalen, 45,1 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 15,3 % har svarat att de 

känner sig ledsna i matsalen. När det gäller omklädningsrummet har ca 61,6 % svarat att de 

känner sig glada, ca 31,2 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 7,2 % har svarat 

att de känner sig ledsna i omklädningsrummet. Det är ca 86,4 % som har svarat att de känner 

sig glada med sina kompisar, ca 12 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 1,6 % 

har svarat att de känner sig ledsna. Den sista punkten i trivselenkäten för skolan handlar om 

hur eleverna trivs och känner sig med personalen. Ca 88 % har svarat att de känner sig glada 

med personalen, ca 9,6 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 2,4 % har svarat att 

de känner sig ledsna.  

För att sammanfatta trivselenkäten för skolan visar majoriteten av de ställda frågorna att 

eleverna trivs och det är väldigt få elever som känner att de är ledsna i skolan. Det som sticker 

ut är att en stor majoritet av eleverna känner sig lite mittemellan i matsalen, vilket kan bero på 

att det ofta är ganska hög ljudnivå i matsalen. 
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Diagram 1 

5.1.4. Resultat från trivselenkät för fritidshemmet, F-3 

I trivselenkäten för fritidshemmet har man inte berört lika många områden som man gjorde i 

trivselenkäten för skolan. Det är i stort sett samma områden som man tar upp i fritidshemmet, 

men man anger de med andra namn. Nedan presenterar jag min egen sammanställning av 

trivselenkäten och även ett diagram som har sammanställts av skolan. 

Först har man frågat hur barnen känner sig på fritidshemmet. Det är ca 88,3 % som har svarat 

att de är glada på fritidshemmet, ca 10 % har svarat att de känner sig lite mitt emellan på 

fritidshemmet, och ca 1,5 % har svarat att de är ledsna på fritidshemmet. Sedan kommer 

frågan om hur de trivs på samlingarna. Ca 53,4 % har svarat att de är glada på samlingarna, ca 

41 % har svarat att de känner sig lite mitt emellan på samlingarna, ca 5,4 % har svarat att de 

känner sig ledsna på samlingarna. När frågan om hur de trivs på mellanmålet ställs är det ca 

64,5 % som har svarat att de känner sig glada på mellanmålet, ca 29,9 % har svarat att de 

känner sig mitt emellan och ca 5,5 % har svarat att de känner sig ledsna på mellanmålet. 

Sedan frågar man om kompisar och då är det 87,5 % som har svarat att de känner sig glada 

med sina kompisar, ca 12,5 % har svarat att de känner sig lite mitt emellan och det är inga 

barn som har svarat att de känner sig ledsna med sina kompisar. Det sista som togs upp i 

trivselenkäten för fritidshemmet är uteleken och ca 88 % har svarat att de känner sig glada i 

uteleken, ca 9,6 % har svarat att de känner sig mitt emellan och ca 2,4 % har svarat att de 

känner sig ledsna i uteleken. 

Precis som trivselenkäten från skolan visar trivselenkäten för fritidshemmet att majoriteten av 

eleverna trivs på fritidshemmet. Även på fritidshemmet är det få som har uppgett att de 
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känner sig ledsna och där de känner sig mest mittemellan är på samlingarna, vilket även det 

kan bero på att det blir en stökig miljö. 

 

Diagram 2 

5.1.5. Hur går arbetet med likabehandlingsplanen till? 

Som det nämns i bakgrunden när det kommer till plan för diskriminering och kränkande 

behandling utgår man från tre olika faser. Det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och 

det åtgärdande arbetet. Respekten för allas lika värde ska göras starkare, förhindra risker för 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och rutiner för att upptäcka, utreda och 

åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling när det har inträffat. I intervju 

med rektor talar hen om när de formade sin egen plan för diskriminering och kränkande 

behandling. De utgick från något som heter plan för alla. Rektorn berättar att när man utgår 

från plan för alla svarar man på olika frågor som till exempel: Vad gör man? Hur jobbar man 

förebyggande? Vad har vi för behov? Vad har vi för utvecklingsområden och så vidare. Alla 

arbetslag är med och utvecklar planen, men som rektorn säger är likabehandlingsteamet 

spindeln i nätet. Rektorn talar om vikten av att eleverna är delaktiga i utformandet av planen 

och hen pratar om att elevernas delaktighet beror på hur gamla de är. Rektorn har ansvar för 

elever upp till årskurs 3 och då har eleverna fått titta på planen tillsammans med elevrådet. 

Rektorn säger i intervjun att hen tycker att det är viktigt att eleverna vet om att det finns en 

plan och att de vet om att det finns ett likabehandlingsteam. De som är med i 

likabehandlingsteamet har varit ute i alla klasser och presenterat sig för eleverna. Personalen 

har gjort grunden för planen och eleverna har varit delaktiga genom trivselenkäter och 

elevrådet. Ju äldre eleverna blir desto mer delaktiga blir de. 

De fritidspedagoger som har blivit intervjuade har alla varit överens om att arbetet kring 

planen mot diskriminering och kränkande behandling går ganska bra, men när frågan om 
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elevernas delaktighet i planen ställs svarar de att de inte vet mycket om det. Ett svar var bland 

annat: ”Ska jag vara ärlig så vet jag inte. Nog tror jag att det finns med, men jag har faktiskt 

ingen aning. Jag tycker att det är jättebra om de är med. Det är alltid bra när eleverna deltar i 

det som händer kring dem själva” (Fritidspedagog 1). En annan fritidspedagog säger att hen 

tycker att det är en självklarhet att eleverna är delaktiga i planen och att elevinflytande är 

jätteviktigt.  

”När det gäller kränkningar händer det ofta när inte vuxna är där på till exempel raster” 

(Fritidspedagog 2). Fritidspedagogerna känner att de får vara med och påverka planen mot 

diskriminering och kränkande behandling genom att bland annat komma med synpunkter och 

de litar på likabehandlingsteamet som är med och arbetar fram likabehandlingsplanen. En 

annan fritidspedagog talar även om deras delaktighet i planen och säger att de vet att den finns 

där och att de är medvetna om den. Hen säger även att de har varit med i själva processen. Det 

är dock en fritidspedagog som känner att hen kanske inte är lika delaktig i planen som hen 

borde.  

