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SAMMANFATTNING___________________________________________ 
 
Författare:  
Elenor Gåse 
 
Fritidspedagogers och lärares arbete mot kränkande behandling i fritidshem och 
skola. 

VT: 2014 
Antal sidor: 19 

 
Syftet med denna studie är att bidra till en pedagogisk diskussion om arbetet mot 
mobbning och trakasserier. Genom att undersöka lärares och fritidspedagogers 
uppfattning om förutsättningarna att arbeta mot mobbning och trakasserier i 
samarbete mellan skola och fritidsverksamheten. Studien består av analyser av 
enkätintervjuer och djupintervjuer med fritidspedagoger och lärare. Avsikten med 
intervjuerna är att undersöka likheter och skillnader i fritidspedagogers definitioner 
av och hur de arbetar mot kränkande behandling. Resultatet visar att respondenterna 
anser att kränkande behandling som visserligen inte ska förekomma i skola eller på 
fritidshem kan vara svårt och speciellt att använda en övergripande strategi mot 
kränkande behandling som fungerar. Enligt både fritidspedagoger och lärare ägnar 
skola och fritidsverksamhet mycket resurser i arbete mot kränkande behandling och 
mobbning. Arbetet sker främst enligt respondenterna genom att de arbetar med 
likabehandlingsplaner som är individuellt utformade för varje skola. 

 

Nyckelord: Attityder, diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande 
behandling. 
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1 Inledning 
I Skollagen (2010:800) står det att ingen individ får kränkas, varje individs 
rättigheter ska tillgodoses enligt de demokratiska och etiska värderingar som den 
svenska skolan vilar på. Personalen som arbetar i skolan ska se till att alla elever i 
skolan är trygga under skoldagen. Enligt Barnkonventionen (1994) ska alla barn 
behandlas likvärdigt och alla barn har rätt till en utbildning. Elever upplever att 
skolpersonal inte alltid upptäcker incidenter gällande mobbning och trakasserier 
mellan skolbarn. Vidare anser elever att skolpersonalen har svårt att tala om 
problematiken med kränkande behandling. En tydlig plan hur skolpersonalen ska 
agera och hantera fall av kränkande behandling och diskriminering behövs för att 
stärka arbetet och främja en tryggare skolmiljö (Eriksson, Lindberg, Flygare & 
Danback, 2002).  

Skolverket (2011b) visar i sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbning att det 
existerar flera metoder för att motverka kränkande behandling i skolan. I rapporten 
tas det upp flera metoder som till exempel Friends, Komet och Set för att nämna ett 
par stycken. Mångfalden av metoder är viktig enligt Skolverkets undersökning då det 
visat sig att en metod inte fungerar som en universallösning i nuvarande form och att 
använda endast en arbetsmetod inte gav personalen möjlighet till att nå fram till alla 
elever. Genom att kombinera flera arbetsmetoder och vara flexibel som lärare eller 
fritidspedagog kunde personalen påverka en större mängd elever för att uppnå en 
bättre vardag i skolan. Skolverket menar att flera metoder i samverkan med varandra 
bör vara den bästa lösningen för att kunna motverka kränkande behandling. Det är 
situationen på skolan som är det avgörande för hur man ska arbeta mot mobbning. 
Jag tycker att det är viktigt att jämföra pedagogernas definition av kränkande 
behandling mot Skolverkets utvärdering, tidigare forskning och litteratur. I 
litteraturen framkommer det att skolan är en central punkt i arbetet mot kränkande 
behandling. Genom att jämföra litteraturen mot respondenterna kunde en 
uppfattning av problemet urskiljas. Detta fann jag vara värdefullt då information om 
hur problematiken kring kränkande behandlingar på fritidshem var svåra att finna i 
tidigare litteratur. Jag har valt att intervjua personal istället för elever. Om jag hade 
valt elever i studien skulle undersökningen bli etiskt känsligt på grund av studiens 
syfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

1.1 Syfte  
Mitt syfte är att bidra till en pedagogisk diskussion om arbetet mot mobbning. Jag vill 

i studien undersöka hur olika fritidspedagoger och lärare definierar begreppet 

kränkande behandling och om de arbetar på olika sätt i verksamheterna eller har ett 

liknande arbetssätt. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur reflekterar fritidspedagoger och lärare över begreppen kränkande 
behandling och mobbning? Vilka skillnader finns mellan fritidspedagoger och 
lärares reflektioner kring begreppen? 

 Hur ser villkoren ut på fritidshemmen och skolan för att motverka kränkande 
behandling och mobbning?  

1.3 Begreppsdefinition 
Begreppsdefinitionen är med för att tydliggöra de begrepp som kommer i den 
löpande texten och som behöver definieras. Då vissa av begreppen går att tolka på 
flera olika sätt vill jag visa hur jag har tolkat begreppen i den här studien genom 
Skolverkets (2011b) utvärdering, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet (Skolverket, 2011a) och tidigare forskning. De begrepp som jag tar upp 
är: attityder, diskriminering, fysiska miljöns inverkan på barn, elever och personal, 
mobbning samt trakasserier och kränkande behandling. 

Attityder i den här studien kommer jag tydliggöra vuxnas attityder till mobbning, 
kränkande behandlingar och diskriminering. Larsson (2000) menar att attityden till 
kränkande behandling och mobbning ligger på ett känslomässigt plan. Därför kan det 
tyckas i vissa situationer att personalen på skolan inte ser mobbning och kränkande 
behandling. Vuxna fostrar barnen till en attitydutveckling. Attityd är inte något vi 
föds med utan socialiseras in i med olika värderingar och normer om ett önskvärt 
beteende (Einarsson, 2004).  

Diskriminering i skolan betyder diskriminering att en elev blir orättvist behandlad på 
grund av någon av de olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Skolan ska 
motverka diskriminering utifrån de regler och rutiner som finns skrivet i 
likabehandlingsplanen på den specifika skolan. Till diskriminering räknas även elever 
som blir särbehandlad på grund av att elevens anhörig/anhöriga har en annan sexuell 
läggning, funktionsnedsättning eller liknade. Diskriminering handlar om orättvist 
behandling, då det är någon form av maktutövning hos den som diskriminerar någon 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier. Innebörden av 
mobbning är en negativ handling som utförs av någon eller några medvetet och med 
avsikt att förorsaka skada psykiskt eller fysiskt mot en annan person upprepade 
gånger (Ekström & Brunell, 2014). Larsson (2000) menar att mobbning är när en 
människa förlorar sin respekt för den andra personens integritet. Mobbning är när en 
person utövar sin makt över en annan person på ett destruktivt sätt, där syftet blir att 
skada och förtrycka någon annan person. 
  
Mobbning är att utsätta någon för upprepade kränkande behandling vare sig det rör fysisk 
eller psykisk misshandel (Erdis, 2000, 2011, s.136). 
 
 
Trakasserier och kränkande behandling: Trakasserier är när någons värdighet kränks 
genom diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. Trakasserier är per definition en engångsföreteelse, då en person eller 
flera indirekt eller direkt mot en annan person eller flera orsakar skada (Ekström & 
Brunell, 2014). Endast den utsatta personen kan avgöra om den blivit utsatt för 
kränkande behandling eller trakasserier beroende på vilken attityd personen i fråga 
har till vad som är kränkande. I det fallet är det därför pedagogen inte eleven som ska 
anmäla och reda ut situationen med sin grund för vad en kränkning. Trakasserier och 
kräkningar är inte något som bara förekommer direkt i verksamheten det kanske sker 
även via telefon eller internet. Kränkande behandling och trakasserier kan ta sig 
uttryck genom, fysisk våld eller nedsättande tilltal. Trakasserier och kränkande 
behandling kan även innefatta att någon blir utfryst eller hotad. Kränkningar kan 
även ske vid enskilda tillfällen eller vara återkommande (Ekström & Brunell, 2014). 
 
Fysiska miljöns inverkan på barn, elever och personal: med den fysiska miljön är den 
miljö alla befinner sig i under skoldagen men också fritidshemstiden. Fysisk miljö är 
då till exempel klassrum, skolgård och när eleverna går från och till skolan då en del 
elever kan få utstå kränkande behandling. Kränkningarna kan även fortsätta hemma i 
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form av att lekkamrater söker upp sitt offer även på fritiden. Larsson (2000) menar 
att mobbning och kränkande behandling förekommer i vår omgivning i varierande 
grad oavsett vart vi befinner oss . Kränkande behandling förekommer i skolan, 
fritidshemmen, arbetsplatser men även i grupper som familjen, klassen och 
idrottslaget. Normerna som är rådande i dessa miljöer är det som är avgörande om 
det är kränkande behandling samt vad som är rätt och fel i den miljö personen 
befinner sig i. Individen som blir utsatt kan se sin egen miljö som ett hot och försöker 
fly den omgivande miljön. Eriksson, Lindberg, Flygare och Danback (2002) menar att 
den största förekomsten av kränkande behandling förekommer i klassrummet och på 
skolgården, när ingen vuxen kan se eller höra. 

