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Abstrakt 

Vårt arbete handlar om hur pedagoger definierar begreppet mobbning och hur de förklarar 
orsaker till uppkomsten av trakasserierna. Vidare ville vi ta reda på vilket arbetssätt 
pedagoger använder för att förebygga mobbning med ett värdepedagogiskt arbete.  

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsmetoden när vi intervjuade 4 pedagoger.som 
arbetade vid tre olika skolor. I bakgrunden har vi bland annat skrivit om mobbningens 
historia, mobbningens orsaker, de sociala värdena och värdepedagogiken i skolan.  

Resultatet visar att skolan enligt pedagogerna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och att 
man även använder ett värdepedagogiskt arbete. I diskussionen har det kommit fram att det är 
viktigt att arbeta med värden i skolan för att förebygga mobbning. 

Nyckelord: Mobbning, värdepedagogik, förskola, skola, sociala relationer  
 
 

Abstract  

Our essay is about how teachers define the concept of bullying and how they explain the 
reasons for the occurrence of harassment. Furthermore, we wanted to find out which methods 
teachers are using to prevent bullying with a value educational work.  
 
We used the qualitative research method when we interviewed four educators. who worked at 
three different schools. In the background we have amongst other things written about the 
history of bullying, bullying causes, the social values and values education in schools.  
 
The results show that the school teachers are working actively with the issues and values that 
we also use a value of educational work. The discussion has revealed that it is important to 
work with values in school to prevent bullying. 
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1 Inledning 
 
Barnen vistas dagligen i skolan från måndag till fredag och pedagogen har då en viktig roll i 
barnets sociala tillvaro och har ansvaret för att stärka de demokratiska värdena. Olsson m.fl. 
(2004) skriver att skolan har en viktig roll för allas lika värde. Detta betonas också i den 
värdegrund som svensk skola ska arbeta efter. I läroplanen för den obligatoriska skolan, 
fritidhemmet och förskoleklassen (Lpo94) står det att människors lika värde och 
människolivets okränkbarhet är de värden som skolan ska stå för och att all skolpersonal 
måste samarbeta och arbeta förebyggande mot mobbning. Barn och ungdomar ska få känna 
sig trygga och säkra i skolan och känna gemenskap med varandra.   
 
Historiskt sett har det alltid funnits någon som mobbats eller mobbat någon annan. Forskaren 
Heinemann tog först upp uttrycket mobbning i sin artikel ”Liberal debatt ”1969. Artikeln fick 
stor uppmärksamhet. Mobbning och dess begrepp har sedan dess diskuterats av många. 
Författaren Guillou (1981) har beskrivit hur det var att växa upp som mobbad. Han berättar i 
sin självbiografiska bok om upplevelserna under sin skolgång på privatskolan Stjärnsberg. 
Där blev han mobbad och kränkt av de äldre eleverna och annan skolpersonal. Boken visar 
hur viktigt det är att all skolpersonal föregår med gott exempel hur man ska uppträda mot 
varandra.  
 
Vi vill med denna uppsats undersöka om verksamheten i skolan arbetar för ett förebyggande 
av mobbning med hjälp av värdepedagogiken.  

1.1 Vem har gjort vad 
 
För det mesta har vi samarbetat genom hela arbetet, vi har läst olika böcker men även några 
enskilda artiklar. I arbetet har vi tillsammans kontaktat och intervjuat de skolor som vi har 
varit ute på. Teoridelen har Jon jobbat med och Sara har fokuserat på förskolans del i själva 
arbetet. Jon har transkriberat intervjuerna och Sara har skrivit resultat- delen.  
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2 Syfte  
 
Syftet med den här undersökningen är att få större kunskap om hur pedagoger definierar 
mobbning samt på vilket sätt pedagoger i förskoleklass och grundskola arbetar förebyggande 
mot mobbning med hjälp av ett värdepedagogiskt arbete.  
 
Som en del i undersökningen kommer följande frågeställningar tas upp under intervjun: 
 
 
Forskningsfråga 1 Hur definierar pedagoger begreppet mobbning och hur förklarar man 
orsaker till uppkomsten av mobbning? 