Lärarna som har blivit intervjuade är eniga om att arbetet kring likabehandlingsplanen 

fungerar bra. ”Dels jobbar man med det kontinuerligt och dels med riktade insatser som 

exempelvis temaveckor” (Lärare 1). En lärare säger att man inte pratar varje dag om 

diskriminering när det gäller funktionshinder eller sexuell läggning, men att man självklart tar 

upp det med de diskrimineringsgrunder som finns. De redogör även för att man i början av 

terminen går igenom likabehandlingsplanen med eleverna, en gång per år ungefär. En av 

lärarna säger också, angående elevernas delaktighet i planen, att det är två stycken från 

klassen som medverkar i elevrådet och de andra eleverna får bara veta hur det har gått. 

Läraren säger att de inte får någon återkoppling från elevrådet till klassen. En av lärarna säger 

att eleverna får peka ut på en karta de platser som de känner är otrygga på skolan, men att det 

inte sker någon rundvandring. Sedan har de även trivselenkäterna. På det sättet får eleverna 

komma till tals, men det är inte mycket egentligen. Lärarna säger att de får vara delaktiga i 

planen men inte mycket. 

Fritidspedagogerna är alla överens om, att den förändring som har skett i kapprummen har 

varit till det bättre och att det är mestadels fritidspedagogerna som befinner sig i kapprummen. 

Den förändring som har skett är att det är bestämt vem som befinner sig i kapprummet. Den 

som går först till lunchen går först tillbaka till kapprummen för att kunna vara där när 

eleverna kommer. En annan förändring som har skett är att eleverna har blivit bättre på att 
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komma ut direkt när de ska på rast. Fritidspedagogerna ser inget problem i att det är de som 

oftast är i kapprummen eftersom de anser att det är deras ansvar som fritidspedagoger, men 

det är de fritidspedagoger som inte tror att det fungerar hos alla. En annan fritidspedagog tror 

att det är väldigt individuellt hur förändringarna i kapprummen har skett. Hen säger att ”Vi 

försöker alltid vara en person i kapprummen” (Fritidspedagog 3), och syftar då på sig själv 

och sina kollegor.  

I likabehandlingsteamet finns det bara en fritidspedagog med. Den fritidspedagog som är med 

och som har blivit intervjuad anser att det är tråkigt att det bara är hen, som fritidspedagog, är 

med i teamet. Hen säger bland annat: ”Det sociala arbetet som vi gör är avgörande för många 

barn. Speciellt för dem som är länge på fritids, men det är klart att det skulle behövas mer 

fritidspedagoger i likabehandlingsteamet” (Fritidspedagog 4). Det är en fritidspedagog som 

säger att hen inte vet hur många det är som är med i likabehandlingsteamet. Men hen har 

förstått att det är lite speciellt i år, med tanke på att det inte finns någon representant från 1-3 

och fritidspedagogen är ny. Hen tycker att det är en viktig fråga som ska prioriteras framför 

allt annat och att ledningen borde trycka på lite mer. ”Ska alla arbetslag vara representerade så 

ska det vara så” (Fritidspedagog 2). 

5.1.6. Hur arbetar skolan och fritidshemmet enskilt för att motverka mobbning 

och kränkning? 

Fritidspedagogerna säger i sina intervjuer att rastvaktsuppdraget handlar om att barnen och 

eleverna mår bra, att uppdraget går till på det vis att de ”går runt på skolgården, tittar till 

barnen och eleverna och ser till att det inte blir några konflikter”. Det är ofta på det viset att de 

flesta konflikterna sker under rasterna och att eleverna sedan tar med sig konflikterna in på 

lektion. Det är en fritidspedagog som säger att rastvaktsuppdraget tyvärr innebär mycket 

punktande, att man måste ha koll på vissa barn som det händer mycket saker kring. Hen säger 

att hen har tagit upp förut, att det är alldeles för få ute på rasterna. Fritidspedagogen talar om 

att hen, vid flera tillfällen, har varit ensam ute med sin klass och även två andra klasser. 

Eleverna i de två andra klasserna gick lite omlott, men fritidspedagogen räknade att hen var 

ensam ute med ungefär 120 elever. Hen hade tagit upp detta flera gånger, men det hände 

aldrig någonting tills hen bröt ihop. ”Då gick jag bara in och gick till rektorerna och sa att jag 

kommer inte gå ut en onsdag till om ni inte ser till att det finns fler folk ute” (Fritidspedagog 

3). Efter det skedde det en förändring, men fritidspedagogen tycker att det är skamligt att det 

ska behöva gå så långt att hen måste stå och gråta och vara förbannad för att man ska inse att 

det är ett problem.  
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Fritidspedagogerna tycker även att schemat fungerar bra, i alla fall för de yngre årskurserna F-

3. Rastvaktsschemat sträcker sig från F-6 och personal från 4-6 verkar inte vara bra på att ta 

sig ut på skolgården när de ska vara rastvakt. En fritidspedagog säger: ”Ju mindre folk som är 

ute, desto mer kan hända och händer det något på t.ex. en femma, sexa så måste vi rycka in 

och då blir det absolut kännbart. Då tappar vi om något händer om inte rastvakterna i de högre 

årskurserna tar sig ut och gör sitt jobb” (Fritidspedagog 4).  