2 Litteraturgenomgång 

Rektor med personal ska arbeta med direktiv från huvudmannen i den kommun som 
skolan är placerad i geografiskt. De ska möta alla elever individuellt men också som 
grupp och klass. Larsson (2000) menar att diskriminering, trakasserier och 
mobbning är ett fenomen som finns överallt i liten eller stor utsträckning. När en 
grupp individer är tillsammans under en längre tid skapas normer om vad som är 
etiskt eller oetiskt för gruppen. De normer som uppkommer i gruppen kan vara rätt 
för just den gruppen människor men av kränkande slag i en annan situation. Första 
gången begreppet mobbning introduceras i Svenska skolor var i Lgr 80, begreppet 
introducerades för att skapa en miljö fri från våld och trakasserier. Detta var ett första 
led i att arbeta mot mobbning i skolorna (Skolverket, 2011b). Mobbning 
introducerades som ett begrepp för att inte bli en generell norm eller uppfattning som 
kan bli acceptabelt i samhället. Mobbning ska kunna arbetas bort i största möjliga 
mån. En attityd över tid kan bli normen av det som anses som normalt 
förekommande i skolan (Ahlström, 2009). 

Personalen som möter barn och elever dagligen behöver stöttning och ha mod till att 
våga se kränkande behandling i förskola och skola. Larsson (2000) menar att det 
ligger i människans natur att inte vilja se det som är ont, därför kan det vara svårt att 
se när kränkande behandling och mobbning sker i skolan. I kommande avsnitt tar jag 
upp. Pedagogisk samsyn hur kränkningar tar sig i uttryck på fritids- och 
skolverksamheter. 

2.1 Pedagogisk samsyn 
Avgörande i hanterandet av fall av kränkningar och i arbetet mot kränkande 
behandling, är personalens attityder och det samarbete som råder mellan personalen. 
Det är de vuxnas ansvar att agera vid påträffande av incidenter av kränkande 
behandlingar (Larsson, 2000). Vidare menar Larsson att det är svårt för personalen 
att observera alla fall av kränkande behandlingar då de kan utspela sig på skolgården 
eller i det fördolda. Detta försvåras ytterligare när ord står mot ord eller när det inte 
finns några vittnen att tillfråga om incidenten. Det är de vuxnas ansvar att ha uppsikt 
av barnen under skoldagen, såväl i klassrummen som på skolgården. Samtal mellan 
den utsatta eleven och den som utsätter eleven för kränkande behandling ska föras 
tillsammans med klassläraren (Olweus, 1991). 

Eriksson, Lindberg, Flygare och Danback (2002) skriver att många elever upplever 
att personal både är dåliga på att samtala om mobbning och kränkande behandlingar 
i klassrummet och att ingripa när kränkande behandlingar sker. Personalen på skolan 
behöver se problematiken kring mobbning för att kunna arbeta bort mobbnigen i 
skolan. Med det menas att personalen behöver öppna ögonen i vissa situationer för 
att våga se om mobbning sker i skolan. Genom en utarbetad plan så kan personalen 
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bättre veta hur de ska agera för att kunna ingripa på ett konstruktivt sätt och 
därigenom motverka mobbning och kränkande behandling. Larsson (2000) skriver 
att det finns starka krafter inom människan. Dessa krafter syftar till det 
känslomässiga hos personen som träder in för att slippa se till exempel kränkande 
behandling. Dessa krafter är det som personen känner inombords och är dock oftast 
omedvetna och därför svåra att angripa. Olweus (1991) menar då att klara regler av 
vad som är rätt och fel gällande kränkande behandling underlättar om det finns en 
plan. Mobbning och kränkande behandling får inte förekomma i klassen. 
Klassläraren ska diskutera med eleverna hur man ska vara mot varandra samt belysa 
begreppen i klassrummet. Den som blir utsatt ska känna att den får ett effektivt 
skydd och stöd i den utsatta situationen som eleven befinner sig i. Enligt Ahlström 
(2009) är det oftast följarna till ledaren i situationen som behöver ledas i nya 
riktningar och tankegångar. Då följarna inte gör det ledaren säger blir inte ledaren 
lika stark. 

Personalen behöver observera sin egen verksamhet för att aktivt arbeta mot 
kränkande behandling mellan olika individer i verksamheten. Bjørndal (2010) skriver 
att arbetet med observationer i verksamheten måste vara medveten, för att kunna 
förbättra verksamheten över tid för elever och personal. Ängmo och Hjelm (2011) 
menar att huvudmannen är den som har det yttersta ansvaret för att förskola, skola 
och fritidshemmet ska vara en trygg plats. Huvudmannen i kommunen har ett stort 
ansvar för att kompetensen finns i verksamheten. Personalen ska kunna utföra sitt 
arbete korrekt enligt lagstiftningen. Huvudmannen i kommunen ska kunna sätta in 
mer personal om det råder resursbrist i verksamheterna. Det kan vara så att 
personalen på skolan inte hinner vara med eleverna jämt, då ligger ansvaret på 
huvudmannen i kommunen att se till att det finns resurser för att klara 
verksamheten. 

2.2 Hur uttrycker sig kränkningar på fritids- och skolverksamheter? 
Skolverket har i uppdrag av regeringen att utreda ett nytillkommet begrepp när det 
gäller kränkande behandlingar som utgår från elevers lekvärldar. Begreppet kallas för 
maktlekar. Dessa maktlekar handlar om kränkande regler i leken. Ett exempel är 
leken ryska posten. Denna lek innehåller regler där det kan förekomma våld, tvång 
och maktutövningar mot en enskild individ (Ekström & Hjelm, 2012). I en 
granskning av Skolverket har personal i skolan observerat att eleverna leker 
maktlekar. Eleverna ser inte dessa lekar som kränkande på samma sätt som 
personalen upplever dem. Ett exempel på maktlek kan vara att pojkar ska tåla smärta 
annars är pojken homosexuell. Eleverna kan då genom leken testa en enskild individ 
för att se om individen klarar av lekens regler. Bara genom att delta i en maktlek kan 
barn bli en del i den kränkande behandlingen som riktas mot en enskild individ 
(Ekström & Hjelm, 2012). 

Diskrimineringslagen (2008) beskriver två olika sätt av diskriminering, direkt- och 
indirekt diskriminering. Direkt diskriminering handlar om när någon behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering handlar om 
när alla blir lika behandlade även om en individ behöver andra instruktioner eller 
stöd. Genom att aktivt arbeta för att alla ska känna sig lika mycket sedda under dagen 
och att uppnå en trygg skolmiljö till varje elevs behov av stöd och hjälp i olika 
situationer under sin dag. Ahlström (2009) skriver att en trygg miljö skapas med en 
positiv atmosfär i skolan. Han anser att våra identiteter skapas utifrån våra 
värderingar och att en stark ledare behövs i skolan för att skapa positiva värderingar. 
Personalen måste även arbeta aktivt i klassrummen för att motverka kränkande 
behandling och diskriminering. Diskrimineringslagen och Skollagen har syftet att 
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skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barn 
eller elevers värdighet förekommer inte bara genom kränkande behandlingar, 
trakasserier eller diskriminering. Det kan också vara en del i att personalen 
behandlar en grupp likadant även om någon enskild individ behöver särskilt stöd. 
Det gör att verksamheten har krav på sig att kunna driva ett målinriktat arbete för att 
stödja elever och barns lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och 
förhindra kränkande handlingar samt trakasserier (Ekström & Brunell, 2014).  

2.3 Exempel på återkommande kränkande behandlingar och mobbning  
Eriksson, Lindberg, Flygare och Danback (2002) menar att uppväxtförhållanden kan 
få stora konsekvenser senare i livet om det har förekommit brist på omsorg i hemmet 
eller ett aggressivt beteende från vårdnadshavarna. Under barnets första levnadsår 
har sociala kontakter ett starkt intryck på barnet, då alla sociala interaktioner blir de 
förebilder som barnet härmar för att lära sig sociala relationer. Med det menas hur 
man senare i livet handlar i sociala sammanhang. Det kan resultera i att den som 
mobbar söker uppmärksamhet genom makt och dominans, som en strategi som kan 
ge status i en grupp. Personen som blir utsatt för mobbning är oftast svagare, osäker 
och ängslig av sig. Offret kan känna sig misslyckad och vara tystlåten. Därför kan det 
vara svårt för de vuxna att se när mobbing sker, samtidigt som offret kan känna skam 
över att vara utsatt och inte vill ta upp det med de vuxna (Eriksson, Lindberg, Flygare 
& Danback, 2002). Olweus (1999) har gjort en lista över offrets huvudkaraktärsdrag 
som till exempel, osäker, känslig, få eller inga vänner och lättare att umgås med 
vuxna än jämnåriga. 
 