Forskningsfråga 2 Hur kommer skolans värdegrund till uttryck i pedagogers beskrivning av 
sitt förhållningssätt? 
 
Forskningsfråga 3 Vilket arbetssätt använder pedagoger för att förebygga mobbning och hur 
kan det relateras till ett värdepedagogiskt arbete? 

 

Definitioner: 

Värdepedagogik- Thornberg (2004) skriver att termen värdepedagogik belyser den 
aspekt av den pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska 
eller politiska värden liksom normer utvecklas och förmedlas till 
eleverna i skolan. 

Moral-  Uppfattning om rätt och orätt. (Internetkälla, 9) 
 
Regel- Det fanns ingen bra definition på regel så därför skapade vi en 

egen. Definitionen av en regel är att den är fastställd och 
nedskriven på papper. En regel är i första hand något som man 
måste följa. 

 
I Nationalencyklopedin (Internetkälla, 7) står det att en norm är en handlingsregel, ett påbud 
om hur något ska vara beskaffat eller hur man bör handla. En norm är också hur du beter dig i 
en grupp. 
 

3 Bakgrund 

3.1 Vad är mobbning 
 
Enligt Skolverket (2009a) är mobbning en form av kränkande behandling som går ut på en 
form av upprepning, en obalans i makt och en individ eller grupp som förövare. Den utförs 
med olika uttryck som fysiska, verbala, eller psykosociala. Rapporten tar också upp andra 
former av kränkningar som diskriminering och sexuella trakasserier. 
 
Enligt Heinemann (1987) har uttrycket mobbning sitt ursprung i etnologen Konrad Lorenz 
bok (1967) , där det antyds det som i vardagligt tal kallas för mobbning. Skolverket (2009b) 
säger att i Sverige uppmärksammades uttrycket för första gången när Peter-Paul Heinemann 
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skrev om ”mobbningen” på svenska skolgårdar. I Sverige kommer inte uttrycket fram förrän 
på 1970-talet enligt Björk (1999) och han säger också att det var under det årtiondet som man 
i Skandinavien började samla in mer systematisk kunskap om mobbning. I Sverige har många 
forskat om ämnet som till exempel Forsman (2003), Olweus (1999) och Höistad (2001). 
Enligt Höistad (2001) kan mobbning associeras till grupptryck och hur mobbningen kan ske 
när individen utsätts för detta tryck från sina vänner.  
 
Anatol Pikas (1989) var först med att publicera en bok om hur mobbningen bekämpas i 
skolan. Han säger att mobbning är fysiskt eller psykiskt våld, som utövas av en grupp mot en 
person. Gunnar Höistad (2001) jobbar heltid med att utbilda personal ute på skolor och 
förskolor i hur de bättre kan förebygga och förhindra mobbning. Höistad säger att mobbning 
pågår när en grupp trakasserar en eller flera. Ibland handlar det emellertid om en enskild som 
plågar en annan. Därför bör man även komplettera definitionen av mobbning med: "När en 
person blir systematiskt utsatt av en eller flera." Höistad skiljer på 1)psykisk, 2)verbal och 
3)fysisk mobbning. Skolverket (2009c) skriver att de egenskaper som återkommer är att det är 
en eller flera utövare, den uppfattas som negativ och det finns en utsatt individ, ett offer.  
 
Här kommer några andras definitioner på mobbning: 
 
Olweus- ”Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen 
och under en viss tid, säger eller gör kränkande och odehagliga saker mot någon som har svårt 
att försvara sig.” (Olweus, 1999)  
 
Friends - Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk 
kränkning av en person. (Internetkälla, 1) 
 
Rädda Barnen - ”Det finns olika sätt att definiera mobbning. En viktig skillnad jämfört med 
till exempel en konflikt, är att mobbning är kränkningar som sker vid upprepade tillfällen. Vid 
mobbning finns också ett syfte att skada någon, eller att orsaka obehag. I en 
mobbningssituation finns en obalans i makt, där den som mobbar försöker att skaffa sig makt 
över någon som har svårt att försvara sig” (Internetkälla, 2).  
 