När frågan om hur fritidspedagogernas arbete ser ut för att motverka mobbning och kränkande 

behandling svarade de att det samtalas i klassen om hur man är mot varandra och man 

uppmuntrar barnen och eleverna till ett positivt beteende. De vuxna ska finnas till hands för 

barnen och eleverna, hjälpa till att försöka lösa situationer när de uppstår. De arbetar även 

mycket med incidentrapporter om det är någonting som händer. Det är även viktigt att man 

själv är en bra förebild för barnen och för eleverna. En fritidspedagog säger att på deras 

avdelning är det alltid någon vuxen med barnen, det är inte många stunder som de är 

ensamma. En fritidspedagog säger att de alltid sagt till sina barn att de ska gå till någon vuxen 

om det händer något, och att deras barn är bra på det.  

När frågan om vilken grupp elever de ansåg oftare blev utsatta för mobbning tolkades frågan 

på olika sätt. En sa att ”de som avviker lite mer från den norm som finns i klassen så att säga. 

De blir mer hackkycklingar, easy target, vanligtvis och det gäller att stärka dem” 

(Fritidspedagog 4). En annan fritidspedagog tyckte inte att det var någon större skillnad utan 

det var en jämn fördelning och ytterligare en fritidspedagog svarade att ”man ser att det är fler 

pojkar som är ensamma än vad det är flickor. Det handlar mycket om utanförskap. Det är 

enklare att se mobbningen hos killarna än hos tjejerna” (Fritidspedagog 1).  

Fritidspedagogerna definierade även kränkande behandling som allt som har med dumhet att 

göra. Allt från slag till det psykiska. Det psykiska blir som ett hårt klimat och man kan säga 

vad som helst till vem som helst. Det är en fritidspedagog som tycker att ordet kränkt har 

blivit missbrukat och att det används hela tiden. Det är en lång period som man blir utsatt för 

kränkande behandling. En annan fritidspedagog säger att mobbning är när man mobbar 

målmedvetet. Fritidspedagogen säger även att mobbning är allvarligare än kränkning, det är 

inte ett engångstillfälle. För att motverka mobbning och kränkande behandling på 

fritidshemmet arbetar de med bland annat incidentrapporter, om något händer. De finns 

tillhands för barnen, försöker lösa situationer när de uppstår. De pratar om vad som är rätt och 

fel, hur man ska vara mot andra. Uppmuntra till positivt beteende, föregå med gott exempel, 
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vara en positiv förebild som de kan se upp till. Det är ofta som mobbning sker i grupp, både 

hos killar och tjejer, även om det kan vara en mot en, men oftast sker det i grupp. Sedan sa de 

att den vanligaste formen av mobbning var den psykiska, som oftast sker hos tjejer med till 

exempel blickar och ord. 

Lärarna är ålagda att ha 30 minuters rastvakt och det är utöver deras planerade tid och för att 

schemat ska gå ihop har fritidspedagogerna mer rastvakter. Då tappar man dem på lektion 

istället. Rastvaktsuppdraget innebär att vara ute och vara delaktig på rasten och se till att 

eleverna har en bra situation. Att vara med dem om det händer någonting. En lärare säger att 

rastvaktsschemat fungerar bra medan en annan tycker att det fungerar sisådär och att det är 

svårt att få till. En av lärarna säger att schemat fungerar bra på lågstadiet eftersom de har 

raster tillsammans och därför kan synka med varandra. Det fungerar inte lika bra på 

mellanstadiet.  

När det kommer till att ha personal i kapprummen tycker de att det har blivit bättre. Numera 

är det bestämt att den som går först till matsalen går först därifrån för att kunna ta emot 

barnen. Förra året gjorde de på ett annat sätt, som inte var lika bra. Lärarna är även eniga om 

att det är mest fritidspedagogerna som är i kapprummen.  

De resonerar även kring att det inte finns någon representant från 1-3 i likabehandlingsteamet 

och att det är ett problem. En grundlärare säger att det borde finnas en representant från varje 

stadium, alltså låg- mellan – högstadiet och även från fritids. Problemet är att ingen känner sig 

manad till att vara med i teamet.  

När det kommer till kränkande behandling säger en grundlärare att det ibland pratas om att det 

ligger i den utsattes tolkning. ”Känner jag mig kränkt är jag kränkt” (Lärare 1). Känner barnen 

sig illa behandlade är de ju kränkta. Det är svårt att definiera det. När är det egentligen 

kränkning och när är det mobbning? Det är lite av en gråzon. Mobbning är när det sker 

upprepade gånger, att en person är utsatt för vissa andra personer. Men det är likadant som 

med kränkande behandling, svårt att tolka säger en av lärarna. En äldre statistik säger att 

pojkar mobbar mer än vad flickor gör. En lärare säger att pojkars mobbning är mer synlig och 

lätt att ta på eftersom den är mer fysisk. Tjejerna är bättre på att frysa ut och läraren tror inte 

att det har hamnat i den gamla statistiken. ”Handlar det om all mobbning tycker jag att det är 

ganska lika tycker jag,”(Lärare 1). Den andra läraren säger att hen skulle säga att flickor är 

mer utsatta för mobbning. För att motverka mobbning och kränkande behandling talar de i 

klassen om hur man kan känna sig och hur man kan må. Händer det något är det noll tolerans 
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och man tar in eleverna direkt och pratar allvar med dem. Lärarna är eniga om att mobbningen 

sker enskilt, men att det förekommer lite grupptryck men inte alls ofta. De är även eniga om 

att den verbala, psykiska, mobbningen är vanligast. Det finns de som slår, men ord 

förekommer oftare. 
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6. Analys 

I analysen kommer jag besvara mina forskningsfrågor genom att knyta an mitt resultat till 

tidigare forskning och teorier.  