Fysisk kränkande behandling är till exempel knuffar, fasthållning, slag, sparkar eller 
hot om att få stryk. Psykisk mobbning är till exempel att bli hånad, kallad för elaka 
saker, utstött eller utsatt för ryktesspridning. Handlingarna kan vara sårande eller 
skrämmande och kan även ses som att det bara var på skoj för en del elever 
(Skolverket, 2011b). Det är hur den utsatta eleven ser på handlingarna som avgör ifall 
man som vuxen kan gå in för att hjälpa. På en del skolor finns trygghetsteam som är 
sammansatt av rektorn där personal och rektor har utarbetat en plan om hur skolan 
ska förebygga mobbing på plats. Insatsen är då större än att vid enstaka tillfällen 
sätta in stöd och åtgärder. Arbete för att motverka kränkande behandling sker då 
istället under en längre tid och följs upp med olika utvärderingar i samspel med 
eleverna (Skolverket, 2011a). 
Individdata Gruppdata1 

2.4 Skola och fritidsverksamhet i en fredad arbetsmiljö  
Om skol- och fritidsmiljön är trygg för eleverna, kan personalen tillsammans med 
eleverna motverka kränkande behandling. Personalen planerar övergripande för att 
sedan vara flexibla till vad barnen på fritidshemmet vill göra (Johansson, 2011). 
Under fritidshemstiden ska det förekomma aktiviteter som är lärande och givande för 
eleverna. I fritidshemmens verksamhet förekommer både styrd lek och fri lek som 
eleverna väljer mellan. Genom att göra tiden på fritidshemmet till en möjlighet för 
eleverna att vara med i beslutsfattandet bidrar man till att få den mer meningsfull 
(Haglund, 2009), och man kan då minska kränkande behandling och mobbning i 
skolan.  
 
Olweus (1999) skriver om betydelsen av kontakt och samspel mellan hemmet och 
skolan. I den kontakten behöver det skapas en miljö som är positiv, ett aktivt 
engagemang från vuxna med fasta gränser om vad som är acceptabelt. Genom att 
kartlägga personalgruppens arbete för att se vad som behövs arbetas med aktivt och 
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att ha klara regler med konsekvenser av ett icke önskvärt beteende kan man på så sätt 
arbeta bort de icke önskvärda beteenden som finns.  
 
Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 
över den sociala, kulturella och fysiska miljön (Skolverket, 2011a, s. 15).  
 

2.5 Framgångsrika metoder? 

I Skolverket (2011b) rapport Utvärdering av metoder mot mobbning beskrivs de 
metoder som används i skolor för att motverka mobbing. Där står det att det finns 
metoder som kan passa för syftet. Det viktigaste är dock att personalgruppen 
tillsammans arbetar fram en plan utifrån den situation som är aktuell. Personalen bör 
utgå ifrån den eventuella individens behov. 
 
En metod som Skolverket tar upp är Friendsmodellen. Denna metod beskrivs till viss 
del vara svårarbetad och har även nackdelar. Utgångspunkten är att eleverna ska 
verka som kamratstödjare. Eleverna som är kamratstödjare kan dessvärre också vara 
utsatta för kränkande behandling. För de yngre eleverna kan uppdraget som 
kamratstödjare ses som ett hedersuppdrag, men det inte är lika väl mottaget bland de 
äldre eleverna då de kan få en känsla av utanförskap. En annan metod som 
Skolverket tar upp i sin rapport är Lions Quest som har syftet att hjälpa lärare att 
arbeta med etik och livskvalitet.  Metoden utvecklades i USA för att förebygga 
drogmissbruk men kan även användas i arbetet för att motverka kränkande 
behandlingar. Genom att fostra eleverna i etiska och moraliska frågor gör man det 
enklare för eleverna att kunna säga ifrån och att kunna bygga upp sin självkänsla. 
Enligt Skolverket ser många vuxna Lion Quest som en positiv metod för att lära ut 
etik och moral till eleverna i skolan.  
 
Vidare står det i rapporten att de flesta skolor blandar flera metoder beroende på hur 
situationen är i klassen eller i gruppen då kränkande behandling uppkommer. Enbart 
en metod fungerade inte enligt Skolverkets rapport. Övriga metoder som nämns i 
rapporten är SET, Stegvis och Komet. Komet är en metod som ska fungera på 
individnivå för att kunna arbeta bort ett oönskat beteende hos individen. Med ett 
poängsystem berömmer man det positiva beteendet och det negativa beteendet skulle 
då så småningom försvinna genom att det ignoreras. Kometmetoden används även 
till att motverka mobbning i skolan (Skolverket, 2011b). Sammantaget kan sägas om 
metoderna att de utgår från att arbeta med en positiv anda för att motverka det 
negativa beteendemönstret hos individen. Skolverket verkar inte förespråka någon av 
dessa metoder, utan menar att det viktigaste är att personalen tillsammans med 
rektor arbetar fram en plan med rutiner för att skapa ett arbetssätt som är hållbart på 
den specifika skolan. 

2.6 Sammanfattning 
Enligt Skolverkets utvärdering, rapport och läroplan (Lgr11/11) är det ett samarbete 
mellan skolan och ansvarig huvudman på kommunen, för att arbetet mot kränkande 
behandling i skola och fritidshem ska finnas och aktivt motverkas i verksamheterna. 
Kränkande behandling kan vara att en person kan bli utsatt en gång men mobbning 
är flera kränkande behandlingar över tid. I lagens mening är det tydligt med att det 
som vi i vardagen kallar för mobbning, kränkning och trakasserier är förbjudet och 
kan leda till åtal. I lagens mening i en viss gradskala är det misshandel det handlar 
om. Diskrimineringslagen och skollagen finns till i syfte för att skydda barn och 
elever i deras vardag. Verksamheten har kravet på sig att arbeta målinriktat för att 
kunna stödja barn och elevers rättigheter och värdigheter för att inte utsättas för 
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kränkande behandling i fritidshem och skola (Ekström & Brunell, 2014). Olweus 

(1991) menar att vuxna har ett ansvar på till exempel rasterna i form av ett 
fungerande rastvaktssystem på skolan. Personalen som har rastvakt på skolan ska ha 
översikt över eleverna så att eleverna är trygga ute på rasten. Det kan då vara av stor 
vikt vilken gemensam syn personalen har på olika attityder för att kunna motverka 
kränkande behandling (Larsson, 2000). 
 
Arbetsmiljön som personalen befinner sig i ska vara positivt laddad för att skapa 
positiva attityder hos både elever och personalen för att motverka kränkande 
behandling och mobbning i verksamheterna. I Skolverket (2011b) står det också att 
miljön har en stor påverkan på hur man behandlar varandra. Om det är trånga 
utrymmen kan atmosfären lättare bli negativ än vid större utrymmen. Som personal 
är det därför viktigt att försöka arbeta för en miljö som är inbjudande för barnen och 
eleverna i fritidshemmen och i skolan. Även Ahlström (2009) skriver om hur viktigt 
det är att skapa positiv miljö och atmosfär och menar att i skolans 
likabehandlingsplan bör det tydligt stå hur skolorna ska arbeta mot kränkande 
behandling och mobbning samt hur en god miljö ska upprätthållas i skolan. Dessa 
likabehandlingsplaner arbetas om varje år för att personalen tillsammans ska kunna 
ändra saker som inte fungerar och kunna behålla de delar i planen som har fungera 
för skolan. Likabehandlingsplanerna ser inte alltid likadana ut men ska fungerat som 
en trygghet till elever, skolpersonal och föräldrar. 

3 Metod 
I det här avsnittet kommer jag att behandla hur studien har genomfört, 
datainsamlingsmetoder, urvalet av respondenter, databearbetning och etiska 
ställningstaganden.  

3.1 Forskningsstrategi och genomförande 
Jag skickade ut enkätintervjuer till fritidspedagoger för att sedan använda mig av 
deras svar som underlag för intervjuerna med fyra lärare som sedan gjordes. Jag 
gjorde en kvalitativ studie där det skrivna ordet är det centrala för den här studien. 
Stukat (2005) menar att frågeformulär är en metod som man kan använda när man 
vill nå ut till flera respondenter än man kan göra när man använder sig av 
observationer. Med enkätintervjuerna skickade jag med ett missivbrev (bilaga 1) där 
respondenterna fick information om studiens syfte och genomförande. Jag hade noga 
tänkt över mina formuleringar för att få så många som möjligt att svara på enkäten. 
Jag skickade ut hundra intervjuenkäter till fritidspedagoger men fick enbart tillbaka 
sju svar. Därefter delade jag ut ett trettiotal intervjuenkäter till fritidspedagoger vilka 
jag fick besvarade genom att jag personligen tog kontakt med dem på deras 
arbetsplats. Efter jag fått tillbaka enkätintervjuerna utformade jag frågor till 
djupintervjuerna som sedan ägde rum med lärarna. 