Enligt Forsman (2003) finns det tre kriterier för att kalla något för mobbning och dessa är:  
 

 Mobbningen måste innehålla någon form av våld, indirekt eller direkt. 
 Det ska pågå under en längre tid och vara systematiskt. 
 Mobbningen utövas mot en eller flera, av en eller flera.  

 
Enligt Olweus (1999) har ordet mobbning varit ett slags modeord i Skandinavien och har 
använts i flera olika betydelser. I den ursprungliga ordstammen ”mob” (engelskt uttryck) är 
det en stor och anonym grupp som är aktiv. Men det används också när en individ plågar och 
trakasserar en annan. Även om det ur språklig synvinkel är fel, är det viktigt att det även 
innefattar en situation där en enskild individ eller grupp trakasserar en individ. Enligt Olweus 
(1999) är kränkningar obehagliga och kan visa sig i uttryck som indirekt mobbning, att bli 
utfrusen och inte få vara med i vänkretsen, eller bli baktalad. De kan också visa sig som direkt 
mobbning, med slag, sparkar och skällsord.    
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3.2 Teorier – orsaksförklaringar och pedagogiska konsekvenser 
 
Rigby (2004) har sammanställt ett antal teoretiska perspektiv på mobbning och deras 
pedagogiska konsekvenser. Även Olweus (1999) och Skolverket (2009a) har framfört 
synpunkter på orsaker till mobbning. 
 
Mobbning som socio- kulturellt fenomen 

 
Enligt Rigby (2004) försöker man förklara mobbning som ett resultat av att det finns sociala 
grupper som sinsemellan är olika starka. Det handlar om skillnader som kön, ras, 
klasstillhörighet och etnicitet. Den viktigaste är skillnaden mellan könen. I ett mansdominerat 
samhälle utgår man från att männen är det starkare könet, de har mer makt och har därför rätt 
att förtrycka kvinnor. Därför är det vanligare att pojkar mobbar flickor än tvärtom. Det kallas 
ibland ”konstruktionen” av det maskulina herraväldet. Det förklarar varför pojkar mobbar 
flickor, men också varför en del pojkar som inte lever upp till den bild av hur en man ska bete 
sig blir mobbade. När det gäller mobbning på grund av ras, etnicitet och klasstillhörighet finns 
inga starka bevis på att det är så vanligt. Här blir de pedagogiska konsekvenserna att genom 
skolundervisningen påverka eleverna, att acceptera och respektera socio- kulturella skillnader 
mellan människor. Svaret blir att det är viktigt, men inte bara att ägna sig åt ämnen som 
handlar om kön, ras, etnicitet och klasstillhörighet för att motverka fördomar och 
diskriminering. Man bör också fokusera på mobbning genom att arbeta med gruppövningar, 
känslor och kritiskt tänkande. Om man vill arbeta för att motverka mobbning som är relaterad 
till kön är det viktigt att skolan själv ser över hur man arbetar, ifrågasätter arbetsätt som 
bygger på den manliga rationalismen och istället vågar prata med eleverna om vad som 
verkligen rör sig i deras tankar om medmänniskorna.  
 
Mobbning som svar på kamrattryck i skolan 

 
Rigby (2004) anser att den här teorin har en del gemensamt med den socio- kulturella teorin 
på så sätt att mobbning är något som man kan förstå utifrån ett socialt sammanhang. Det är en 
bred social skolmiljö. De är ofta påverkade av en grupp mindre kamrater som de umgås med. 
Mobbningen är kopplad till just den gruppen och det kamrattryck som finns där. Individuella 
motiv för mobbningen finns inte. Studier har visat att det är ungefär lika vanligt att elever 
mobbar i grupp som att man mobbar individuellt. Den pedagogiska konsekvensen av detta 
synsätt är att skolan måste bli medveten om vilka gruppbildningar som finns, vilken roll de 
spelar och arbeta med dem. Ett sätt kan vara att sätta ihop en grupp mobbare med elever som 
inte mobbat och att läraren aktivt arbetar med gruppen för att ta fram olika alternativ till 
mobbningen som skulle gagna offren. Ett annat sätt kan vara att börja arbeta med en grupp 
som mobbar. Syftet är att läraren genom att delge sin oro för den som mobbas kan splittra 
gruppen genom att någon eller några i den att ta initiativ till att vilja ta ansvar för 
mobbningen. Som avslutning på ett sådant arbete kan mobbare och den mobbade träffas för 
att bekräfta att mobbningen har upphört.  
 