6.1. Hur går arbetet med likabehandlingsplanen till? 

På skolan ska det finnas en likabehandlingsplan som gäller för grundskolan. Tanken är att en 

likabehandlingsplan ska innehålla en beskrivning av skolans planerade åtgärder. Det ska även 

finnas en översikt och en redogörelse över vilka insatser som är behövda i arbetet att 

förebygga och förhindra kränkande behandling och även en redogörelse för vilka insatser som 

ska genomföras eller som ska påbörjas (Dahlkwist, 2010). På den skola som min fallstudie är 

gjord finns det en likabehandlingsplan för F-9 inklusive fritidshemmet. I den planen 

presenteras det rutiner som skolan och fritidshemmet har om akuta situationer uppstår. Det 

presenteras även förebyggande åtgärder som skolan ska ta för att motverka trakasserier på 

grund av funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning m.m. Planen ska tydligt 

ange ansvarsfördelningen mellan rektor eller någon annan med liknande ledningsfunktion och 

även personal samt omfatta rutiner för hur händelser och åtgärder dokumenteras (Dahlkwist, 

2010). Ansvarsfördelningen när det kommer till rektor och även för personalen är tydlig, men 

det finns ingen tydlig ansvarsfördelning för någon annan med liknande ledningsfunktion som 

rektorn. Det finns även rutiner för hur händelser och åtgärder dokumenteras och det är genom 

incidentrapporter som skrivs direkt en incident har inträffat. 

Barn och elever ska delta när planen ska ses över, följas upp och slutligen upprättas. 

Elevernas deltagande kan ses på olika sätt som t.ex. via skolråd, klassråd, cafémöten, 

samlingar där barnen/eleverna får möjlighet till att ge egna förslag och egna idéer för hur 

arbetet med likabehandlingsplanen ska gå till (Dahlkwist, 2010). Rektorn som jag intervjuar 

säger att det är viktigt att barnen och eleverna är delaktiga i likabehandlingsplanen och att 

deras delaktighet beror på hur gamla de är. Eleverna upp till årskurs 3 får titta på 

likabehandlingsplanen tillsammans med elevrådet. Två stycken från varje klass medverkar vid 

elevrådsmöten och får där ta del av likabehandlingsplanen, men det är de äldre eleverna som 

har varit mer delaktiga. Rektorn säger dock att det är viktigt att barnen och eleverna är 

medvetna om vad likabehandlingsteamet gör och att det är viktigt att barnen och eleverna vet 

att det finns en likabehandlingsplan på skolan. Samtliga fritidspedagoger redogör för att 

arbetet kring planen fungerar bra, men de verkar inte veta mycket om elevernas delaktighet i 

planen, men att det är bra att eleverna deltar i det som berör dem själva. De lärare som har 
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blivit intervjuade tycker även de, precis som fritidspedagogerna, att arbetet kring 

likabehandlingsplanen fungerar bra. De talar även om att man i början av terminen går 

igenom likabehandlingsplanen med eleverna, vilket sker en gång om året ungefär. En av 

lärarna pratar även om elevernas delaktighet i planen. Hen säger att två stycken från klassen 

medverkar i elevrådet. Det sker dock aldrig någon återkoppling från elevrådet till klassen och 

de andra i klassen får i stort sett bara veta hur det har gått.  

Skolverket (2016) skriver att barn och elever ska medverka vid upprättande, uppföljning och 

översyn av likabehandlingsplanen och detta enligt 3 kap. Diskrimineringslagen (2008:567) 

och vid plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8§ skollagen (2010:800) I läroplanen 

Lpo 94 gavs rektorn ett tydligt ansvar (Thors & Fors, 2007). På skolorna fanns det en 

handlingsplan där det stod att alla skulle arbeta med mobbning och det var många skolor som 

bildade team (Thors & Fors, 2007). På den undersökta skolan finns det ett 

likabehandlingsteam där personal från varje avdelning medverkar, men för tillfället finns det 

ingen representant i teamet från årskurs 1-3, vilket de intervjuade lärarna tycker är ett problem 

eftersom de då inte får samma chans till att arbeta med likabehandling och har inte samma 

chans att komma till tals som övrig personal på skolan har.  

6.1.2. Hur arbetar skolan och fritidshemmet enskilt för att motverka mobbning 

och kränkning? 

Utifrån mina intervjuer med lärare och fritidspedagoger skulle jag säga att skolan och 

fritidshemmet arbetar enskilt en hel del för att motverka mobbning och kränkande behandling. 

Fritidspedagogerna arbetar mycket inne i klasserna samtidigt förlorar fritidspedagogerna tid 

inne i klasserna eftersom de har en hel del rastvakter, vilket gör att lärarna blir ensamma med 

eleverna. Lärarna säger att för att motverka mobbning och kränkande behandling talar de i 

klasserna om hur man kan känna sig och hur man kan må. I skolans likabehandlingsplan 

berättas det att det finns ett rastvaktsschema som berör årskurs F-6. 

Fritidspedagogerna är alla eniga om att rastvaktsuppdraget handlar om att se till att barnen 

och eleverna mår bra. De säger att rastvaktsuppdraget går till på det vis att de går runt på 

skolgården, tittar till barnen och eleverna och ser till att det inte uppstår några konflikter. 

Även om de flesta fritidspedagogerna är eniga om vad rastvaktsuppdraget innebär är det ändå 

ett svar som sticker ut i en intervju med en fritidspedagog. Hen säger att rastvaktsuppdraget 

tyvärr innebär en massa punktande. Punktande innebär att man håller extra koll och håller sig 

nära en eller flera elever som ofta hamnar i konflikter. Hen säger även att rastvaktsschemat 

fungerar bra på lågstadiet, men att det inte alls fungerar på mellanstadiet och där är 
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majoriteten av de fritidspedagoger som blivit intervjuade eniga. Det är inte något som bara 

påverkar eleverna på lågstadiet och mellanstadiet utan även den personal som vid den rasten 

är rastvakt och det har visats ett tydligt exempel av det i en av intervjuerna som gjordes där 

det var en fritidspedagog som var ensam ute med sammanlagt 120 elever.  

