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Abstrakt 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att påverka barns attityder, värderingar och agerande 
genom ett mobbningsförebyggande arbete. Undersökningen förankrades i Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet(LpO94), Allmänna råd och 
kommentarer för fritidshem och Arbetsmiljölagen. Barngruppen vi arbetade i bestod av sju- 
och åttaåringar. Mätinstrumenten bestod av inledande och avslutande enkäter samt 
observationer. Under våra observationer såg vi positiva förändringar i barnens agerande, 
värderingar och attityder. Vi anser att dessa förändringar har kommit till på grund av 
övningarna vi har gjort med barnen. Detta betyder att vårt arbete har gett ett bra resultat. 
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Bakgrund 

Inledning 
Vi anser att ordet mobbning är ett mycket laddat ord, som skapar oro hos många pedagoger. 
Mobbning talas inte bara bland oss pedagoger och i skolan utan även i media och på 
regeringsnivå. 
 
Vi valde detta arbete eftersom vi tycker att det här är något som alltid funnits och kanske 
aldrig kommer att försvinna. Däremot har vi försökt att begränsa arbetet till det förebyggande 
arbetet kring mobbning.  Genom förebyggande mobbningsarbete har vi velat påverka barns 
attityder, värderingar och agerande. 
Vi valde det förebyggande arbetet för att det är viktigt att hindra mobbning innan den bryter 
ut. När den väl börjat är det mycket svårare att handskas med problemet då barn redan har 
blivit drabbade.  
Eftersom vårt valda ämne är så stort och omtalat finns det mycket stöd i styrdokument varför 
vi ska aktivt och förebyggande arbeta för att mobbning inte ska bryta ut.  
 

Vad styrdokumenten säger 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet (Lpo94) står det 
klart och tydligt att ingen mobbning får förekomma och att skolan ska jobba för varje elevs 
bästa och utveckling. 

”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt 
bekämpas.” (s. 5). 

Enligt läroplanen ska skolan arbeta mot mobbning. Man kan även tillägga att alla skolor ska 
ha en handlingsplan mot mobbning (Lpo94). Eftersom att vårt syfte inriktas mot 
handlingsplaner så tar vi upp dessa senare. 
 

”Skolan skall sträva efter en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära”. (s. 9). 

Lpo94 påpekar att det är viktigt med en stark social gemenskap. Därför får ingen mobbning 
ske. 
 
Följande citat är hämtat ur Allmänna råd och kommentarer för fritidshem. Det stycket 
framhäver vikten av att ingen ska känna sig utanför, att alla ska få vara en i gruppen och att 
ingen mobbning får förekomma.  

”Personalen bör aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn känner sig trygga 
och får uppleva sig som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för 
utveckling av den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan.” (Sida 14). 
 

I Arbetsmiljölagen står: 
”Arbetsgivaren har skyldighet att planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om kränkande särbehandling. 
Enligt dessa har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras i verksamheten. Vidare ställs krav på att 
arbetsgivaren har rutiner för att förebygga och hantera de mobbningssituationer 
som uppstår.” (3 kapitlet 2 paragrafen) 
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Historik 
Mobbning är något som har blivit uppmärksammat som ett problem de senaste decennierna 
trots att det inte är någon ny företeelse i skolan. Det finns redan beskrivet i början av 1700-
talet hur framförallt äldre elever trakasserade de yngre för att skapa en hierarkisk struktur på 
skolorna. Man kallade detta på den tiden för pennalism.   
Det finns ett exempel från ett skönlittert verk, till  Tom Browns skoltid där det handlar om 
barns kamratrelationer och maktstrukturer på en internatskola i England på mitten av 1800 – 
talet. (http://www.vardegrunden.org.gu.se/dokuments/Rapport3_utdrag_mobbning.pdf 2002-
12-04) 
 
I slutet av 1960-talet började begreppet mobbning introduceras av skolläkaren Peter-Paul 
Heinemann som lyfte upp det som ett problem i den svenska skolan. Han beskrev det i sin bok 
Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna 
Heinemann lyckades skapa debatt om problemet och konsekvenserna. I samband med sin bok 
och artiklar så introducerade Heinemann begreppet mobbning som kommer från det engelska 
ordet ”mob” om kan översättas till gäng eller grupp som skockas och gruppvis ofredar andra. 
Han menade utifrån det ordet att mobbning uppstår i interaktion mellan gruppen och den eller 
de som drar på sig gruppens ilska.  

Begreppet mobbning 
Eftersom vårt examensarbete handlar om förebyggande åtgärder till mobbning så behöver vi 
först förklara och ha kännedom om vad mobbning innebär. Det finns flera definitioner på vad 
mobbning. 
 
Den svenske professorn Dan Olwéus (1999) försöker reda ut begreppet mobbning i sin bok 
Mobbning bland barn och ungdomar: 

 ”När en eller flera individer, upprepande gånger och över en viss tid, blir utsatta 
för negativa handlingar från en eller flera individer.”  (s. 8).  

 
Janne Staff (1997) förklarar sin syn på mobbning  

”Medvetna fysiska eller psykiska angrepp. Uteslutningar ur gemenskapen…som 
riktas mot en enskild individ i underläge. Mobbarna förstärker varandras beteende.” 
(s. 15). 

 
Staff förklarar vidare: 

”I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över 
offret. Negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada offret 
förekommer. Detta sker upprepande gånger och över en längre tid.”   
(s. 15).  

 
Karl Ljungström (1997) förklarar mobbning på detta sätt 

”Mobbing är när en, men oftast flera, personer systematiskt under en viss tid 
trakasserar en annan person – mobbningsoffret – fysiskt och/eller psykiskt.”  (s. 7). 

 
Sammanfattningsvis från de olika forskarna är att de är överens om att en eller flera personer 
blir utsatta för kränkande handling av någon annan. Mobbning kan vara både fysisk, som slag 
och sparkar, likväl som psykisk, till exempel utfrysning.  
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Mobbaren  
Enligt Eriksson (2002) har en mobbare ofta en idealiserad positiv bild av sig själva som 
duktiga, framgångsrika och begåvade. De vill dominera, har en positiv inställning till våld, 
och finner nöje i att mobba. 
Den typiska mobbaren beskrivs ofta som en mycket ensam person med få riktiga vänner. 
Mobbarens antisociala och aggressiva beteende gör att andra blir rädda för dem, men även att 
de ibland beundras. Motsägelsefulla resultat har dock presenteras vad det gäller deras 
popularitet bland kamrater. Mobbarens aggressiva beteenden ogillas av andra elever vilket 
leder till att de lierar sig med andra aggressiva elever. Fortsatt gruppmedlemskap med andra 
aggressiva kamrater leder till misslyckanden i skolan och eventuellt till att de slutar i skolan. 
Mobbare är impulsiva och har ett starkt behov av att dominera andra. De startar fort bråk och 
använder tvång för att få sin vilja fram. Mobbaren stärker sin egen självkänsla genom att 
degradera och förödmjuka andra. De saknar empati, kan inte förstå andras känslor och 
förnekar deras lidande. 
 