Under intervjuerna tänkte jag på att miljön skulle vara rogivande och trygg för 
respondenterna (Bjørndal, 2010). Intervjuerna tog ungefär en timme var beroende på 
respondenterna, detta för den som blev intervjuad får tid till att slappna av och få tid 
till att reflektera och utveckla sina svar (Denscombe, 2009). Intervjuaren ska 
åstadkomma en lugn miljö för respondenten, ett sätt att göra detta är att låta den som 
blir intervjuad välja plats där intervjun ska äga rum (Stukat, 2005). Jag lät av denna 
anledning respondenterna välja den plats där intervjuerna skulle genomföras. Under 
intervjuerna ställde jag öppna frågor så jag kunde ställa följdfrågor om attityder och 
värderingar (Bjørndal, 2010). Eftersom intervjuer kan bli tidskrävande att skriva ut 
efter en ljudinspelning så valde jag istället att sammanställa intervjuerna i löpande 



12 
 

text. Mitt val av utrustning under intervjuerna var papper och penna, då jag ansåg att 
det skulle bli enkelt att kunna komplettera i anteckningar under intervjuns gång. Med 
ljudupptagning kan det ibland vara svårt att höra vad respondenterna säger och då 
ansåg jag att papper och penna passade bättre (Denscombe, 2009). Nackdelen med 
papper och penna kan vara att man tappar viss information som respondenten säger 
under intervjun. Det kan dock förebyggas genom att jag som intervjuar kan gå 
tillbaka när intervjun är klar för att se att jag har uppfattat svaren rätt under 
intervjun.  Möjligheten finns då ställa extra frågor om så behövs, för att få så mycket 
information av respondenterna som möjligt. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Bjørndal (2010) skriver om att alla begrepp ska kunna uppfattas lika mellan 
respondenterna och när man intervjuar bör man ha öppna frågor som kan ge studien 
mer nyanserade svar än med slutna frågor. Med begrepp menar jag hur 
respondenterna uppfattar mobbning, trakasserier och kränkande behandling under 
intervjuerna samt i de enkätintervjuerna som görs i studien. Jag har valt att arbeta 
med öppna frågor för att kunna se likheter och skillnader i svaren samt att 
respondenterna kan utveckla sina svar mer än de kan i slutna frågor. Först skickade 
jag ut enkätintervjuerna. Efter dem intervjuade jag fyra lärare personligen. Jag 
använde mig av en informations insamlingsmetod som Denscombe (2009) kallar för 
triangulering. Triangulering menas att man använder två eller flera metoder i en 
studie. Jag använde mig av två metoder under den här studien. En metod 
enkätintervjuer för att undersöka hur fritidspedagoger reflekterar utifrån sin 
yrkesroll om kränkande behandlingar. Sedan valde jag en annan metod, 
djupintervjuer för att få med lärarnas perspektiv angående kränkande behandlingar 
(Denscombe 2009). Syftet med att intervjua båda yrkeskategorierna var att lyfta fram 
skillnader och likheter mellan fritidshem och skolans arbetsmetoder angående 
kränkande behandlingar. 

3.3 Urval 
Mitt urval av deltagare bestod av verksamma fritidspedagoger och lärare. Jag valde 
att göra ett strategiskt urval.  Stukat (2005) skriver om vikten att ha ett tydligt syfte 
med vilka personer som väljs för studien. Jag valde fritidspedagoger och lärare för att 
de har den erfarenheten och kunskapen som jag söker för den här studien. Jag ville 
undersöka hur fritidspedagoger och lärare definierar begreppet kränkande 
behandling och om och hur de arbetar med kränkande behandling i verksamheterna.  
Jag ville också veta hur fritidspedagogerna och lärare ser på villkoren för att 
motverka kränkande behandling i sina verksamheter. Fyra lärare kantaktades och 
ställde upp på intervju. Meningen med de intervjuerna var för att undersöka om det 
fanns någon samsyn mellan fritidspedagoger och lärare. Stukat (2005) skriver om att 
inte få en för stor variation utan specifika kunskaper. I den här studien anses 
fritidspedagoger och lärare ha de specifika kunskaperna som jag vill studera utifrån 
mitt syfte. Jag får deras specifika kunskaper om arbetet på skola och fritidshem. Hur 
de arbetar för att motverka kränkande behandling och en samsyn hur man kan 
samverka i skolan då fritidshemmen oftast är på skolan. 

3.4 Databearbetning, analysmetoder, trovärdighet och tillförlitlighet. 
Validitet är när man får fram data från forskningsdata och metoder så att dessa anses 
som riktiga och korrekta. Det är i data eller fakta man får fram som är lämplig till 
studiens syfte och frågeställning. För att öka validiteten i studien behöver jag kunna 
ställa frågorna så att de uppfattas lika av alla respondenterna som deltar 
(Denscombe, 2009). Jag intervjuade fritidspedagoger genom enkätintervjuer för att 
sedan använda det som underlag till intervjuerna med lärarna för att få validitet i 
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studien. Jag vill att alla respondenter ska känna att deras svar är värdefulla och 
kommer till sin rätt när jag sedan presenterar respondenter i resultatet. Under 
intervjuns gång eller när den är avslutad så ska man kontrollera med respondenten 
att svaren är korrekt tolkade av den som utför intervjun (Denscombe, 2009). Studien 
är så pass liten att jag inte kan generalisera något svar från ett större sammanhang, 
utan jag har tänkt att studien kan bli ett underlag till en öppnare diskussion i 
fritidhem och skola. 

3.5 Etiskt ställningstagande  
Det finns etiska ställningstaganden som man bör ta i beaktande vid en undersökning 
av det slag som jag har gjort. Ett sådant är informationskravet”. Informationskravet 
tar jag hänsyn till genom att jag informera deltagarna om studien i samband med 
missivbrevet (bilaga 1) där det framgår vad syftet är med studien och att det kommer 
att publiceras i databasen Diva samt att det är ett examensarbete (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtyckekravet har jag beaktat genom att frågeformuläret är ifyllt när det 
skickas tillbaka, så det behövs inte i det här fallet inhämta på förhand. Jag frågade 
lärarna om de ville ställa upp på intervjuer och jag berättade att det var frivilligt 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har jag att beakta genom att informera 
deltagarna om att materialet inte kommer att användas i annat syfte än till denna 
studie (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentiellhetskravet har beaktats genom att jag 
har lagrat datamaterialet så att inga andra kan ta del av det. Det material som har 
använts kan inte heller härledas till någon person eller verksamhet (Vetenskapsrådet, 
2002). 

4 Resultat  
I kommande text har jag delat upp fritidspedagoger och lärare svar för att resultatet 
ska bli översiktlig för läsaren. Jag har även sammanställt svaren genom kategorisera 
dessa i underrubriker. 

4.1 Fritidspedagoger 

I den kommande texten presenteras resultatet jag har fått fram från fritidspedagoger 

utifrån: definition om kränkande behandling, metoder mot kränkande behandling på 

fritids och samtal med eleverna på fritidshemmet om kränkande behandling.  

4.2 Definitioner om kränkande behandling 
En del fritidspedagoger definierar kränkande behandling som när någon utför något 
negativt mot en annan individ. Detta beskrevs ske genom viskningar, knuffar, 
pekningar, retsamma kommentarer, slag, sparkar och utfrysning. En av de 
deltagande pedagogerna ansåg att kränkande behandling är när en person behandlar 
en annan person på ett sätt som skadar dennes självkänsla och som efterlämnar 
smärtsamma minnen hos den kränkta individen.  

Denna tolkning på vad som utgör en kränkande behandling skiljer sig från en annan 
av respondenternas syn. Denna fritidspedagog uttryckte att en person kan bli utsatt 
för kränkande behandling utan att själv vara medveten om det. Det råder dock en 
samstämmighet mellan fritidspedagogerna gällande vad som utgör en kränkande 
behandling och det är att en kränkande behandling innebär att en person blir 
behandlad på ett sådant vis så att denne upplever fysisk och psykiskt lidande.  

En fritidspedagog poängterar att då det ur ett pedagogiskt perspektiv råder 
nolltolerans mot kränkande behandling i skolan, är det viktigt att den vuxna vägleder 
eleverna och visar hur de ska behandla sina kamrater. Som fritidspedagog finns en 
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skyldighet att rapportera incidenter mellan elever vidare till kurator. Vidare belyser 
en av fritidspedagogerna att det inte enbart räcker med att rapportera in fall av 
kränkningar, utan det är viktigt att som vuxen upplysa eleverna om alla individers 
lika värde.  