I en studie som Fjällhed & Jensen tar upp (2013)  är det mellan 5-10 % som uppger att de blir 

illa behandlade av skolkamrater och det är ungefär lika många som uppger att de blir illa 

behandlade av sina lärare. Den fysiska och psykiska miljön som finns för skolbarnen är, som 

kan konstateras, inte bra för alla, därför är det ännu viktigare att det finns tillräckligt med 

personal ute på rasterna.  Många av de intervjuade fritidspedagogerna menar att det är många 

konflikter som sker ute på rasterna och att de konflikterna ofta kan följa med in när rasten är 

slut. Det är sällan lärarna vet om de konflikter som skett under rasterna eftersom de är ålagda 

endast 30 minuter rastvakt i veckan. Det är därför oftast fritidspedagogerna som är ute på 

rasterna när konflikterna sker och fritidspedagogerna får då lösa konflikterna på plats utan 

lärarna. Olweus (1991) skriver att de har redovisat resultat som har visat att det var mindre 

mobbning i de skolor som hade hög ”lärartäthet” under rasterna. En enkel och en naturlig 

åtgärd för att kunna motverka mobbning är att man ser till att skolan har ett rastvaktsystem 

som fungerar (Olweus 1991). Går det inte att lösa konflikterna på plats och eleverna tar med 

sig de in i klassrummet får fritidspedagogerna informera läraren om vad det är som har hänt 

på rasten när rasten har tagit slut och eleverna ska in på lektion.  

Frånberg (2013) skriver i en artikel att lärare behöver ha ett förhållningssätt som är 

vetenskapligt och som ger dem redskap till att analysera, bedöma och hantera situationer där 

det uppstår negativa händelser. Hon skriver även att lärare måste skärpa blicken och vara 

mottagliga för att de ska kunna tolka signaler och kunna upptäcka själva när barn far illa. I 

mina intervjuer med fritidspedagogerna framkom det att det är fritidspedagogerna som oftast 

befinner sig i kapprummen eftersom det är fritidspedagogerna som är ute på de flesta rasterna. 

De känner dock inte att det är något problem eftersom de tycker att det ligger på deras ansvar. 

Jag uppfattar det som att rastvaktsschemat är så konstruerat att det mesta ansvaret för att 

upptäcka konflikter och lösa dem kommer att ligga på fritidspedagogerna. Frånberg (2013) 

skriver om vikten att lärare måste bli bättre på att uppmärksamma och analysera vad som 

sker. Slutsatsen blir att ansvaret oundvikligen kommer ligga på fritidspedagogerna eftersom 

de är dem som är mest närvarande på rasterna. 
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6.1.3. Hur arbetar skolan och fritidshemmet tillsammans för att motverka 

mobbning och kränkning? 

Det sker nog en samverkan mellan skola och fritidshem mer än vad som framgår. Hansen 

Orwehag & Mårdsjö Olsson (2010) skriver att fritidshemmet har i uppdrag att komplettera 

skolans verksamhet.  Det som dock har framgått i intervjuerna är att skola och fritidshem är 

uppdelat, till exempel att det är fritidspedagogerna som är mest ute på rasterna och att det är 

fritidspedagogerna som befinner sig mest i kapprummen. Lärarna tar över ansvaret för 

eleverna och de konflikter som kan ha skett ute på rasterna när de kommer in på lektion. 

Fritidspedagogerna är även med en del inne i klasserna och är därför också med och pratar 

med eleverna om hur man är mot varandra. Inne i klasserna är nog den tid som skolan och 

fritidshemmet arbetar mest tillsammans för att motverka mobbning och kränkande 

behandling.  

På både skola och fritidshem görs det trivselenkäter som eleverna får svara på. I 

trivselenkäterna för fritids tas det upp till exempel samlingar, kompisar, mellanmål och så 

vidare där eleverna får svara på om de är glada, mitt emellan eller ledsna när de befinner sig 

på de ställena. Fritidspedagogerna säger att det är fler pojkar som är ensamma än vad det är 

flickor och att man lättare ser mobbningen hos pojkarna än hos flickorna. Enligt äldre statistik 

från 1991 finns en benägenhet att pojkar utsätter andra för mobbning mer än vad flickor gör 

och att detta är något som är särskilt framträdande på högstadiet (Olweus, 1991).  

En fritidspedagog sa att det handlar mycket om utanförskap. Utanförskap kan handla om att 

man till exempel är ensam på rasterna, att man sitter och leker för sig själv eller att man bara 

vandrar omkring. Det kan handla om att man inte får vara med de andra eleverna och leka. 

Det som däremot visas i trivselenkäterna för fritidshemmet är inte detsamma som 

fritidspedagogerna pratar om. I trivselenkäterna är det ett högt procentantal på fritidshemmet 

som har svarat att de trivs bra på fritids, med kompisar, utelek och så vidare. Det är när det 

kommer till samlingarna och till mellanmålet som procentantalet sjunker lite och det blir 

tydligare att det under mellanmål och under samlingarna som eleverna känner sig lite otrygga. 

Detsamma gäller även under skoltid, då det är fler elever som känner sig lite mitt emellan när 

de befinner sig i matsalen. Fjällhed & Jensen (2013) beskrev i sin studie att det är ca 70 % 

som uppger i en studie att det inte är lugnt i matsalen och detta stämmer överens med 

resultaten från trivselenkäten som gjordes i skolan som undersöks i denna studie också. I 

skolan var det 39,5 % av eleverna i årskurs 1-3 som svarade att de var glada i matsalen och 

det var 64,5 % av barnen på fritidshemmet som svarade att de kände sig glada i matsalen. En 
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anledning till varför siffrorna skiljer sig kan vara för att när eleverna äter lunch i matsalen är 

det flera andra, både äldre och yngre elever som äter samtidigt och eftersom det är många 

elever som äter samtidigt kan det bli stökig och en väldigt hög ljudnivå. När de äter 

mellanmål i matsalen när de är på fritids är det inte alls lika många barn i matsalen som det är 

under lunchen vilket gör att det blir mindre stökigt och ljudnivån är inte lika hög. 
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7. Slutsatser och Diskussion 

I denna avslutande del av examensarbetet kommer jag att sammanfatta mina svar på 

forskningsfrågorna och diskutera dem vidare utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter.  