En fråga som flera forskare diskuterar är om mobbare saknar sociala färdigheter, om de inte 
klarar att tolka information korrekt, har svårt att bedöma andra människors känslor. Det finns 
dock tecken som tyder på att mobbaren har vissa sociala färdigheter. De vet hur de kan 
manipulera andra genom att tillförskaffa sig makt från sociala relationer. Kanske är det så att 
mobbaren är mycket duktig på att använda sina färdigheter till sin fördel, men saknar 
empatisk förmåga att integrera sina känslor i sina handlingar; t.ex. om mobbningens 
konsekvenser  för offret. Trots att mobbning är en antisocial handling så utförs den på ett 
socialt sätt och i ett socialt sammanhang. Speciellt krävs dessa färdigheter i så kallad indirekt 
mobbning såsom till exempel ryktesspridning och uteslutning. Mobbaren måste kunna 
bedöma vilka som vill medverka i uteslutningen och vilka argument dessa andra personer kan 
tänkas acceptera i syfte att utesluta en eller flera personer från gruppen. När mobbare 
tillskansar sig makt genom sociala interaktioner så tyder det på att de vet hur de skall 
manipulera andra, dvs. de torde inte sakna vissa sociala färdigheter (Eriksson, B. 2002) 

 

Mobbningsoffer 
Enligt Eriksson (2002) menar många forskare att det finns två huvudkategorier av offer. 
Dessa två är passiva och provocerande offer. Passiva offer är oroliga och osäkra. De 
provocerar inte och försvarar inte sig själva. De har låg självkänsla, är socialt isolerade och 
fysiskt svaga. Provocerade offer är provocerande mot andra men ineffektiva när de skall 
försvara sig själva. De ger igen men vinner aldrig. Det finns även en annan kategori av offer, 
en underkategori till provocerande offer. Det är de som tar på sig rollen som offer för att 
vinna acceptans så kallade ”colluding victims”. Att ta på sig rollen som offer gör att de 
samtidigt får uppmärksamhet av omgivningen. Det kan vara t.ex. klassens clown som söker 
interaktion med mobbare. Det finns inget entydigt stöd för att yttre avvikelser skulle utlösa 
mobbning i allmänhet. När lärare bedömde elever så fann man att offren inte var mer 
avvikande jämfört med en kontrollgrupp av pojkar som inte blev utsatta för mobbning. Det 
som dock skilde de utsatta från andra var att offren var mer fysiskt svaga.  
(Eriksson, B. 2002) 
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Följder av mobbning 
”Jag har försämrat självförtroende och svårt att handskas med mina och andras 
känslor. Oerhört självkritisk och jag är så himla rädd för att mina vänner skall 
tycka illa om mig.” (Peter 24 år) 
 
”Jag tror att när man blir utesluten så många år ur gemenskapen så blir man rädd 
för den sen.” (Anna 50 år) 
 
”Jag var väldigt duktig i skolan men det blev sämre. Mobbningen tog hela… ja den 
tog hela mig.” (Lisa 70 år)  
 
”Jag blir lätt osäker och tror att det jag har att säga inte är bra nog. Ibland känns 
det fortfarande naturligt att jag hamnar lite utanför, att jag är töntig och vill göra 
intryck.”  
(Tom 24 år) 
 
”Året efter att jag tog studenten försökte jag ta självmord.”(Jonas 27 år) 

 
Enligt utsagorna ovan är effekterna av mobbningen såväl kortsiktiga som långsiktiga. 
Erfarenheterna av mobbning i skolan är likartade oberoende av respondenternas ålder. Många 
tycks ha svårigheter att ingå i större grupper och personerna får en negativ självuppfattning 
och är ofta mycket självkritiska. (Eriksson, B. 2002 s.81) 
 
Leyman som främst arbetat med mobbning inom arbetslivet, men som ägnat mycket tid kring 
offrets erfarenheter, presenterar följande kortsiktiga konsekvenser av mobbning.  
 

1. Effekter på offrets möjligheter att upprätthålla sociala kontakter. Detta kan innebära 
svårigheter för offret att tala med andra om sina problem.  

 
2. Effekter på offrets möjligheter att upprätthålla sociala kontakter. Detta innebär att man 

kan förlora sitt sociala stöd och utestängas från sociala kontakter.  
 

3. Effekter på offrets möjligheter att bevara sitt anseende. Mobbningsattackerna är ofta 
inriktade på att smutskasta offret inför omgivningens ögon. Detta leder oftast till att 
offret förlorar sitt anseende känner sig hånad och förlöjligad. 

 
4. Effekter på offrets livssituation. Individen får svårt att fungera på arbetet (eller skola 

vår anm.). det är vanligt att man tar med sig problemen hem vilket påverkar hela 
livssituationen.  

 
5. Effekter på offrets fysiska hälsa. Det är vanligt att mobbning leder till psykosomatiska 

besvär, till exempel huvudvärk eller magvärk.  
 
Vi kan således konstatera att:  
 

• Mobbning medför negativ självupplevelse (självkänsla och självuppfattning), ångest 
att man blir självkritisk, ökar risken för depressioner och självmord.  
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• Mobbning tycks också medföra psykosomatiska, symptom och att offren blir 
känsligare för infektioner och andra sjukdomar (vilket för övrigt är svårt att klargöra i 
brist på adekvata teoretiska förklaringar). 

 
• Det är vanligt att pojkar inte berättar att de blir utsatta för mobbning. 

(Eriksson, B. 2002  s. 82) 
 
Karaktäriska drag för mobbaren. 
(olika studier har gett olika resultat) 
 

• Den typiske mobbaren har en positiv attityd till våld, trivs ej i skolan, har få goda 
vänner och lierar sig med likasinnade. Huruvida de är populära eller ej bland 
skolkamrater är oklart (olika studier presenterar skilda resultat). 

 
• Mobbare är självsäkra, de har en idealiserad bild av sig själva. Det finns å andra sidan 

resultat som tyder på att de är depressiva till följd av problematiska hemförhållanden. 
 

• Mobbarbeteendet är en konsekvens av högt självförtroende och är ej associerat med 
negativ självupplevelse (självkänsla och självuppfattning). Samtidigt hävdar andra att 
mobbaren beter sig som han/hon gör för kompensera en negativ självupplevelse. 
Genom att förödmjuka och dominera över andra stärker mobbaren sin självupplevelse.  

 
• Mobbare skapar situationer där de får möjlighet att tillskansa sig makt. För att 

genomdriva sin vilja använder de ofta tvång.  
 

• Ovanstående tyder på att mobbare har vissa sociala färdigheter – de är manipulativa. 
Andra hävdar att de saknar sociala färdigheter liksom empatisk förmåga  
(Eriksson, B 2002 s.83) 

Förebyggande åtgärder 

Handlingsplan mot mobbning 
Eriksson (2002) lyfter fram  att det är viktigt att man har en beredskap mot mobbing. Han 
anser att  det behövs någon form av organisation vars syfte är att upptäcka och handla, samt 
en handlingsplan som beskriver hur detta skall gå till.  
Det är viktigt för en elev som är mobbad att det händer något, att någon gör något för att se till 
att stoppa det.  
Arbetet med att bekämpa mobbning i skolan kan ske på tre nivåer: 

• förebyggande; 
• åtgärdande; 
• uppföljande. 