Mobbning som resultatet av individuella olikheter 

 
Rigby (2004) säger att i skolmiljön finns det alltid fysiska och psykiska skillnader mellan 
eleverna när det gäller styrka. Att både vara stark och samtidigt vilja dominera andra är enligt 
den här teorin den största anledningen till att någon blir mobbare. Mobbaren väljer ut barn 
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som är fysiskt svaga, mer inåtvända och har låg självkänsla som offer för mobbningen. . Barn 
som oftare utsätts för mobbning verkar vara fysiskt svaga, mer inåtvända och ha sämre 
självkänsla. Det finns i den här teorin idéer om att skillnaderna kan vara genetiska. Det kan 
också bero på familjen och den uppfostran man fått. Att bli ifrågasatt och inte få beröm och 
positivt gensvar kan göra att barn tror att det är tillåtet att mobba andra barn. För att 
pedagogiskt kunna arbeta med de här barnen krävs att man tidigt ser dem, och kan använda 
olika sätt för att förhindra att mobbningssituationer uppstår. Det handlar om att identifiera 
både de som kan tänkas bli mobbade och de som kan bli utsatta. . Det gäller att försöka 
påverka beteendet genom tydlig handledning och genom att ha tydliga regler för hur man 
uppträder mot andra i skolan. Det finns exempel på att man prövat program med regler och 
icke fysiska bestraffningar men resultaten är blandade enligt Rigby (2004), som hänvisar till 
studier gjorda av Olweus, 1993, Stevens et al, 2000, Alsaker, Valkanover, 2001, Roland, 
1993) Man har också provat att istället träna de utsatta barnens sociala förmåga så att de inte 
blir offer så lätt.  
 
Detta synsätt är vanligt inom litteratur och forskning om mobbning. Enligt Olweus (1999) 
känner sig mobboffren ensamma i skolan, och har som regel ingen riktig vän i klassen, men 
de är inte aggressiva i sitt beteende och man kan inte förklara mobbningen med att de själva 
aktivt provocerar sin omgivning. Mobboffren är negativt inställda till våld och användningen 
av våldsmedel. Denna typ av mobboffer kallar Olweus för det ”passiva mobboffret”. Han 
säger också att det provocerande mobboffret är mindre vanligt än det passiva mobboffret.  En 
sådan elev är ofta okoncentrerad och allmänt orolig, det blir lätt irritation och spänningar 
omkring honom/henne.   
 
Enligt Olweus (1999) kännetecknas mobbaren av det aggressiva beteendet som personerna 
har mot andra svagare individer. Han påstår också att de är aggressiva mot vuxna och att de 
har en positiv inställning till våld och användning av våldsmedel. De har ofta en tendens till 
att dominera andra. Det ser också ut som att de har en liten medkänsla med offer för 
mobbning. Enligt Olweus (1999) har mobbaren ovanligt liten ångest och osäkerhet, för att de 
inte vill visa den för personer som de anser vara svagare. Det finns också mobbare som själva 
inte tar initiativet utan bara hänger på, så kallade passiva mobbare.  
Enligt Skolverket (2009a) sägs att det är de svaga och utsatta barnen som blir mobboffer. Ett 
offer kan bli utsatt till och från skolan men även ute på rasterna. Yngre barn t ex har en 
tendens att även inkludera uteslutning som en form av mobbning. ”De typiska passiva eller 
undergivna mobboffren är mer ängsliga och osäkra än elever i allmänhet. De är vanligen 
försiktiga, känsliga och tystlåtna och har svårt att göra sig gällande i 
kamratgruppen.”(Internetkälla, 2)  
 