I min intervju med rektorn framgår det att hen främst talar om de äldre eleverna som är 

delaktiga i likabehandlingsplanen. Lärarna säger att det är två stycken från klassen som är 

med i elevrådet men som inte får någon återkoppling därifrån till klassen. De fritidspedagoger 

som har blivit intervjuade säger sig inte ha någon kunskap kring huruvida eleverna är 

delaktiga i arbetet kring planen eller inte. Det är viktigt att eleverna är med kring arbetet av 

likabehandlingsplanen eftersom det handlar om dem. I Lgr 11 står det att ”de demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever. Elever ska 

ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktivt del i arbetet med 

att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”. Eleverna ser 

många saker som inte de vuxna ser som kan spela stor roll för bland annat trivseln och 

säkerheten och varför tar man då inte vara på det? Är det inte då lika viktigt att de yngre 

eleverna får ta del av likabehandlingsarbetet precis som de äldre eleverna får? Även fast 

eleverna är med i elevrådet, vilket självklart är bra, får de ingen återkoppling till klassen.  

Är det inte viktigt att alla elever får ta del av det som diskuteras? Min upplevelse utifrån det 

jag har tagit del av i mina intervjuer är att det är främst de äldre eleverna som är delaktiga i 

likabehandlingsplanen och dess arbete, de yngre eleverna finns med på ett hörn, men jag 

skulle tro att deras delaktighet är nästintill obefintlig egentligen. Skolverket (2016) skriver att 

på det sätt som är lämpligt för elevernas ålder ska barn och elever vara delaktiga i 

kartläggningen och analysen av resultaten i likebehandlingsplanen och även vid planering 

över vilka insatser som ska sättas in.  

Som tidigare nämnts finns det ett likabehandlingsteam på skolan där en från varje avdelning 

medverkar. I år är det dock en knepig situation eftersom det inte finns någon representant från 

årskurs 1-3. Min första känsla när jag fick ta del av detta var att det inte är okej att alla inte 

har möjlighet att vara med i detta team och varför har inte rektorn sett till att möjligheten för 

någon i årskurs 1-3 att medverka finns? Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för 

att verksamheten, som helhet, inriktas mot de nationella målen. Inom givna ramar har rektorn 

ett särskilt ansvar för att personalen, bland annat, ”får den kompetensutveckling som krävs för 

att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Lgr 11, 2011). Frånberg (2013) skriver i 

sin artikel att lärare behöver ha ett förhållningssätt som är vetenskapligt, som ger dem redskap 
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till att kunna analysera, bedöma och hantera situationer där det uppstår negativa händelser. 

Frånberg (2013) skriver bland annat att lärarna måste skärpa blicken och att de även måste 

vara mottagliga för att kunna tolka signaler och upptäcka när barn och ungdomar far illa. Det 

som brister här är att lärarna för årskurs 1-3 inte får samma möjlighet till att utföra sina 

uppgifter på ett professionellt sätt eftersom de inte har haft samma möjlighet som annan 

personal att delta i likabehandlingsteamet. De konsekvenser som kan bli av detta är att lärarna 

blir osäkra över hur de ska hantera en mobbning eller kränkningssituation genom att de 

kanske låter bli att agera. Eftersom lärarna för årskurs 1-3 inte är med i likebehandlingsteamet 

får inte de samma information om elever som det uppstår konflikter kring och hur man har 

valt att arbeta med detta. Lärarna som har blivit intervjuade tycker att det är ett problem, men 

varför tar de inte tag i det och ser till att det blir en förändring? Om man tycker att den 

situation som finns nu med att det inte finns någon från årskurs 1-3 med får man göra något 

för att det ska ske en förändring. Jag tycker att det handlar lite om att ge och ta. Med att ge 

och ta menar jag att även om det övergripande ansvaret ligger hos rektorn att se till att 

personalen får kompetensutveckling måste även lärarna vara tydliga med att de upplever deras 

frånvaro från likabehandlingsteamet som ett problem och att de vill ha en förändring.  I 

Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014) står det: ”För att 

personalen ska utveckla sin förmåga att uppmärksamma diskriminering och kränkande 

behandling är det viktigt att de får tillfälle att samtala om alla diskrimineringsgrunder och 

diskutera dessa i förhållande till sina normer och värderingar med utgångspunkt i de 

situationer som de ställs inför i verksamheten” (Skolverket: Arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling, 2014:21) Tycker man att det är ett problem får man försöka lösa det. 

Likväl som lärarna måste få till en förändring i det hela måste även rektorn ta sitt ansvar och 

se till att någon från årskurs 1-3 medverkar. Jag tycker att likabehandlingsteamet har en stor 

och viktig roll när det kommer till likabehandlingsarbetet, men det känns som om det inte tas 

på lika stort allvar som det borde göra. Ska alla vara med så ska alla vara med och då får man 

som både rektor och lärare se till att det blir så. 

Det finns även ett problem när det kommer till det rastvaktsschema som finns och som gäller 

för årskurs F-6. Både rektor, lärare och fritidspedagoger tycker att rastvaktsschemat fungerar 

bra på lågstadiet, däremot tycker de att det inte alls fungerar speciellt bra på mellanstadiet. 

Det är allt för ofta som de lärare som är rastvakter på mellanstadiet inte tar sig ut på rasterna. 