Detta arbete kan beskrivas i skolans policy eller handlingsplanen mot alla destruktiva 
beteenden. För att arbetet ska fungera så behöver personal, elever och föräldrar vara överens 
om ha en strävan efter att genomföra detta arbete.  

Hur man kan reducera mobbningen på skolor 
Olwéus (1999) har tagit fram en handlingsplan som har prövats under två år på fyrtiotvå 
skolor i Norge. Den största effekten var att mobbningsproblemen i de fyrtiotvå skolorna 
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minskade med mellan femtio till sjuttio procent. Även vandalisering, skolk och stölder 
minskade som en följd av handlingsprogrammet.  
 
Olwéus sammanfattar handlingsprogrammet på följande sätt. De olika mängderna plustecken 
betecknar hans syn på vilka som är de viktigaste åtgärderna. De med två plus är viktigast. 
 

”ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
++ Medvetenhet och engagemang hos de vuxna 
 
ÅTGÄRDER PÅ SKOLNIVÅ 
++ Undersökning med frågeformulär (anonyma elevsvar) 
++ Studiedag på temat mobbning 
++ Bättre rastvaktsystem 
+ Upprättande av samordningsgrupp vid skolan 
 
ÅTGÄRDER PÅ KLASSNIVÅ 
++ Klassregler mot mobbning – beröm och sanktioner 
++ Regelbundna klassmöten (lärare och elever) 
+ Föräldramöten 
 
ÅTGÄRDER PÅ INDIVIDNIVÅ 
++ Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer 
++ Samtal med föräldrar till berörda elever 
+ Användande av fantasi (lärare och föräldrar).” (s. 46). 

 
Eriksson hänvisar till Rigby som påpekar  det finns vetenskapliga bevis för att vissa åtgärder 
faktiskt reducerar mobbningen på skolor. Det är känt att mobbningen reduceras om skolan 
utgår från en helhetssyn på problemet. Detta innebär att all personal på skolan måste ha en 
gemensam uppfattning om hur man skall agera mot mobbning. Personalen måste också ha en 
god kännedom om elevernas erfarenheter om mobbning. Man måste därför kontinuerligt 
genomföra enkätundersökningar som handlar om omfattningen av mobbning vart mobbningen 
förekommer, vilka effekter den har på offren, elevernas synpunkter på känslan av säkerhet på 
skolan, känslomässig status, skolnärvaro och skolprestationer. Vidare är det viktigt att samla 
in data kring elevernas reaktioner när de blir mobbade eller när de ser andra bli mobbade. 
Drar de sig undan personer eller platser, söker de hjälp och i så fall från vem eller vilka. Det 
är också viktigt att ta reda på hur personalen agerar när de upptäcker mobbning och vad de 
gör för att reducera mobbningen. Det är också mycket viktigt att tillfråga föräldrar hur de 
uppfattar problemet på skolan, hur deras barn blir påverkade av mobbning och vad föräldrarna 
tycker skolan bör göra för att stoppa eller reducera mobbningen. Efter en sådan kartläggning 
skall skolan konstruera en tydlig policy mot mobbning. En sådan policy bör innehålla följande 
moment enligt Rigby. (Eriksson, B 2002): 
 

1. En tydlig policy där skolan/personalgruppen kollektivt verkar för ett positivt 
skolklimat och positiva kamratrelationer och tar avstånd från alla tendenser till 
mobbning.  

 
2. En tydlig definition om mobbning med illustrationer.  

 
3. En deklaration om individer och gruppers rätt- elever, lärare, övrig personal och 

föräldrar– att inte bli utsatt för mobbning inom skolan.  



7 

 
4. Ett uttalande om ansvar för de som upptäcker mobbning att försöka stoppa 

övergreppen.  
 

5. Uppmuntra elever och föräldrar som är bekymrade om mobbningsproblem att ta 
kontakt med skolan.  

 
6. En beskrivning hur skolan arbetar med mobbning.  

 
7. En plan för att utvärdera skolans policy och arbetssätt. (Eriksson, B 2002 s.60) 

 
Det är också viktigt menar Rigby hur lärare agerar i relation till barnen i skolan. Lärare är 
på flera sätt viktiga i att reducera mobbning på skolan.  
 

1. Lärare måste tydligt visa att de är emot mobbning när de får höra om händelser 
eller ser mobbning, inte bara i klassrum utan även på andra platser i skolan.  

 
2. Lärare måste alltid lyssna på eleverna som vill berätta om att de varit utsatta för 

mobbning. Lärare måste också kunna agera enligt skolans policy, när elever ber 
om hjälp för att få slut på mobbningen.  

 
3. Lärare måste uppmuntra kollektivt lärande och kamratskap och själva inte bli 

dåligt exempel genom att uppvisa en dominerande och auktoritär lärarroll. 
 

4. Lärare skall initiera eleverna att starta diskussioner för att reducera mobbningen. 
De flesta elever är mot mobbning och måste därför uppmuntras att aktivt ta 
avstånd från mobbning. (Eriksson, B. s.61) 

 

Olika förebyggande åtgärder på skolnivå 
Kamratstödjare 
Kamratstödjare består av elever på skolan samt en eller två ur mobbningsteamet som fungerar 
som handledare och sammankallande. Kamratstödjarnas uppgift är att hålla uppsikt över vad 
som händer på skolgården och i korridorerna. Den stora fördel med att ha elever som 
kamratstödjare är att eleverna ser mycket mer vad som händer bakom lärarnas ryggar.  
 

kamratstödjarens uppgifter kan vara: 
• hälsa på den som ingen brukar hälsa på; 
• prata med den som är utanför; 
• vara ett stöd; 
• ta med sig den som är utanför in i gemenskapen; 
• hålla ett öga på vad som händer; 
• eventuellt ingripa; 
• rapportera till mobbningsteamet (Höistad,2001 s.113) 

 
Kamratstödjarna ska också ha en tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får säga något till 
någon utanför kamratstödjargruppen eller mobbningsteamet om vad som sägs på träffarna.  
Kamratstödjarna bör vara aktiva under ett läsår eller mer för att komma in i rutinerna och bli 
kända för de andra eleverna på skolan. Sammanställningen av kamratstödjargruppen kan se ut 
på olika sätt, beroende på stadium, årskurs, lokala förutsättningar. (Höistad, 2001)  
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Kontakttelefon 
Att ha en ”jourtelefon” kan vara till stor hjälp för elever på skolan för den som inte vågar ge 
sig till känna på något annat sätt. Förslagsvis så kan denna telefonjour skötas av en eller två ur 
mobbning teamet och vara bemannad två gånger per vecka. Syftet ska vara att låta eleverna på 
skolan ringa och få möjlighet att prata med någon vuxen om allt möjligt. Det kan vara om 
mobbning, men kan även röra sig om annat som eleven känner ett behov för att prata om.  
Att bara få prata en stund med en vuxen som har tid att lyssna är något som många barn sällan 
får uppleva. Jourtelefonen kan också vara en kanal för föräldrar, det kan vara lämpligt att ha 
en telefontid på eftermiddagen. Det är mycket viktigt att klargöra att man får vara anonym då 
man ringer och att de vuxna har tystnadsplikt! (Höistad,2001) 
 
Brevlåda  
En annan åtgärd kan vara att på ett undanskymt ställe sätta upp en brevlåda där elever kan ge 
sig till känna, eller namnge någon som är mobbad eller mobbare. Till denna brevlåda bör 
endast teamet ha nyckel till. (Höistad, 2001) 
 
Mombus (mobbningsombudsman) 
Mombus är en modell som skall användas i förebyggande syfte och inte för att skolan redan 
har problem med mobbing på skolan. Mombus är en metod som ska verka på sikt och 
fungerar bara om personal, elever och föräldrar hjälps åt.  
Denna modell sker med på flera steg på utanför och i skolan. 
 