Ur ett pedagogiskt perspektiv på kränkande behandling så är det nolltolerans från 
alla respondenter. Då det står i likabehandlingsplanen som är befintlig på skolan som 
detta berör. En fritidspedagog uttrycker det så här: 
 
Nolltolerans, all kränkande behandling har vi skyldighet att rapportera vidare till kurator. 
Upplysa och informera tydligt att alla människor är lika mycket värda oavsett hur man är. 
Genast rapportera till kurator som får samtala med både förövaren och den utsatte samt med 
vårdnadshavare.  
 

4.2.1Metod mot kränkande behandling på fritids 

En annan fråga som ställdes i enkäten berörde metoder mot kränkande behandling. 
Där framkom följande i fritidspedagogernas svar: En pedagog skriver att alla i deras 
kommun har fått delta i en kometutbildning mellan åren 2007-2009. Kometmetoden 
handlar om att tränas i sociala färdigheter, självkontroll, moral och etik. Det handlar 
om samtal, diskussioner med eleverna och rollspel för att lättare tar upp kränkande 
behandling med eleverna.   
 
En del respondenter skriver att det inte finns någon speciell metod på skolan men att 
det finns en plan för hur personalen ska agera. Planen utgår då från att en anmälan 
görs till kurator, sedan utreder och behandlar kuratorn anmälan. Kurator och rektor 
samarbetar när en situation uppkommer mellan elever. En pedagog skriver om att 
det finns ett trygghetsteam på skolan, i detta arbetar rektor och kurator genom ett 
nära samarbete mot kränkande behandling.  
 
På fritidshemmet är det en pedagog som arbetar med förebyggande samtal med 
eleverna. En pedagog skriver att: 
 
Skolan har gått utbildningar i SET, Komet och genom Friends och därifrån utarbetat en 
metod som fungerar. Personalen på skolan har ett trygghetsteam som tar hand om 
anmälningar från både elever och pedagoger och som samtalar med både de utsatta och dem 
som utsätter vid flera tillfällen med uppföljningar. I övrigt finns det hela tiden med i det 
dagliga arbetet att vi som pedagoger säger ifrån och ständigt för diskussioner med elever som 
utsätter andra för olika inte accepterande behandlingar. 

Utifrån fritidspedagogernas svar kan det verka som att en metod inte är den 
universala lösningen. En metod verkar alltså inte vara lösningen enligt ett flertal 
fritidspedagoger i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Utan de menar 
att man som personal kommer fram till en plan som fungerar på den specifika skolan. 
För att de sedan kan använda sig av delar av fler metoder så att de har en fungerande 
plan på sin skola. 

4.2.2 Samtal med eleverna på fritidshemmet om kränkande behandling och mobbing 

Mobbning tas upp vid samlingarna, speciellt om det har skett någon kränkande 
behandling mot någon under skoldagen. Annars så tar flertalet fritidspedagoger upp 
ämnet spontant med eleverna i grupp. Kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering tas inte upp som begrepp i samtalen med eleverna utan 
fritidspedagogerna använder sig istället av vardagsspråk. Det ska vara lättbegripligt 
för eleverna. Mobbning som begrepp tyckte fritidspedagogerna att eleverna var 
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bekanta med. Gällande de begreppen som är centrala i den här studien: trakasserier, 
mobbning som har samlingsnamnet kränkande behandlingar var det lättare att just 
använda vardagligt språk till eleverna. Fritidspedagogerna tyckte att rollspel var ett 
bra verktyg när de ska ta upp ämnet med eleverna i grundskolan. Då kan eleverna 
själva få känna efter hur det känns att vara i olika situationer menar just den här 
fritidspedagogen. De flesta fritidspedagoger upplever att det är lätt att prata med 
eleverna om kränkande behandling men att det då benämns som mobbning. Många 
tycker att det är lätt när pedagogen själv kan koppla till elevernas vardag för att det 
ska bli lätt att relatera till. Med vardag så menas det till exempel elevernas språkbruk 
eller situationer som eleverna kan hamna i under dagarna.  

En fritidspedagog menar att stödet från föräldrarna behöver bli bättre när det sker 
kränkande behandling: 
 
Ja, fast oftast känns det som man inte har stödet från barnets föräldrar. Vi kan prata hur 
mycket som helst men har vi inte föräldrarnas stöd blir det ingen förändring. 
 
Några fritidspedagoger beskriver att de använde sig av massage och avslappning.  
En fritidspedagog skrev följande: ”Barn som masserar varandra slår inte varandra” 
 
För att hitta en konfliklösningsmetod för eleverna ansågs massage och avslappning 
som det bästa av flertalet fritidspedagoger. En fritidspedagog beskrev också vikten 
med att början av varje läsår med att arbeta med hur man ska vara mot varandra. Det 
handlade bland annat om att vara en snäll och trevlig kompis. En annan 
fritidspedagog tryckte på att man som vuxen behöver våga se och våga vara vuxna. 
Överlag så tyckte fritidspedagogerna att eleverna ska känna sig trygga och trivas i 
skolan och på fritidshemmet. 

4.3 Lärare 
I kommande text presenteras resultatet från intervjuerna av lärare utifrån 
definitioner om kränkande behandling, metoder mot kränkande behandling i skolan 
och samtal med eleverna i skolan om kränkande behandling. 

4.3.1 Definitioner om Kränkande behandling 
I intervjuerna med lärarnas framträder likheter i deras definitioner av kränkande 
behandling som när någon människa såras, görs illa och att det kan variera i olika 
grader av hur kränkt en individ blir.  Kränkande behandling kan ske inom till 
exempel kultur och religion. Kränkningar är mycket individbaserat utifrån den 
specifika personens upplevelser och att man ska ta hänsyn till andras känslor. Ur ett 
lärarperspektiv är det viktigt att all kränkande behandling motverkas. Som lärare bör 
man även föregå som ett bra exempel för sina elever i skolan. Läraren får aldrig se 
mellan fingrarna utan bör agera och prata med eleverna direkt i situationen. En 
lärare säger i sin definition: 

Kränkande behandling är enkelt sagt när man behandlar någon annan illa. Därmed ryms en 
mängd olika skeenden och scenarier inom begreppet. Vad som är en kränkning är ytterst upp 
till den som utsätts. Det är den utsattes upplevelse som är det viktiga. All form av kränkande 
behandling är oacceptabelt och något som ska motverkas. 

En annan lärare säger: 
 
Som lärare måste man ibland sålla lite bland det som kränker någon elev. Inte så att man på 
något sätt ska blunda eller förminska något. Snarare att vi ibland kanske måste göra en 
bedömning om vad som räknas som en så pass grov kränkning att det ska skrivas en rapport 
kring det. Däremot så är det mitt jobb att lyssna in vad eleven i fråga känner och ta det på 
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allvar. Jag tycker att det är av största vikt att reda ut en kränkning med alla inblandade och 
förklara vad som gått snett och förklara att man kan bli sårad. Föräldrar ska alltid involveras 
vid grövre fall. Ibland kanske inte eleverna reagerar på en kränkning från varken barn eller 
(tyvärr) vuxna. Då är det mitt jobb att ändå gå vidare med situationen. Då gör jag en egen 
anmälan utifrån vad jag sett och hört.  
 
Lärarna tycker att man ska ta eleverna på allvar och arbeta aktivt mot all form av 
kränkande behandling. Varje individ ska tas på allvar i situationen och att det kan 
genomsyra undervisningen. Arbetet mot kränkande behandling tar aldrig slut utan 
behöver hållas levande hela tiden. 
 
En lärare berättar sin definition av kränkande behandling och utifrån svaren så 
gjorde jag en lista med exempel på vad läraren sa: 
 
Det finns olika sorters kränkningar. Vi försöker att tänka på att det är den utsattes 
upplevelse som är den viktiga. 

 Tyst kränkning: Kasta menande blickar, himla med ögonen, göra miner, 
sucka, tystnad, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon 
som luft, stå i vägen, gömma eller förstöra saker. 

 Verbal kränkning: Viska, sprida rykten, snacka skit, retas, trakassera, 
hota, anmärka på kläder, SMS, kommentera elakt 

 Fysiska kränkningar som slag och knuffar 

 Etniska kränkningar som har med var en elev kommer ifrån. T.ex. 
nedlåtande kommentarer om somalier, romer eller svenska elever. 

4.3.2 Metod mot kränkande behandling i skolan 
En av lärarna berättar att de fyller i en plan mot kränkande behandling som är i form 
av en blankett och sedan informeras föräldrarna. Alla elever som är inblandade i 
mobbningssituationen samtalar läraren med och diskuterar om hur man ska gå 
vidare. En annan lärare säger att man samtalar med eleverna hur man är en bra 
kompis och hur man ska vara mot varandra. Klassen har regler som de tillsammans 
har kommit fram till som gäller just för dem. De arbetar även med värde kort som 
sitter i klassrummen där det kan stå: ”Vara en god kamrat”.  