Ska man vara rastvakt ser man till att man tar sig ut, är det att man faktiskt inte kan ta sig ut 

får man helt enkelt se till att någon annan tar den rastvakten. Ska man behöva tjata lika 
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mycket på lärarna som man kan behöva tjata på eleverna? En fritidspedagog berättade att hen 

var ute med sammanlagt 120 elever, ensam och det gjordes ingenting åt den saken förrän hen 

gick, arg och ledsen, till rektorerna och sa att de måste göra någonting åt saken annars 

kommer inte hen gå ut mer på dessa raster. Vart var rastvakterna för mellanstadiet? Inte ute i 

alla fall och ska det verkligen behöva gå så långt att man blir ledsen och arg innan det görs 

någonting åt saken? Varför tar inte lärarna på mellanstadiet sitt ansvar undrar jag? Hade de 

velat vara ensamma ute med sammanlagt 120 barn? Jag tror faktiskt inte det. Ändå utsätter de 

andra för den situationen. Det är inte bara den vuxne som är ensam ute som blir påverkad. De 

120 eleverna blir också påverkade av detta. Det fungerar inte. Varför gör man ingenting åt den 

situation som har uppstått med rastvaktsschemat och med mellanstadiet? Rektorerna har 

förhoppningsvis lagt sig i diskussionen, men det händer ingenting. Varför inte? Kan de inte se 

att en vuxen ute med sammanlagt 120 elever inte är en hållbar situation? Fritidspedagogen 

som var med om den här situationen sa att det var skamligt och jag är beredd att hålla med om 

det. Olweus (1991) skriver att den mesta mobbningen sker i skolan och att det har visat sig att 

ju mer lärare man har ute på rasterna desto mindre är mobbningen. Därför är det viktigt att 

man har ett fungerande rastvaktsystem för att kunna motverka mobbning. 

Olweus (1991) tar upp att det är, av många skäl, önskvärt att mobbningsproblem löses på 

plats. Om problemet, trots flera försök att lösa det, kvarstår kan det vara aktuellt att fundera på 

klassbyte eller rentav byte av skola. Finns det en olämplig konstellation av aggressiva elever i 

klassen bör, i samråd med vårdnadshavarna, de eleverna delas upp på olika platser och 

möjligen olika skolor. Anses det att det inte är en passande lösning kan mobboffret istället 

flytta till en annan klass eller skola, om det ser ut att kunna få positiva resultat. Anledningen 

till varför jag tar upp detta är för att när det går så långt att den utsatte måste byta klass eller 

framförallt byta skola, då har det gått för långt och de vuxna på skolan har gjort allt annat än 

sitt jobb. Många gånger läser man att barn byter skola för att de blir utsatta för mobbning 

och/eller kränkande behandling. Varför är det så? Varför är det offret som får lämna och 

förövaren får vara kvar? Det handlar självklart inte om att offret inte får vara kvar. Ofta är det 

egna beslut man tar som gör att man lämnar, man lämnar för att förövaren är kvar. Det känns 

som att det blir en seger för förövaren. Att hen får vara kvar medan den utsatte lämnar, det 

blir som en belöning. De brister som har påpekats i denna diskussion kan innebära att utsatta 

elever slutligen väljer att byta skola. När personalen inte gör det som står i lagen är det 

eleverna som blir drabbade hårdast. Om lärarna inte ser eller inte arbetar med detta som de 

ska är oftast en av utvägarna för den utsatte eleven att söka sig till en annan skola. I Utstött - 
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en bok om mobbning av skriver Fors (2007) att det har gjorts forskning om unga människor 

som har gjort allvarliga självmordsförsök och i den forskningen visar det sig att det är 90 % 

som har upplevelse av mobbning i skolan. Det kan alltså gå tillräckligt långt så att man väljer 

att avsluta sitt liv.  

De slutsatser jag väljer att ta, främst utifrån intervjuerna med lärarna, fritidspedagogerna och 

utifrån skolan likabehandlingsplan och trivselenkäter, är att trots att det står i skolans 

likabehandlingsplan att eleverna ska deltaga i att se över, följa upp och upprätta planen är de 

inte alls lika delaktiga som de ska vara. Skolverket (2016) skriver att likabehandlingsplanen 

ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och i det förebyggande arbetet 

och enligt Dahlkwist (2010) är detta en av de brister som är vanligast. Jag drar även slutsatsen 

att det rastvaktsschema som finns för F-6 inte fungerar som det ska eftersom alla inte tar sitt 

ansvar som rastvakt. Utifrån trivselenkäterna från skola och fritidshem drar jag slutsatsen att 

det inte förekommer mobbning eller kränkning i stora drag. Det verkar vara på det viset att det 

finns brister i de dagliga rutinerna. Det finns en otydlig ansvarsfördelning när det gäller en 

liknande ledningsfunktion som rektorn har, ett rastvaktsschema som bara fungerar för en del 

av skolan, elevernas delaktighet i planen och att det inte finns några från årskurs 1-3 med i 

likabehandlingsteamet. Därför är det rimligt att tro att eleverna på skolan riskerar att bli 

utsatta för mobbning och kränkningar utan att det märks i tid. Det största problemet ligger 

alltså inte hos eleverna utan hos ledningen och personalen på skolan och fritidshemmet. 
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8. Metoddiskussion 

Den kunskap man når med att ha intervjuer som metod är att informanterna öppnar sig mer 

och kan tala fritt kring de frågor som ställs och får möjlighet att utveckla svaren. Det som 

dock kan vara svårt med intervjuer är att informanterna tolkar frågorna olika och därför ger 

helt skilda svar och svar som inte går att koppla till den ställda frågan. Får jag möjligheten till 

att göra ytterligare en undersökning hade jag ännu en gång valt att använda mig av den 

kvalitativa metoden och däribland den kvalitativa intervjun. Jag har fått mycket information 

från mina informanter som har spelat stor roll för min studie. Om jag gör en observation igen 

kommer jag lägga upp den på ett annat sett, till exempel göra flera observationer för att 

kanske få ett annat resultat. Jag valde även att använda mig av skolan och fritidshemmets 

trivselenkäter och hade jag någon annan gång gjort om min undersökning hade jag 

förmodligen gjort egna enkäter för att få ställa och få svar på de frågor jag undrar över. Jag 

jämförde skolan och fritidshemmets enkätresultat och deras likabehandlingsplan med de 

resultat jag har fått fram genom intervjuerna och jag tycker att det styrker mina resultat. 
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Bilaga 1 
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Hej!  