Mobbning utifrån perspektivet att återskapa reparativ rättvisa 

 
Rigby (2004) anser att den här teorin säger att en del barn löper större risk att dras in i 
mobbarproblem. Anledningen skulle vara att de utvecklat speciella karaktärer. De som 
mobbar är inte särskilt stolta över sin skola, och känner sig inte höra hemma i samhället. De 
känner ingen skam över mobbningen och tycker att den mobbade får skylla sig själv. Det går 
att framkalla skamkänslor genom att låta mobbaren träffa offret som får beskriva vilka känslor 
som mobbningen inneburit. Det är viktigt att stödja förövaren och att skolmiljön är både 
stödjande och förlåtande. Här blir den pedagogiska konsekvensen att tanken med den 
”reparativa rättvisan” är att man kan lösa konflikter mellan skolkamrater genom att träffas för 
att beskriva hur man tänkt. Dessa samtal kan användas förebyggande för att undvika att små 
konflikter leder till mobbning. Man arbetar gärna med rollspel för att få eleverna att ”känna” 
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hur det kan vara att utsättas för mobbning eller kränkning. Vid fall av mobbning, som innebär 
att man uppmuntrar den utsatta att möta förövaren och verkligen berätta hur mobbningen sårat 
honom/henne. Medling kan mynna ut i ett avtal om att på något sätt kompensera den utsatta.  
 
Mobbning som utvecklingsprocess 

 
Rigby (2004) menar att mobbning startar tidigt i barndomen, som ett led i utvecklingen. Det 
är idén om att ”endast de starka överlever” som utmärker den här teorin. I en miljö som 
präglas av konkurrens är det viktigt att ständigt hävda sin dominans över andra för att 
individen – och mänskligheten ska överleva. Den här teorin håller inte riktigt eftersom 
mobbning avtar över tid. De pedagogiska konsekvenser som kan uppkomma av denna teori är 
bland andra: Om mobbning är en del i utvecklingsprocessen kan skolan försöka påverka 
processen så att eleverna mognar snabbare eftersom mobbningen avtar med åldern. 
Åtminstone ändrar den karaktär, från fysisk till mera indirekt, ofta verbala kränkningar. Det är 
viktigt att lärarna lär sig att se och läsa även den typen av mobbning och våga ingripa.  
 

3.3 Styrdokument och lagar 
 
Arbetsmiljölagen 

 
Miljön är viktig i skolan, den ska främja trivseln och ge förutsättningar för en trygg miljö. 
Skolan den ska ge alla barn en möjlighet att trivas i skolan och ges förutsättningar till en trygg 
miljö.  
 

”Arbetsmiljölagen handlar alltså inte bara om buller, damm eller andra 
fysiska risker, utan också om den psykosociala miljön. Det handlar om hur 
elever, lärare och annan personal kan trivas och utvecklas på sin arbetsplats – 
skolan, utifrån en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö.” (Skolverket, 2004) 

 
Den psykosociala miljön i skolan är viktig för att eleverna ska trivas och få en meningsfull tid 
i skolan. För att kunna jobba med ett förebyggande arbete mot mobbning i skolan måste det 
finnas styrdokument som styr verksamheten i skolan.  
 
Skollagen  

 
Skollagen är relevant att ta upp, för att visa på vikten med att förebygga mobbning i skolan.  
 
Enligt Skollagen ska skolan ”aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden” (Internetkälla, 3). Verksamheten ska aktivt jobba för att 
förebygga mobbning i skolan och arbeta för individens rättighet till en trygg miljö. Enligt 6 § 
barn- och elevskyddslagen ska det för varje enskild verksamhet finnas en likabehandlingsplan 
som bl.a. syftar till att förebygga och förhindra kränkande behandling.  
 
Barnkonventionen 

 
Barn ska få de rättigheter de kräver, då spelar det ingen roll om de är svarta, trekantiga, rutiga. 
Med barnkonventionen vill vi visa på hur barnens rättigheter ska vara i samhället oavsett 
läggning, olikheter eller barnets svaghet. Alla har rätt enligt barnkonventionen att vistas på 
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skolan utan att utsättas för mobbning. Barns rättigheter ska visa sig i skolan och på väg till 
och från skolan, de ska inte behöva känna sig rädda. Enligt barnkonventionen ska varje 
konventionsstat respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter, 
utan undantag som anges i denna konvention. Oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 
etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt  
(Internetkälla, 5).  
 