En lärare berättar även att: 

Skolan har ju på sitt ansvar att anmäla kränkande behandlingar och det gör vi via vår rektor. 
Vi har även ett trygghetsteam som diskuterar fall som förekommer på skolan. 
Trygghetsteamet består av rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare och lärare. Vi gör även 
trygghetsvandringar på skolgården där vi frågar eleverna om trygga och otrygga platser både 
inne och ute. Sen försöker vi placera ut oss vuxna bättre så att vi ska finnas där det känns 
otryggt. I år gjorde vi en egen enkät på skolan som handlade om hur man känner sig i olika 
situationer, som till exempel: innan man kommer till skolan, på rasterna, i klassen. Den tog 
även upp om eleverna känner sig kränkta av någon i klassen, annan elev på skolan eller 
någon vuxen. 

 
Dessa lärare menar att de inte använder någon specifik metod utan de arbetar utifrån 
en likabehandlingsplan som beskriver hur personalen ska agera. De försöker att 
förebygga så mycket som det går genom ett nära samarbete mellan elever och lärare. 
Lärarna berättar även hur viktigt det är att prata med sina elever i skolan och om hur 
man ska vara mot varandra. En av de andra lärarna berättar att de använder sig av 
kometmetoden. Det är ett förhållningssätt då lärarna arbetar med att använda sig av 
det positiva hos eleverna. En av lärarna säger att: 
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Varje termin genomförs en anonym elevenkät med fokus på elevernas upplevelser av skolan. 
Där finns frågor om kränkningar med. Efter enkäten så diskuteras resultatet med eleverna på 
lektioner och i elevrådet. Har det skett en kränkning så blir alltid rektor inkopplad. Eleven 
som kränkt kallas till samtal med rektor och rektor beslutar om åtgärd. 

4.3.3 Samtal med eleverna i skolan om kränkande behandling 
Lärarna tycker att det är svårt och jobbigt att prata om kränkande behandling med 
eleverna, men att det dock är nödvändigt. Eleverna har svårt att sätta sig in i en 
annan persons upplevelser och kan säga att det bara var på skoj. En lärare ansåg att 
de mänskliga rättigheterna behöver läras ut till eleverna och att det är viktigt att man 
respekterar varandra. En lärare uttrycker det så här: 

Lätt är det inte. Det är känsliga saker det handlar om. Däremot så är det något vi måste göra, 
oavsett om det är jobbigt eller inte. Jag försöker vara ärlig mot eleverna och vara så tydlig jag 
kan när vi pratar om kränkande behandling, diskriminering och mobbning. Man får inte 
linda in det för mycket, utan vi måste få fram allvaret. Mitt motto är: Behandla andra som du 
själv vill bli behandlad. 
 
En av lärarna tycker att det är enklare att samtala med de äldre eleverna då det 
lättare går att gemensamt diskutera om vad värdegrunden är och vad den står för 
med dem. En lärare ser även att en del elever säger att de tycker en sak men tänker en 
annan. Det är där svårigheterna kommer fram när eleverna är äldre ansåg en lärare. 
Den här läraren försöker att skapa tolerans till andra människor dock anser personen 
att man inte kan ändra på människors känslor av? kränkningar. Till exempel hur en 
del lärare eller ibland elever ser på homosexuella tycker läraren är svårt och att man 
inte säger dumma saker om någon annan person.  

En lärare uttrycker sig på följande sätt i frågan: 

Det gör jag till och från nästan dagligen. Det är när jag ser eller hör något som jag upplever 
som en kränkning då lyfter jag det direkt. Det blir då mer åskådligt för eleven/eleverna i fråga 
vilket gör det enklare för dem att sätta sig in i det vi pratar om. Jag anser att alla elever och 
all personal ska trivas och ha det bra på sin arbetsplats. Ingen ska behöva känna sig utsatt. 
Alla gör vi fel ibland och då är det även viktigt att kunna/vilja lyfta det och vilja göra rätt 
genom att t.ex. säga förlåt på något sätt och att inte upprepa det felaktiga fler gånger.  

Lärarna försöker prata och diskutera med sina elever om hur det kan kännas för 
någon att bli behandlad på ett sätt. Det kan vara kränkande för en person men kanske 
inte för en annan person. En lärare använder sig av rollspel för att eleverna ska kunna 
sätta sig in i någon annans situation konkret. En lärare säger att: 
 

Viktigt är att eleverna själva får försöka komma på exempel. På det sättet sätts deras egna 
erfarenheter i fokus för diskussion och diskussionen blir oftast mycket bättre. Många av mina 
elever har inte svenska som modersmål och därför blir det viktigt att förklara orden 
grundligt.  

Det lärarna trycker på är att det är viktigt att ha diskussioner med eleverna och 
förklara grundligt vad det betyder att bli kränkt eller mobbad. Mycket går ut på att 
visa andra respekt som en lärare uttrycker sig: 

Jag förklarar till eleverna att om man inte respekterar andra för hur de är, med kultur, 
religion osv. så är det en kränkande behandling. 

En annan lärare vill arbeta mer konkret och förklarar så här: 



18 
 

Jag har pratat och diskuterat med mina elever. Funderar dock på att ge eleverna varsitt vitt 
papper som dem får knöla ihop och stampa på. Sen ska de få veckla ut pappret igen och 
försöka få det är bli som det var innan. Det kommer såklart inte gå och då vill jag prata med 
eleverna att det är så det blir inuti en människa som blir utsatt för elaka saker. Det räcker inte 
alltid med ett förlåt. 
 
Arbetet med konflikthantering med eleverna behöver vara konkret så eleverna kan ta 
till sig hur man löser konflikter i olika situationer. Läraren kan även använda sig av 
filmer ur ett pedagogiskt perspektiv. En metod som beskrivs är en övning som en av 
lärarna kallar för fyrhörningen. Denna går till på det sättet så att man som lärare 
säger ett påstående och eleverna har alternativ i klassrummets fyra hörn och får ställa 
sig i det hörnet som stämmer mest in på eleven själv. Läraren beskriver vidare att till 
slut kommer man till en punkt där eleverna kan säga att vi tycker olika men vi är 
sams ändå. En lärare reflekterade över hur man ska nå ett klimat och att bygga 
relationer som är bra, den läraren sa: 
 
Att det många gånger är svårt att uppmärksamma. Jag tror att man som lärare måste jobba 
oerhört mycket med att bygga relationer. Enbart genom att upprätta ett förtroende mellan 
mig och mina elever så kan jag nå ett klimat där eleverna vågar anförtro sig till mig ifall de 
känner sig kränkta. Finns förtroendet där så är det också lättare att ta diskussionen med den 
som utsätter andra för kränkningar. Man måste också jobba kontinuerligt med gruppens 
sammansättning. Arbetet mot kränkande behandling är något som aldrig ”tar slut” utan 
måste genomsyra allt.  

4.4 Sammanfattning 
Utifrån respondenterna svar i den här studien tycks det vara lättare för 
fritidspedagogerna att ta upp och diskutera kränkande behandling med eleverna då 
lärarna menade att eleverna kunde säga en sak, men tycka annat i det tysta. Metoder 
mot kränkande behandling finns men verkar vara svårt att arbeta efter. Personalen 
som arbetar på skolorna ser till att varje klass och grupp har metoder att arbeta med 
vid en problematisk situation för att kunna motverka kränkande behandling på 
fritidshem och skola. Respondenterna ser att det är ett viktigt arbete och man tar 
kränkande behandling på allvar. Kränkande behandling benämns i arbetet med 
eleverna som mobbning, då eleverna vet vad man pratar om och hur man är en bra 
kompis till varandra. Klimatet i gruppen eller klassen är viktig då det ska vara tryggt 
att reflektera med andra i gruppen som elev och miljön runt eleverna ska vara trygga. 
Både fritidspedagoger och lärare tar upp rollspel som en viktig del i arbetet mot 
kränkande behandling för att kunna sätta sig in i någon annans persons känslor 
beroende på situationen. En lärare säger att: 

Jag ser allvarligt på om någon blir kränkt. Vill finnas till hands och hjälpa till så att 
kränkningen ska upphöra och inte upprepas. Når jag inte fram till eleven med mina verktyg 
finns det ytterligare två instanser på min arbetsplats att vända mig till. Trygghetsteamet 
(består av pedagoger) och Elevhälsoteamet (består av rektor, skolsköterska och skolkurator). 
Jag har gått en utbildning tidigare och då även praktiserat min kunskap i rollspel med elever 
på olika sätt ibland ensam och ibland lånar jag en elev eller flera för att illustrera det jag vill 
få fram genom rollspel. Förenklat: Det går ut på att hitta andra sätt att gå ner i varv och hinna 
tänka efter istället för att slå. Om vi får veta att elev blivit utsatt agerar vi direkt, samtal med 
elev och vårdnadshavare. Både utsatt elev och den elev som utsatte. 