Utanför skolan startas en mombusklubb igång. Klubben är uppbyggd med en styrelse och är 
frivillig för alla. Klubben kan arrangera utflykter, korvgrillning, tipspromenader, brännboll 
m.m. De vuxna kan samlas i studiecirklar och diskussionsmöten där man kan prata om 
angelägna frågor. Klubben ska vara till för att alla ska ha roligt och göra saker tillsammans 
under trevliga former. I skolan turas eleverna om att vara mobbningsombudsmän, två och två, 
en vecka i taget. När veckan är slut så träffar de klassläraren, pratar igenom vad som har hänt 
under veckan och fyller i en rapport. (Staff, J. 1997) 
 
Samtal 
Samtalen inleds i förskolan varje dag med att barnen samlas i soffhörnet under en halvtimme 
eller en trekvart och pratar igenom problem. När barnen kommer till ettan så forsätter 
samtalen på en bestämd tid en gång i veckan. 
Så här kan kompissamtalen gå till: 
 

1. Läraren inleder med att fråga om eleverna själva klarat ut något bråk under veckan. 
2. Eleverna får berätta om de gjort något fel mot en kamrat. 
3. De får berätta om de själva råkat ut för något. (Isacsson, M. 1997 s.21) 

 
Forumspel 
Ett forumspel kan ta upp ett aktuellt problem exempelvis något som har hänt på skolan eller 
grupptryck, rasism. Spelet bör vara kort, cirka 5 – 10 minuter. Gruppen som spelar upp denna 
scen vill ha hjälp av publiken för att lösa problemet. Vem som helst i publiken får ropa 
STOPP och själv komma med ett nytt förslag om hur detta problem kan undvikas eller lösas. 
Forumspelet blir ett redskap där barnen får möjligheter till att ändra på vad de tycker är fel. 
(Isacsson, M. 1997) 
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Dagbok 
Eleverna har möjlighet att skriva ner sina tankar om hur dagen har varit och får själva 
reflektera. (Isacsson, M. 1997) 
 
Veckobok 
Eleverna får skriftligt utvärdera veckan om hur den har varit, och läraren skriver tillbaka i 
varje bok, Ger en möjlighet till föräldrar att kunna skriva kommentarer. 
(Isacsson, M. 1997) 
 
Förebilder 
Vi vuxna behöver vara modeller som dels visar det goda genom agerande och att prata om 
gott. Det är viktigt att barnen ser att vi vuxna reagerar och agerar gott, inte bara mot barnet 
utan också mot vuxenvärlden. (Isacsson, M. 1997) 
 
Fysiska miljön 
En viktig faktor i skolan är den fysiska miljö, där både personalen och eleverna delar 
gemensamt.  
 
• Hur är huvudintrycket av skolans miljö? Trivsam? Sliten? Nedklottrad? 
 
• Hur är skolgården? Trivsam? Öppen? Finns det undanskymda platser? 
 
• Hur ser det ut i korridorerna? Nedklottrade? Skåpen? Öppen eller sluten miljö? 
 
• Hur är klassrummen? Trångt? Bullrigt? 
(Höistad, G. 2001) 
 
Toaletterna  
Är de nerklottrade med könsord eller andra kränkningar?, Fungerar alla lås på toaletterna?, 
går det att öppna dem utifrån? (Höistad, G. 2001) 
 
Matsalen 
Eftersom matsalen är en viktig plats för barnens välbefinnande så behöver man tänka på om 
det är trång och bullrigt i matsalen, hur fungerar matsalens kösystem och är det tillräckligt 
med personal? (Höistad, G. 2001) 
 
För att se två olika skolorshandlingsplaner, gå till bilaga 
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Syfte 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att påverka barns attityder, värderingar och agerande 
genom ett mobbningsförebyggande arbete. 

Metod 
 
Vi var valt att arbeta mobbningsförebyggande för att vi vill kunna påverka barns attityder, 
värderingar och agerande. Genom att påverka dessa områden så anser vi att vi kan förebygga 
mobbning. 
 
Dan Olwéus tar i sin bok Mobbning bland barn och ungdomar upp hur viktigt det är med 
förebyggande åtgärder mot mobbning. På grund av att vi har insett hur viktigt det är med 
förebyggande åtgärder har vi försökt att hitta relevant information om mobbing. Ett mycket 
bra förråd av förslag är regeringens projekt tillsammans. (www.tillsammans.gov.se) Där har 
vi hämtat de övningar som vi har använt oss av under arbetets gång. 
 
Vi inledde och avslutade arbetet med att dela ut enkäter (bilaga 1 och 6). Detta arbetssätt 
valde vi för att på ett lätt sätt kunna märka skillnader hos barnen. Mellan enkättillfällena 
arbetade vi med värderingsövningar (bilaga 2), gruppstärkande övningar (bilaga 2), 
kompissamtal (bilaga 3) och situationsbeskrivningar (bilaga 2). 
 

Försökspersoner 
Undersökningen gjordes i en klass i stadsmiljö. Klassen bestod av fjorton stycken barn, sju till 
åtta år gamla. Klassen bestod av åtta pojkar och sex flickor. Vi valde denna klass därför att vi 
hade varit i den tidigare och kände till barnen. Detta kan vara en viktig aspekt när man arbetar 
med något känsligt ämne som mobbning. 

Bortfall 
Vid varje lektionsillfälle vi hade med barnen saknades två stycken barn av olika anledningar. 
Det var inte alltid samma barn. Det handlade för det mesta om sjukdomar. Det fanns även 
orosmoment i klassen innan vi kom dit, vilket ledde till att ett barn var borta ibland. 

Material 
• Enkät, bilaga 1 
• Samarbetsövning, bilaga 2 
• Hemligheten, bilaga 4 
• Observationer, anteckningar 
• Litteratur 
 

Tidsplan 
Under våren 2002 gjorde vi klart vår pm för examensarbetet. Sedan påbörjade vi den 
teoretiska delen med bakgrund, syfte och metod. Denna del blev klar vid jul samma år. När 
den biten sedan var godkänd var det dags att gå ut på slutpraktiken och göra själva 
undersökningen. 
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Tidsplan för slutpraktiken 
Vecka 1: Inledning av arbetet med enkäter, och spontana samtal med barnen. Fortlöpande 
observationer kom att ske genom hela praktiken. 
 
Vecka 2: Vi började med värderingsövningar för att se vad barnen hade för grundläggande 
åsikter och tankar. Detta kom också att ske vecka tre. Under vecka tre hade vi även 
kompissamtal i två halvklassgrupper.  
 