Jag studerar på lärarutbildningen på Umeå universitet och är nu inne på min sista termin och 

är i full gång med att skriva mitt examensarbete. Det ämne som jag har valt att fördjupa mig i 

är mobbning och kränkning i skolan och på fritidshemmet. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur ni i skolan och på fritidshemmet arbetar enskilt och tillsammans med annan 

personal på skolan för att motverka mobbning och kränkning i skolan och på fritidshemmet. 

Jag kommer att fördjupa mig i tidigare forskning och litteratur i det aktuella ämnet, men jag 

har även för avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare och fritidspedagoger genom intervjuer. 

Därmed vill jag gärna intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter inom 

verksamheten, som är värdefulla för denna studie. Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att din medverkan är helt frivillig 

och om du skulle vilja kan du, när som helst, avbryta intervjun och därmed avbryta din 

medverkan. Om du väljer att medverka kommer materialet att behandlas anonymt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om det finns några frågor eller 

funderingar är ni mycket välkomna att kontakta mig för mer information. Om ni väljer att inte 

medverka får ni mer än gärna meddela det.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Angelica Hansson an*eli*aha*sson@hotmail.com  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Fritidspedagog 

Lärare 

Rektor 

 

Fritidspedagog 

1. Hur fungerar själva arbetet kring planen för diskriminering och kränkande behandling? 

2. I planen för diskriminering och kränkande behandling står det att elevrådet och 

elevskyddsombudet deltar i arbetet med att upprätta och följa upp planen. Eleverna får via 

elevrådet komma med synpunkter och förslag på planen innan den fastställs. Hur ser du på 

elevernas delaktighet i planen?  

3. Vid terminstart presenteras planen för diskriminering och kränkande behandling för all 

personal. Hur mycket delaktighet i planen anser du att ni som inte är med i 

likabehandlingsteamet har?  

4. I planen står det även att ”Vi har blivit bättre på att ha personal i kapprummen”.  

Hur har denna förändring skett? Tycker du att fritidspedagogerna tar mer ansvar för eleverna i 

kapprummen än vad lärarna gör eller tar alla lika mycket ansvar?  

5. I likabehandlingsteamet som finns på skolan är det bara en fritidspedagog med. 

Vad anser du om att det bara är en fritidspedagog med i likabehandlingsteamet?  

6. I åk F-6 har ni rastvaktsschema för att ha god uppsikt över de platser där eleverna befinner 

sig på lektionsfri tid. Kan du förklara vad rastvaktsuppdraget innebär? Hur tycker du att 

rastvaktsschemat fungerar?  

7. Enligt gammal statistik finns det en benägenhet att pojkar mobbar mer än vad flickor gör.   

Vilken grupp elever anser du är oftare utsatta för mobbning än andra? Är det fler pojkar än 

flickor som blir utsatta för mobbning?  



 

 

8. Vad är kränkande behandling?  

9. Vad är mobbning?  

10. Hur ser ert arbete ut för att motverka mobbning och kränkande behandling?  

11. Är det vanligare att mobbningen som sker på er skola och på ert fritidshem sker i grupp 

eller enskilt?  

12. Mobbning kan ta form på olika sätt. Vilken form av mobbning anser du vara den 

vanligaste?  

Lärare 

1. Hur fungerar själva arbetet kring planen för diskriminering och kränkande behandling? 

2. I planen för diskriminering och kränkande behandling står det att elevrådet och 

elevskyddsombudet deltar i arbetet med att upprätta och följa upp planen. Eleverna får via 

elevrådet komma med synpunkter och förslag på planen innan den fastställs. Hur ser du på 

elevernas delaktighet i planen?  

3. Vid terminstart presenteras planen för diskriminering och kränkande behandling för all 

personal. Hur mycket delaktighet i planen anser du att ni som inte är med i 

likabehandlingsteamet har?  

4. I planen står det även att ”Vi har blivit bättre på att ha personal i kapprummen”. Hur har 

denna förändring skett? Tycker du att lärarna tar mer ansvar för eleverna i kapprummen än 

vad fritidspedagogerna gör eller tar alla lika mycket ansvar?  

5. I likabehandlingsteamet som finns på skolan är det ingen från F-3 som är med. Vad anser 

du om att det inte är någon från F-3 med i likabehandlingsteamet?  

6. I åk F-6 har ni rastvaktsschema för att ha god uppsikt över de platser där eleverna befinner 

sig på lektionsfri tid. Kan du förklara vad rastvaktsuppdraget innebär? Hur tycker du att 

rastvaktsschemat fungerar? 

7. Enligt gammal statistik finns det en benägenhet att pojkar mobbar mer än vad flickor gör. 

Vilken grupp elever anser du är oftare utsatta för mobbning än andra? Är det fler pojkar än 

flickor som blir utsatta för mobbning?  

8. Vad är kränkande behandling?  



 

 

9. Vad är mobbning?  

10. Hur ser ert arbete ut för att motverka mobbning och kränkande behandling?  

11. Är det vanligare att mobbningen som sker på er skola och på ert fritidshem sker i grupp 

eller enskilt?  

12. Mobbning kan ta form på olika sätt. Vilken form av mobbning anser du vara den 

vanligaste? 

Rektor 

1. Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?  

2. Hur tycker du att samarbetet med personalen fungerar?  

3. Kan du förklara för mig hur arbetet för att få fram er plan gick till?  

4. Hur går det att arbeta med planen, nu när den är färdigställd?  

5. Hur viktigt anser du att det är att eleverna är delaktiga i planen för diskriminering och 

kränkande behandling? Varför är den viktig? På vilket sätt?  

6. Hur viktigt anser du att det är att föräldrarna är delaktiga i planen för diskriminering och 

kränkande behandling? Varför är den viktig? På vilket sätt?  

7. Vad är tanken bakom sammansättningen av likabehandlingsteamet?  

8. I likabehandlingsteamet finns det bara en fritidspedagog med. Finns det någon tanke bakom 

det?  

9. Kan du förklara för mig hur rastvaktsschemat ser ut?  

10. Hur tycker du att rastvaktsschemat fungerar?  

11. Hur arbetar ni för att motverka mobbning? 