5 Analys och diskussion 
I kommande avsnitt tar jag upp metoden och diskuterar för- och nackdelar med de 
valda metoderna för den här studien. Sedan kommer analys och diskussionen av 
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litteraturen i relation till respondenternas svar. Därefter kommer slutsatser och nya 
forskningsfrågor. 

5.1 Metoddiskussion 
Jag hade valt att först göra en enkätstudie med öppna frågor för att nå ut till flera 
respondenter. Stukat (2005) menar att man kan göra det genom att använda sig av 
internet och skicka ut frågeformulären till respondenterna. Jag började med att 
skicka ut e-post till cirka hundra stycken men då jag fick för få svar fick jag tänka om 
och började skriva ut frågeformulären för att gå direkt till olika fritidshem. För att på 
så sätt kunna få respondenter som var villiga att delta. Jag kan tänka mig att 
resultatet skulle vara fylligare om jag hade fått svar på intervjuenkäterna som 
skickades ut först. När jag tog personlig kontakt blev det lite lättare att få 
respondenter som ville ställa upp i studien. Jag såg under studiens gång att det 
behövs mer tid till att få ihop ett tillräckligt underlag samt att det är tidskrävande att 
samla in material för att resultatet ska bli bra. Jag kunde även se att många av de 
tillfrågade inte ville delta i studien på grund av studiens syfte. Detta kan jag tänka 
mig beror på att ämnet i sig kan vara känsligt. Jag menar dock att det är ett viktigt att 
lyfta detta även om vissa saker kan vara svåra, då ett arbete mot kränkande 
behandling genom att lyfta ämnet till ytan som en framtida förbättring för skolans 
och fritidshemmens verksamhet.  

5.2 Analys och diskussion 
I följande text kommer jag att diskutera och analysera resultatet i relation till 
litteraturen. För att underlätta för läsaren har jag delat upp analysen och 
diskussionen i underrubriker.  

Det jag har kommit fram till genom att ta del av litteraturen är att den generellt 
tenderar att fokusera främst på skolan. Fritidshemmen har man inte skrivit lika 
direkt om i förhållande till det arbetet mot mobbning som sker i fritidshemmets 
verksamhet. Skolan har riktad litteratur som behandlar kränkande behandlingar och 
eftersom det inte finns forskning att luta sig mot som är riktad mot yngre åldrar eller 
fritidsverksamheten får fritidshemmen arbeta efter det som framkommit i skolan.  
Många arbetsplatser verkar låta arbetslagen själva utarbeta metoder för att förhindra 
kränkande behandlingar på fritidshemmen. De arbetsplatser som utbildar 
pedagogerna för att motverka kränkande behandlingar enligt exempelvis Friends - 
metoden, med ett material framtaget för skolan. Det finns i dagsläget inget specifikt 
material framtaget för fritidshemmen. I Skolverket (2011b) står det att 
fritidspedagogen enbart har skyldighet att ge barnen social träning samt ett visst 
lärande, men att det generellt framkommer i läroplan att alla i skolan aktivt ska 
arbeta mot kränkande behandling. 

5.2.1 Definitioner av begrepp utifrån fritidspedagoger, lärare och litteraturen 

I resultatet så framkommer det att respondenterna inte använder begreppen 
kränkande behandling och trakasserier utan använder sig mer av mobbning som 
begreppet för kränkande behandlingar. De flesta tyckte rollspel var ett bra verktyg att 
använda sig av när man ska ta upp kränkande behandling med eleverna i 
grundskolan. Skolverket skriver i sin rapport (2011b) att kränkande behandling är 
knuffar, slag, sparkar eller hot om att få stryk. Handlingarna är sårande eller 
skrämmande för offret som blir utsatt, en del elever uppfattar de handlingarna som 
skoj men för offret så är det att bli hånad, utstött eller utsatt för ryktesspridning.  

Fritidspedagogerna som deltog i den här studien har samma synsätt eller definition 
på kränkande behandling. Det vill säga att kränkande behandling är när någon utför 
något gentemot en annan individ som viskningar, knuffar, pekningar, retsamma 
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kommentarer, slag, sparkar och utfrysning. Det alla fritidspedagoger håller med om 
är att kränkande behandling är när någon far illa, blir ledsen eller mår dåligt och att 
det inte spelar någon roll om det är en psykisk eller fysik kränkande handling. Då 
båda upplevs lika illa. En fritidspedagog skriver att det är offrets uppfattning som 
utgör om det är en kränkande behandling eller inte. I definitionen av kränkande 
behandling finns en överensstämmelse mellan hur fritidspedagogerna och 
forskningen ser på kränkande behandling (Skolverket, 2011b). Kränkande behandling 
bör dock ses som ett samlingsnamn för mobbning och trakasserier enligt litteraturen 
som Skolverket (2011b). Respondenternas erfarenhet i den här studien ser dock 
mobbning som ett samlingsbegrepp som används när det pratas om kränkande 
behandling. Skolverket (2011b) har definierat trakasserier som engångsföreteelser 
som kränker en annan persons integritet men att mobbning är en form av 
trakasserier där händelser sker över en längre tid. Då kunna skilja begreppen åt som 
trakasserier och mobbning för att korrekt kunna tolka vad de innebär när en skriftlig 
rapport utförs i verksamheterna. Kränkande behandling är ett samlingsnamn på 
trakasserier och mobbning. Det är mycket viktigt att hålla isär dessa definitioner av 
begreppen så att de inte ska misstolkas på något sätt i praktiken. Personalen måste 
veta vad begreppen betyder och kunna skilja på dem för att kunna ta rätt beslut för 
att vara behjälpliga mot eleverna. Dels de som utsätts för enstaka kränkningar, dels 
de som utsätts för mobbning över en längre tid och eventuellt behöver andra resurser 
än exempelvis en tillsägelse.  

Ekström och Brunell (2014) menar att kränkande behandling är när man kränker 
någons integritet och det behöver bara hända en gång för att det ska vara kränkande 
behandling. Mobbning är när kränkande behandlingen utspelar sig över en längre tid 
mot en person eller grupp. I mina intervjuenkäter framkommer inte att 
fritidspedagogerna tar upp med elever vilken skillnaden är mellan kränkande 
behandling och mobbning. Detta kan därmed vara ett problem då eleverna inte 
förstår skillnaden mellan en engångsföreteelse och upprepade trakasserier. I en 
likabehandlingsplanen skriver de fram att den innefattar både skola och fritidshem. 
Då skolan ska förankra de demokratiska värdena samt motverka alla former av 
kränkande behandling. Personalen på skolan ser att problemen med kränkande 
behandling är ett samspel mellan individ och miljö. Om man utsätts i arbetsmiljön 
kan det påverka hur eleven mår samt uppträder mot andra.  

Utifrån likabehandlingsplanerna så arbetar man fram en plan för hur man agera i 
olika situationer. Då personalen på den skola som eleven befinner sig på har ett stort 
ansvar och måste agera när kränkande behandling förekommer.  

5.2.2 Arbetet mot mobbning utifrån fritishem, skola och litteraturen 

Några konfliklösningsmetoder för eleverna som fungerar bra tycks vara massage och 
avslappning. Enligt respondenterna fungerade dessa metoder bäst. Skolverket 
(2011b) beskriver några metoder som används i skolor för att motverka kränkande 
behandlingar, Skolverket anser att några kan vara bra men att det bästa är att till 
större delen arbeta fram något utifrån den situation som man befinner sig i utifrån 
individerna det berör. Det kan då vara dags att diskutera de metoder som finns för att 
hitta det bästa i varje metod och på så sätt skapa en metod som kan fungera som en 
grund till konflikthantering. Även miljön har en stor påverkan på hur man behandlar 
varandra, då det kan vara trånga utrymmen blir atmosfären negativ.  Mina 
enkätintervjuer visar att skolans personal försöker arbeta för en miljö som är 
inbjudande för eleverna i skolan och fritidshemmen. Samtidigt visar 
enkätintervjuerna också att kränkande behandling kan uppfattas av en vuxen men att 
offret kan vara omedveten om att kränkningar förekommer. En fritidspedagog svarar 
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att det är vuxna som vägleder eleverna och att det är viktigt hur de behandlar sina 
medmänniskor.  

Eriksson, Lindberg, Flygare och Danback (2002) skriver att många elever upplever 
att personalen både är dåliga på att samtala om mobbning och kränkande 
behandlingar i klassrummet och att ingripa om något sker. Personalen på skolan 
behöver vara medveten om problematiken kring mobbning och det behövs en 
utarbetad plan för hur man ska agera för att kunna ingripa på ett konstruktivt sätt för 
att motverka mobbning och kränkande behandling.  