Vecka 4: Gruppstärkande och samarbetsövningar kom att genomsyra vecka fyra och fem. 
Detta tycker vi är mycket viktigt. Barnen måste kunna arbeta tillsammans mot ett uppsatt mål. 
Detta observerade vi genom olika övningar, både fysiska aktiviteter och tankenötter. 
 
Vecka 6: Under denna vecka arbetade vi med en situationsbeskrivning med forumspel för att 
se hur barnen tänker och agerar när det uppstår situationer som innehåller/kan leda till 
mobbning. 
 
Vecka 7: Under vecka arton delade vi ut samma enkät som i början av praktiken. Då kan man 
på ett bra sätt se om barnen tänker/skulle handla annorlunda efter vårt arbete i barngruppen. 
Vi förde även spontana samtal med barnen för att höra vad de tyckte om de vi gjorde under 
dessa veckor. 

Genomförande 

Lektion ett 
Vi började vårt utvecklingsarbete med att ha en inledning med barnen där vi pratade om vad 
mobbning är för något därefter så genomförde vi korta aktiviteter för att se hur barngruppen 
fungerade. Lektionen genomfördes efter den här ordningen: 

• Enkätundersökning (se bilaga 1) 
• Samarbetsövning. (se bilaga 2)  
• Hemligheten (se bilaga 4) 

 
Inför aktiviteten hemligheten så hade vi en kort inledning där vi pratade om vad en hemlighet 
är och varför det kan vara viktigt med en hemlighet. Denna aktivitet återkommer vid varje 
lektionstillfälle då tre barn går ut med en av oss för att dra en lapp ur låda. För att vi skulle 
bäst se hur det gick för barnen under dessa aktiviteter så observerade en av oss hela tiden 
medan den andre ledde aktiviteten.  
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Lektion två 
Under lektion två hade vi kompissamtal (se bilaga 3). Vi delade in klassen i två halvor och 
satt i varsin halva. Detta system med halvklasser fungerar bättre under kompissamtal har vi 
märkt under våra tidigare praktiker. Kompissamtalen fördes på eftermiddagen på grund av att 
barnen just hade kommit in från lunchrasten och var stimmiga. Detta ledde till att 
kompissamtalen passade bra att ha vid detta tillfälle. Under kompissamtalen frågade vi barnen 
tre saker.  

Figur 1 
Vilken är den viktigaste egenskapen en kompis ska ha? 
 

 
Figur 2 
Tycker du att du är en bra kompis? 
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Figur 3 
Vad gör du för att vara en bra kompis?  
 
Under lektion två fick även tre barn dra de första lapparna ur lådan. Barnen drog varsin lapp 
och läste tyst namnet som stod på den. Efter att de läst namnen och märkt vilken person det 
var så tog vi hand om lapparn så att ingen annan såg vilket namn det var men även för att 
namnet inte skulle råka hamna tillbaka i lådan. 

Lektion tre 
Under lektion tre så hade vi en värderingsövning där barnen fick ställa sig på en sida om de 
tyckte ja, på motsatt sida om de tyckte nej och mitt emellan om de inte riktigt var säkra. 
Följande frågor ställde vi med medföljande svarsfrekvens. (se bilaga 2). 
 
Får alla vara med och leka? Alla ställde sig på ja sidan. 
Är det viktigt att vara en bra kompis?. Även här tyckte alla att det var viktigt. 
Brukar du fråga vad som har hänt om någon är ledsen? Nio stycken brukade det, en person 
brukade inte det, medan två stycken inte riktigt var säkra. 
Är det viktigt att säga förlåt? Alla ställde sig på ja sidan. 
Är det viktigt att alla trivs i skolan? Alla utom två tyckte ja, de resterande visste inte. 
Tycker du att det är viktigt att känna sig uppskattad? Två stycken visste inte riktigt, resten av 
klassen tyckte att det var viktigt. 
Är det viktigt att känna sig respekterad i en grupp? Alla tyckte det var viktigt med respekt. 
Vågar du säga vad du tycker? Nio stycken vågade säga vad de tyckte, en vågade inte det, 
medan 2 var osäkra. 
Är du trygg i skolan? Alla utom tre var trygga i skolan, de andra var osäkra. 
Tycker du att alla får vara med och bestämma? Alla ansåg att alla fick vara med och 
bestämma. Under lektion tre så fick även tre nya barn dra lappar ur lådan. 
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Lektion fyra 
Övningen gjorde vi på förmiddagen. Lektionen innehöll en låtsassituation. Den handlade om 
Pelle och Erik som började bråka över reglerna när de spelade kula. Vi frågade barnen vad de 
tycker Pelle och Erik kunde ha gjort istället för att bråka. De exempel vi fick var: 
• Göra reglerna först.. 
• Prata. 
• Inte fuska. 
• Inte slåss. 

Figur 4 
Lektion fyra avslutades med att tre nya barn fick dra lappar ur hemligheten. 

Lektion fem 
Under lektion fem så hade vi en fysisk övning för att få igång barnen. Övningen var 
konstruerad på följande sätt: Barnen fick sträcka upp händerna om de tycke ja, ha armarna i 
kors om de tyckte nej och händerna nedför sidan utifall de inte var säkra. Barnen fick blunda 
samtidigt som de svarade på frågorna. Denna regel använde vi för att barnen inte skulle se vad 
de andra svarade och därigenom kunna bli påverkade när det gäller sitt eget svar. Under denna 
övning ställe vi fyra frågor.  

Figur 5 
Första frågan var Trivs du på rasterna? Uppåt betydde ja, i kors nej och längs sidorna betydde 
att de var osäkra. (se bilaga 2) 
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Figur 6 
Dessa svar fick vi på andra frågan Är du en bra kamrat på rasterna? 

Figur 7 
Dessa svar fick vi på tredje frågan. Trivs du i skolan. 
Figur 8 

Dessa svar fick vi på fjärde frågan om de tyckte att de behandlades väl av sina kamrater:  
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 Vi gjorde den här övningen på förmiddagen för att få igång barnen fysiskt. Barnen fick svara 
på andra frågor också, men dessa ställdes bara för att få dem att förstå övningen. Dessa frågor 
passade inte heller vårt syfte, så därför har vi inte redovisat dem. 

Lektion sex 
Den här övningen lektionen genomfördes på eftermiddagen. Lektion började med att vi ritade 
en streckgubbe på tavlan. Barnen fick sedan namnge figuren som kom att kallas Snobben 
Herman. Sedan ställde vi frågan: Vad behöver han för att känna sig lycklig?  

 
Figur 9 
Barnen tyckte att det var kärlek, omtyckt, trygghet och respekt som behövdes. 
Lektionen avslutades med att de tre eleverna som inte hade dragit något namn ur hemligheten 
gjorde det. 
 
Övningen var en passande avslutning på skoldagen. Barnen behövde något lugnt, där de fick 
tänka efter som avslutning. 

Lektion sju 
Vi avslutade vår undersökning med att dela ut samma enkät som vi började vår undersökning 
med (se bilaga 1). Resultatet av enkäterna och observationerna kommer vi nu att redovisa. 
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Resultat 
I resultatdelen redovisas enkäten som användes i början av arbetet och de mätbara skillnader 
från det första och andra tillfället. Valet av att dela ut enkäten vid två tillfällen var för att 
kunna på ett enklare sätt märka barnens värderingsskillnader. Observationerna gjordes för att 
se barnens agerande, värdering och attityder gentemot varandra, dels både under våra 
lektionsövningar samt även under den övriga skoltiden.  

Första enkättilfället 

Fråga 1: Vad tycker du mobbning är? 
Barnen svarade mycket kortfattat och fåordigt. De hade inte mycket kunskap om definitionen 
av begreppet mobbning. För att citera vad några av barnen svarade: Något tråkigt. Ett annat 
vanligt svar vi fick var vet ej. Vissa barn svarade lite mer utförligt: När någon retas. När 
någon slår en annan. 

Fråga 2: Vad gör du om du ser att någon blir retad eller slagen? 
Barnen svarade att de själva inte gjorde så mycket. Det vanligaste svaret vi fick var Går 
därifrån. Ett par barn svarade också att de inte gjorde någonting alls och ett barn svarade: Vet 
inte. Det några av barnen gjorde var att gå till fröken. 

Fråga 3: Vad gör du för att dina klasskamrater ska må bra? 
Här var det vanligaste svaret vi fick Leker med dem. Vi citerar: Jag leker med dom. Det näst 
vanligaste svaret var att de var snälla. Några barn svarade att de inte gjorde något särskilt: Jag 
vet inte, jag gör inget. 

Fråga 4: Brukar alla få vara med dig och leka? 
Här svarade majoriteten av barnen ja: Ja låter de leka med mig för att citera ett av barnen 
Bara ett fåtal svarade nej och vet ej: Jag vet inte. 

Andra enkättillfället 

Fråga 1 
Barnen svarade mer utförligt än vid första tillfället. Inget barn svarade att de inte visste vad 
mobbing är för något. Många svarade att de tycker mobbning är: När någon blir retad eller 
slagen och Något man måste stoppa. Många av dessa svar kom dessutom från barn som vid 
första tillfället inte visste vad mobbning var. 

Fråga 2 
Här svarade merparten av barnen att de försöker stoppa det. För att citera ett av barnen: Jag 
säger att han ska sluta. Några andra barn svarade att de hämtar fröken: Jag går hämtar ditt 
fröken. Andra barn svarade att de går fram och frågar vad som har hänt. 

Fråga 3 
Skillnaden på barnens svar var att från att de bara leker med varandra som merparten av 
barnen svarade tidigare så svarade nu också en del av barnen de bruka se om sina kamrater 
mår bra. En mindre del av barnen svarade att de brukade gå fram och fråga vad som hänt om 
någon var ledsen. Skillnaden visar på större förståelse från barnens sida. Barnen gav nu inte 
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lika mycket svaret att de leker med varandra för att de ska kunna må bra utan tänkte även nya 
vägar för att sina kamrater ska kunna må bra.  

Fråga 4 
Den skillnad som vi kunde avläsa här från de båda enkättilfällerna var att det var fler barn 
som gav olika svar om att de lät sina kamrater få vara med och leka med varandra. Vid första 
enkättilfället så hade även ett fåtal barn svarat att de inte om andra brukade få vara med och 
leka. Men denna gång gav dessa barn svar att alla fick vara med. Däremot fanns det 
fortfarande kvar ett oförändrat nej.  

Skillnader på svaren från den första och den andra enkäten  
När barnen svarade på den andra enkäten märktes det en skillnad på svaren. I barnens svar 
märktes det att efter första enkättilfället så tänkte barnen mer på hur vännerna hade det. Det 
syntes en stor skillnad när det gäller svaren till den andra frågan. Om vännerna var ledsna så 
var de mer måna om att få reda på vad som har hänt. Barnen var mer intresserade av att 
stoppa mobbning själva eller gå fram och ta reda på vad som har hänt istället för att gå 
därifrån. De hade fått en djupare insikt kring mobbning och dess innebörd. Barnen fick mer 
förstod mer om vad mobbing är och kan innebära.  
 

Observationer 
Under alla lektionstillfällen så höll en av oss i lektionerna medan den andra satt och 
observerade och förde anteckningar. På så sätt kunde var och en koncentrera sig på en uppgift.  
 
Under våra observationer upplevde vi att barnen, under vår arbetsgång blev mycket bra på att 
lösa konflikter. Vi såg en förändring i barns sätt att lösa konflikter. Under de första veckorna 
blev det en negativ lösning på konflikterna. Allt eftersom vi arbetade med barnen löste de 
konflikterna snabbare och mer konstruktivt. Fröken behövde inte kallas in varje gång. Då fick 
fröken komma och lösa problemen åt de. På grund av att vi varit på den här skolan tidigare så 
vet vi hur sådana saker funkar och kan lätt se en märkbar skillnad. Detta märktes speciellt 
efter det att vi hade lektion nummer fyra. Den bestod i hur man bäst kan lösa en situation utan 
att det behöver leda till en större konflikt.  
 
Under arbetet med övningen den hemliga lådan märkte vi att barnen riktigt tog sitt ansvar på 
allvar. För att barnet inte skulle glömma bort att han/hon var ”den hemliga kompisen” så 
påminde vi barnet då och då. Till exempel så frågade de ofta var personen i fråga befann sig. 
Barnen som drog namnen på personerna riktigt tog hand om dem.  
 
Vi gjorde också observationer kring gruppen som helhet och de olika individerna påverkan på 
gruppen. I början av arbetet deltog inte alla barn i grupprocessen. Detta förändrades under 
arbetets gång. Vi märkte att med tiden så kom alla barn kom in i gruppen. På rasterna 
observerade vi också barnen. Mobbning sker ofta ute på rasterna. Därför var vi mycket 
noggranna vid dessa tillfällen. Under praktiken skedde det få konflikter och de löstes snabbt 
och smidigt.  
 
Vi har varit med många gånger på gymnastiken under praktiken. Det var viktigt för oss att se 
omklädningsrumsmentaliteten hos våra barn. Det är vanligt att kränkning i omklädningsrum 
sker vid både enstaka tillfällen och kontinuerligt. Därför höll vi oss lite på avstånd. Vi var inte 
direkt med i gruppen, utan mer som åskådare och observatörer. Om något hände så gick en av 
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oss in i situationen/konflikten medan den andra höll sig i bakgrunden. Detta gjorde att man 
som observatör får en bättre överblick och helhetssyn på situationen. 
 
Under våra observationer märktes det en tydlig förändring hos barnen, speciellt i deras 
agerande. De löste konflikter snabbt och effektivt. I början av praktiken var de inte lika bra på 
den punkten. Konflikterna blev ofta större och fröken fick kallas in för att lösa dem. Barnen 
blev mer måna om varandra än de var i början av praktiken.   
 
Observationerna gjorde vi genom ett löpande protokoll (Patel och Davidsson, 1994). Vi tyckte 
att ostrukturerad observation passade bäst och vi var kända av barnen (Patel och Davidsson, 
1994). 
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Diskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
Det första som vi tänker på är om våra mätresultat är tillförlitliga, Vi ansåg att för att få fram 
barnens utveckling på bästa sätt så använde vi oss av samma enkät under två 
undersökningstillfällen.  
 