Larsson (2000) skriver att diskriminering, trakasserier och mobbning är ett fenomen 
som finns överallt i liten eller stor utsträckning. När det är en grupp individer som är 
tillsammans under en längre tid träder normer in, vad som är okej eller inte för 
gruppen. De normer som finns i gruppen kan vara av kränkande slag i ett annat 
sammanhang.  De flesta fritidspedagoger upplever att det är lätt att prata med 
eleverna om kränkande behandling. Många tycker att det är lätt när pedagogen själv 
kan koppla till elevernas vardag för att det ska bli lätt att relatera till. Stödet från 
föräldrarna känner en fritidspedagog behöver bli bättre, denne tycker att det är svår 
arbetat med när hemmen inte samarbetar med fritids. Ämnet tas upp vid 
samlingarna då alla är samlade en stund, speciellt om det har skett någon kränkande 
behandling mot någon. Annars så tar fritidspedagoger upp ämnet spontant med 
eleverna i grupp. En fritidspedagog tycker att det är lättare att synliggöra ämnet 
genom rollspel. Då kan eleverna få känna hur det känns i olika situationer själva 
menar just den här fritidspedagogen. Det kan då bli ett stort framsteg för personalen i 
sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling om man kan ta hjälp utifrån. 
Det kan då handla om olika föreläsare och kortare kurser för att på så sätt hjälpa 
personalen att lättare kunna prata med eleverna i sin tur i skolan och fritidshemmen.  

5.3 Slutsatser 
Fritidspedagoger och lärare har en samsyn på hur begreppen tolkas i verksamheten 
samt hur de kan arbeta för att motverka alla former av kränkande behandling. 
Respondenterna vill utveckla nolltolerans där kränkande behandling inte är befintlig 
i skolorna och fritidshemmen, men att detta är ett arbete som behöver arbetas med 
kontinuerligt. 

Kränkande behandling pågår hela tiden runt oss i olika miljöer. Miljöerna kan vara 
skolan, fritidshemmet, hemmiljön och skolgården för att nämna några. Det är dock 
vuxnas ansvar att våga agera och se när det händer bland eleverna i skolan (Larsson, 
2000). Många i den här studien beskriver att de vet hur de ska agera i situationen, 
men att det är mycket arbete kvar för att kränkande behandling ska minska. Främst 
behövs det bedrivas mer forskning om mobbning och kränkande behandling riktat 
mot fritidshemmen. Det verkar just nu som att fritidshem ska ta del av det som skrivs 
till skolan och därefter kunna anpassa det till fritidsverksamheten. Jag kan se det som 
att fritidshemmen inte får ta den plats på det sättet som behövs för att ge 
fritidshemmen en fungerande verksamhet mot kränkande behandlingar, genom att 
ge en egen läroplan till fritidshemmen. Även om det finns likabehandlingsplaner på 
varje skola så att fritidshemmen behöver en egen läroplan då kan jag hålla med 
respondenterna som lyft det tidigare. En läroplan som är specifikt skriven till 
fritidshemmen, då den kan innehålla regler och förordningar som ska gälla där och 
vad elever som befinner sig på fritidshemmet ska uppnå om det är sociala egenskaper 
eller att lära sig något utifrån kunskaper som matematik eller läs- och skrivinlärning. 
Mobbning och kränkande behandling där social träning ska ingå som en aktivitet i 
fritidshemmens läroplan. 
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Olweus (1991) skriver att det är bättre att ingripa en gång för mycket än en gång för 
lite. Man bör kartlägga den specifika situationen och den utsatte det skydd som är 
lämpligt för just den individen. Fritidspedagogerna i den här studien verkar 
medvetna om problemet. Alla respondenterna ser kränkande behandling på samma 
sätt och de anser att det kan vara svårt att föra diskussioner med eleverna. Utifrån 
respondenterna handlar det om att få med eleverna i dialogerna, rollspelen och 
övriga aktiviteter i skolan och fritidshemmen. Det tycker personal som har deltagit i 
studien ser som en svårighet är att eleverna kan säga en sak i diskussionen och sedan 
agera på helt ett annat sätt på rasten. Jag anser att alla kan vi göra något men ensam 
kan vi inte göra allt. 

5.4 Nya forskningsfrågor 
Jag själv anser att ämnet är brett och behövs lyftas på flera olika sätt. Jag anser att 
det är viktigt att bedriva forskning i samma verksamhet under en lägre tid så man kan 
observera hur personalen både i skolan och på fritidshemmen arbetat för att 
motverka kränkande behandling. Övriga teman att studera vidare skulle kunna vara: 
Barnkonventionen, en egen läroplan till fritidshemmen och arbetet mot kränkande 
behandling. 

5.5 Pedagogisk relevans 
Studien har en pedagogisk relevans gällande fritidshemmens och skolans arbete mot 
kränkande behandling, mobbning och trakasserier. Enligt skolans läroplan och 
fritidshemmet riktlinjer ska alla barn och elever en trygg. Alla ska också få känna sig 
önskvärda och trygga under sin dag och då ska det inte spela någon roll vart man 
befinner sig eller hur gammal man är. Vidare ska alla vara lika värda och det ska inte 
spela någon roll vilken bakgrund man har eller vad man tror på (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).  
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Bilaga 1  

Missiv brev  

Hej! 

Jag är en student som går lärarutbildningen på Mälardalens Högskola och är inne på 

min sista termin och ska skriva examensarbete i pedagogik med inriktning mobbing i 

fritidshemmet.  

Mitt syfte är att undersöka hur fritidspedagoger definierar kränkande behandling och 
hur fritidspedagogerna reflekterar över villkoren till att motverka kränkande 
behandling i fritidshemmen. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur inom det aktuella ämne och har även 
som avsikt att ta hjälp av er fritidspedagoger genom enkäter och djupintervjuer. Vi 
vill intervjua dig som har utbildning, kunskap och erfarenheter som är värdefulla. 
Enkätfrågorna kommer bestå utav 13 stycken frågor. 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det 
innebär att deltagandet är frivilligt. Ditt deltagande kommer också att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i studiesyfte. Studien 
kommer att publiceras i databasen Diva. 

Skulle det vara att ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta 

oss eller vår handledare för mer information. 

Med Vänliga Hälsningar: 

Elenor Gåse ege11001@student.mdh.se 
 
Handledare 
Jonas Nordmark jonas.nordmark@mdh.se 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Enkät frågor om kränkande behandlingar. 

 
1. Ålder: 
 

  
2. Hur många års erfarenhet har du som fritidspedagog? 

 

 

3a. Hur skulle du definiera kränkande behandling? 

 

 

 

 

 

3b. Hur skulle du definiera diskriminering? 

 

 

 

 

 

3c. Hur skulle du definiera mobbning? 

 

 

 

 

 

3d. Hur skulle du definiera trakasserier? 

 

 

 

 

 

4. Hur ser du på ovanstående definitioner utifrån ett pedagogiskt sätt? 
kränkande behandling:   

 

 

diskriminering:   

 

 

mobbning:   

 

 

trakasserier:   
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5. Arbetar ni aktivt i verksamheten mot kränkande behandling? Använd ja, nej, vet ej eller 

annat på linjen. 

 

 

6. Om ni svarat ja på föregående fråga var vänlig och beskriv vilken metod ni använder er av 

Farstamodellen, SET, Komet, Friends eller en egen metod specifik för just er skola? Var 

vänlig beskriv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Skulle du vilja gå en fortbildning i någon av nämnda metoder eller annan? Motivera ditt 

svar. 

 

 

 

 

 

8. Är det lätt att prata med barnen om kränkande behandling? 

 

 

 

 

 

9. Hur tar du upp ämnet med barnen? 

 

 

 

 

 

10. Förklarar du begreppen för barnen? Kränkande behandling, diskriminering, mobbning och 

trakasserier. 

 

 

 

 

11. Hur reagerar barnen om ni tar upp begreppen med dem? 
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12. Har ni någon speciell konfliktlösande aktivitet på fritidshemmet ur ett pedagogiskt 

arbetssätt? 

 

 

 

 

 

13. Egna reflektioner med anknytning till enkätfrågorna. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Vad är kränkande behandling för dig? 

2. Hur ser du på kränkande behandling utifrån ett lärarperspektiv? 

3. Arbetar ni med någon metod för att motverka kränkande behandlingar? 

4. Tycker du att de är lätt att prata med eleverna om kränkande behandling? 

5. Hur förklarar du för eleverna vad kränkande behandling är? 

6. Hur tar du upp kränkande behandling i klassrummet? T.ex. rollspel? 

7. Använder ni er utav någon speciell konfliklösande aktivitet under lektionstid 

utifrån ett pedagogiskt arbetssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