Eftersom att enkäten är utformad efter den kunskap vi har inhämtat från forskningsböcker och 
utifrån vårt syfte kan våra frågor ge en viss begränsning.  
 
I bakgrunden tog vi upp hur några forskare och författare tar upp ämnet mobbning, definierar 
det och påpekar hur man ska arbeta förebyggande. Det finns så många definitioner så det är 
svårt att riktigt fastställa begreppet mobbning och dess innebörd.  
 
Under den här praktiken så hade vi sju lektioner med barnen. Hade man haft fler, så hade man 
kunnat se barnen mer, men vi är ändå nöjda och anser att det resultat vi fått fram av dessa 
lektioner tillsammans med de kontinuerliga observationerna och de spontana samtalen är bra. 
 
Eftersom vi vid tidigare tillfälle lärt känna barnen passade våra övningar till barngruppen, vi 
upplevde det därför att barnen var i sin natur och inte påverkades av oss som ledare.  
 
Tack vare att vi använde oss av enkäter och observationer är vi nöjda med det vi har mätt. Vi 
anser att vi har kunnat mäta det vi ville. 

Diskussion kring övningarna vi har haft 
Första övningen vi gjorde gav oss ett bra första intryck gällande hur gruppen och samarbetet 
fungerade. 
 
Kompissamtalen var mycket givande. Barnen fick sitta i lugn och trygg miljö för dem. Detta 
gjorde dem tryggare i sig själv och situationen. Detta ledde till att de i sin tur öppnade sig mer 
för oss. 
 
Värderingsövningar fungerade mycket bra i klassen. Vi fick en bra inblick i hur barnen tänker 
och agerar i olika situationen och sammanhang. Det var viktigt att vi inledde varje 
värderingsövning med lite allmänna frågor. Detta ledde till att barnen förstod övningarnas 
metodik bra innan vi gick in på frågorna som rörde vårt syfte. 
 
Det var mycket intressant och bra att barnen kom på så användbara lösningar till 
situationsbeskrivningen (lektion fem). Detta leder nog till att de agerar på ett bra sätt om en 
sådan situation uppstår, vilket var syftet med övningen. 

Resultatdiskussion  
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att påverka barns attityder, värderingar och agerande 
genom ett mobbningsförebyggande arbete. Metoderna vi har använt för att få fram resultatet 
är inledande och avslutande enkäter samt fortlöpande observationer. Dessa tycker vi passade 
bra för att få reda på resultat som är relevant om man speglar dem mot vårt syfte och 
bakgrunden i arbetet. 
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Vi är nöjda med resultatet. Det syntes en märkbar skillnad mellan det att vi gjorde den 
inledande och den avslutande enkäten. Barnen påverkades positivt av vårt arbete där. På 
grund av att de verkade tycka om de övningar vi gjorde och arbetade med, så svarade de 
sanningsenligt. Detta påverkar givetvis reliabiliteten på ett bra sätt. Barnen verka ha fått en 
bra grundläggande syn på mobbning och om man ser på svaren vi fick på den avslutande 
enkäten verkar de ha fått en bra inblick i mobbningsförebyggande arbete. De verkar också ha 
insett hur viktigt det är med denna typ av arbete.  
Enkäterna har varit nyttiga för oss. Den första enkäten gav oss bra inblick i hur barnen tänker 
och agerar runt ämnet mobbning. Det var också lätt att se förändringar när vi använde samma 
enkät igen. Det var mycket intressant att se vad barnen svarade vid det andra tillfället.  
 
Barnen bryr sig om varandra mer och agerar på ett mer empatiskt sätt än vad de gjorde i 
början av praktiken. Genom att vi har arbetet förebyggande om konfliktlösning har barnen 
också fått inblick i mer konstruktiva och positiva konfliktlösningar. 
 
Observationerna inleddes direkt under praktiken. Det märktes att i början av praktikperioden 
fungerade inte gruppen som helhet. Vissa barn höll sig utanför gruppkonstellationerna, vissa 
medvetet medan andra kanske gjorde det automatiskt, utan att tänka på det. Allt eftersom vi 
jobbade i barngruppen kom dessa barn in i gruppverksamheten på ett för dem gynnsamt sätt  

Fortsatt forskning 
Ett självklart förslag för framtiden är att man är längre i barngruppen. Hade man varit i 
gruppen under en längre tid, hinner barnens förändras mer. Barn utvecklas hela tiden och på 
så sätt ser man mer resultat hos barnen med tiden.  På så sätt kommer man att märka en 
tydligare förändring. Eftersom vi inte vet om barnen har haft några problem med mobbningar 
eller andra sorts kränkningar så vet vi inte hur mycket vi har ändrat barnens syn eller skulle ha 
kunna ändrat om det skulle ha varit en mobbningskonflikt. Därför skulle det vara intressant 
om man kunnat veta från början att klassen hade problem  med mobbningar eller andra sorts 
kränkningar.  
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Enkät      Bilaga 1
  
 
Vad tycker du att mobbning är? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad gör du när du ser att någon blir retad eller slagen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad gör du för att dina klasskamrater ska må bra? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Brukar alla få vara med dig och leka? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 

Övningar      Bilaga 2.1 
 

Månadsledet 
 

Syfte med övningen  
Att vara lyhörd för varandra och att kommunicera utan ord. 

 
Så här gör du 
Eleverna rör sig runt i rummet. När du säger till ska alla ställa sig i ett led. Ledet ska vara 
ordnat efter när på året eleverna har sin födelsedag. Den som är född först på året skall stå i 
ena änden av ledet, den som är född sist på året i den andra, däremellan i ordning efter datum.  
Under övningens gång är det absolut tystnad som gäller och eleverna får alltså inte prata med 
varandra. De måste använda sin kreativitet och hitta andra kommunikationssätt än tal.  
 
Att diskutera efter övningen 
Var det någon som tog ledarrollen? 
Hur upplevdes det av de andra? 
Vad innebär det att vara lyhörd inför andra? 
Varför är det viktigt? 

 
Alternativ övning 
Ledet kan ordnas efter längd på håret, gatunummer på hemadressen med mera-  

 
Levande fyra hörn 
Fyra hörn -övningarna handlar om att eleverna måste ha en åsikt och/eller göra ett aktivt 
ställningstagande. Som ledare ska du alltid vara objektiv och visa att inget svar/hörn är mer 
rätt än något annat.  

 
Fyra hörn – åsikten 
Syfte med övningen  
Att det är viktigt att reflektera över vad jag uppskattar hos mina vänner för att själv kunna 
vara en god vän. 
 
Så här gör du 
Du säger: ”En bra kompis är en som…” och visar vilket hörn som motsvarar vilket av de fyra 
svaren. Eleven visar sitt val genom att ställa sig i ett hörn. 
 
Nivå ett 
Hörn 1. Inte berättar en hemlighet vidare 
Hörn 2. Tar hem läxorna när jag är sjuk 
Hörn 3. Säger ifrån när någon är elak  
Hörn 4. Eget alternativ 
 
Nivå två 
Hörn 1. Lyssnar 
Hörn 2. Tycker om det jag gillar 
Hörn 3. Säger ifrån när någon far illa 
Hörn 4. Eget alternativ 
Gå runt i hörnen där eleverna placerat sig och fråga var och en varför de ställt sig där.  
 



 

Att diskutera efter övningen    Bilaga 2.2 
Varför tycker du att just den egenskapen är viktig? 
Tänkte du på något speciellt när du gjorde ditt val? 
Tycker du att du själv har den här egenskapen? 
Har du och dina vänner olika positiva egenskaper? 
 
Fyra hörn – ställningstagandet 
Syfte med övningen  
Att visa att vi alla har ett ansvar för våra medmänniskor. Hur vi agerar och tänker påverkar 
vår omgivning. 
 
Så här gör du 
I den här fyra hörn -övningen måste eleverna göra ett aktivt ställningstagande. Här 
koncentrerar vi scenarierna kring  ämnet civilkurage men du kan ändra op scenario utefter 
lektion och det ämne som du vill ta upp med gruppen.  
 
Nivå ett:  
En pojke som går några klasser över dig blir knuffad på rasten och du är den enda som ser det. 
Pojken som blir knuffad får rejäla skrapsår på båda sina knän. Det blöder och ser otäckt ut 
men han gråter inte. Vad gör du? 
 
Hörn 1. Ingenting  
Hörn 2. Går fram och frågar hur det gick och om det gjorde ont 
Hörn 3. Säger till den andre pojken som knuffade 
Hörn 4. Eget alternativ  
 
Nivå två:  
Du är på en fest och hör två pojkar som du inte känner pratar illa om en person i din klass. 
Vad gör du? 
 
Hörn 1. Vänder mig mot pojkarna och ifrågasätter 
Hörn 2. Ingenting 
Hörn 3. Säger ingenting just då men berättar för en klasskamrat senare 
Hörn 4. Eget alternativ 
(s.12) 
 
Alternativa övningar  
Nivå ett:  
En flicka gör en muntlig redovisning för klassen. Hon verkar vara nervös. Samtidigt hör du 
några andra flickor sucka och viska bak i klassrummet. Vad gör du? 
 
Hörn 1. Ingenting 
Hörn 2. Säger åt dem att vara tysta 
Hörn 3. Vänder mig om och ger flicorna en menande blick 
Hörn 4. Eget alternativ 
Nivå två: 
På en lektion i svenska är din lärare ironisk över en klasskamrats uppsats, inför hela klassen. 
Alla skrattar och du ser att din klasskamrat blir ledsen. Vad gör du?  
 
Hörn 1. Säger ingenting då men pratar med min klasskamrat senare 



 

Hörn 2. Säger till läraren      Bilaga 2.3 
Hörn 3. Går efter lektionen till rektorn och berättar vad som har hänt 
Hörn 4. Eget alternativ 
 
Gå runt i hörnen där eleverna har placerat sig och fråga var och en varför de ställt sig just där. 
 
Att diskutera efter övningen 
Hur tror du att klassen reagerar när du agerar enligt ditt val? 
Skulle du verkligen våga göra så som du har valt? 
Vad betyder ditt ställningstagande och hur påverkar det dig? 
Vad vill du att andra ska göra i liknande situationer? 
(s.13) 
 
Ja, nej eller kanske 
Syfte med övningen  
Att få eleverna att tänka efter, ta ställning och öppet deklarera sin åsikt.  
 
Så här gör du  
Be eleverna att ställa sig upp och förklara att de ska svara på dina frågor på följande sätt: 
 
Ja – sträck upp armarna  
Nej – håll armarna i kors 
Kanske – ha utsträckta armar  
 
Läs upp frågorna och be eleverna svara med ett av tecknen. Det ska vara helt tyst när 
övningen pågår. Innan du börjar med frågorna, testa att alla har förstått tecknen ja, nej, och 
kanske. (s.20) 
 
Frågor 
Är du en sådan som… 

• Tycker att det du säger gör skillnad? 
• Känner att du får vara med och förändra skolan? 
• Duger som du är? 
• Tycker att du är demokratisk? 
• Tycker att skolan är till för alla? 
• Känner dig trygg i skolan? 
• Tycker att du själv får vara med och bestämma om din tid i skolan? 
• Gillar din skola? 
• Tycker att alla får vara med och bestämma? 

 
Be nu alla deltagare att blunda och inte öppna ögonen förrän du säger till.  
 
Frågor 
Är du en sådan som... 

•     Hälsar när du möter någon i korridoren? 
• Tycker att det är viktigt med gemensamma normer och regler i skolan? 
• Säger ifrån när du tycker att läraren har fel? 
• Frågar när du inte förstår? 
• Säger ifrån om någon behandlas illa? 



 

• Tycker att skvaller är okej?     
• Känner dig delaktig hur undervisningen organiseras?  Bilaga 2.4 
• Känner att du har inflytande? 
• Tjuvtittar nu när vi ska blunda? 

 
Att diskutera efter övningen 
Fråga deltagarna om det var svårare att svara när man tittade eller blundade. Diskutera vidare 
kring grupptryck och hur eller om deltagarna påverkades av varandra under övningen.  
 
Vi har valt att koncentrera frågorna kring ämnet demokrati, men självklart kan du byta ut dem 
till andra påståenden. 
 
Pappret 
Syfte med övningen  
Att lära sig att samarbeta och tillsammans hitta kreativa lösningar.  
 
Så här gör du  
Du ger eleverna ett stort vitt pappersark och säger: ”detta papper vill jag att ni alla ska hålla i 
samtidigt, men ingen av er får röra vid golvet.” 
Gruppen börjar nu diskutera och utbyta ideer kring olika sätt att lösa uppgiften. Kanske 
föreslår någon att alla ska sitta på stolar eller stå på dem samtidigt som alla håller i pappret. 
Om eleverna löser uppgiften på detta sätt ska du gratulera dem till lösningen och sedan be 
dem upprepa övningen, denna gång utan att ta hjälp av stolar.  
Nästa steg i övningen är att du som ledare river av en mindre bit av pappret och ber deltagarna 
att upprepa övningen med denna mindre pappersbit. Därefter river du av ytterligare en bit av 
pappret men lämnar tillräckligt stor bit kvar så att alla kan hålla i pappersbiten med två 
fingrar.  
 
Inför det sista övningstillfället får deltagarna instruktionen att inte använda några som helst 
hjälpmedel – inga stolar, bord, mattor, andra papper eller något annat som kan läggas mellan 
golvet och fötterna. Detta är betydligt svårare och det är inte alltid att gruppen lyckas lösa 
uppgiften. Lösningen är att alla håller i lappen samtidigt som de hoppar, alla på samma gång. 
(Om gruppen inte klarar av sista uppgiften kan du ge tips och råd om hur de ska tänka för att 
komma vidare) 
 
Att diskutera efter övningen  
Diskutera hur gruppen betedde sig för att gemensamt komma fram till olika lösningar.  

• Var det en eller flera som styrde? 
• Var det några deltagare som inte fick vara med och bestämma alls? 

 
 
 
 