Läroplanerna för förskolan och skolan 

 
Läroplanerna vill visa på vikten av värdegrundsfrågorna i skolan och här tar vi upp vad de 
säger om värdepedagogikens del i att förebygga mobbning i skolan. Läroplanen för den 
obligatoriska skolan, fritidhemmet och förskoleklassen (Lpo94) säger att ingen i skolan ska 
utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Dessutom säger Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö98) att all diskriminering och 
kränkande behandling ska aktivt förebyggas inom förskolan. Detta referat anser vi vara viktigt 
för att all verksamhet ska sträva efter att motverka mobbning i skolan. Enligt Lpo94 ska 
skolan sträva efter att ge varje individ en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Medan det i förskolans LpFö98 sägs att alla barn ska få möjlighet till lek och 
en trygg tillvaro i förskolan. Lpo94 säger att pedagogen skall sträva efter att lära barnen ta 
avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till 
att bistå andra människor. Enligt Lpo94 ska skolan sträva efter att alla individer ska få en 
trygg miljö för lärandet och kunna utvecklas som en trygg individ. Enligt LpFö98 ska alla 
barn i förskolan få utvecklas och utforska i sitt eget lärande och känna trygghet.  
 
Lpo94 säger att skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan har till uppgift att förmedla 
och förankra de värdegrunder som samhället vilar på. Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev hitta sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet med sina förutsättningar. Lpo94 
säger också att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
”Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas.” (Lpo94, 
s.3). Lpo94 säger att skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. I 
skolan ska varje elev möta respekt för sin person och sitt arbete. Varje skola ska sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. En 
grundläggande förutsättning i Lpo94 är att personligheten grundläggs i hemmet, men skolan 
har också en viktig roll i detta arbete. Eleven i skolan har rätt till en personlig utveckling och 
att känna växandets glädje och upptäcka den glädje som kommer när de gör framsteg och 
övervinner svårigheter. 
 
Verksamheten i förskolan vilar på demokratins grund. Alla som verkar inom verksamheten 
ska främja aktning för varje människas egenvärde. De värden som förskolan skall hålla 
levande är, människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med 
svaga och utsatta. Dessa värden ska pedagogerna hela tiden jobba kring med barnen i skolan 
och ta ner dem på barnens nivå. Alla i förskolan ska visa respekt, trygghet och ansvar. I 
LpFö98 står det att pedagogerna ska stimulera barnens samarbete och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Där står också att 
alla barnen ska sträva efter att utveckla solidaritet, respekt och ansvar för varandra. 
Verksamhetens uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina möjligheter. Lpfö98 (1998) antyder att alla barn i förskolan 
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har olika förutsättningar när de kommer till verksamheten beroende på social bakgrund, etnisk 
tillhörighet och andra faktorer som kan påverka barnens tillvaro på förskolan. Det är viktigt 
med handlingsplikten i skolan och skollagarna visar på att verksamheterna måste göra allt för 
att förebygga mobbningen i skolan.  
 
Likabehandlingsplanen 

 
Enligt Skolverket (2009b) ska varje skola ha en likabehandlingsplan i skolan, - och skolverket 
säger att både barn, föräldrar och andra vuxna ska veta att en sådan finns i verksamheten. 
Diskrimineringsombudsmannen (Internetkälla, 4) säger att i skolan styrs verksamheten av 
skollagarna och likabehandlingsplanen styrs av 14 a kap, i Skollagen. I verksamheten ska 
elevhälsan, elever, rektorer, föräldrar och lärare tillsammans utveckla likabehandlingsplanen 
för att förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan. Lpo94 säger att ingen i 
skolan ska utsättas för kränkande behandling. I förskolan ska inget barn utsättas för 
diskriminering på grund av, kön, etnisk tillhörighet, eller annan trosuppfattning. Enligt 
SKOLFS (Internetkälla, 8) är samarbetet med hemmet en förutsättning för att förebygga 
trakasserier och kränkande behandling. Vårdnadshavare till barnen ska på ett skyndsamt sätt 
informeras om förhållandena på skolan. Likabehandlingsplanen ska garantera att alla 
individer känner sig trygga att gå till och från hemmet och vistas i allmänna utrymmen både 
inne i skolan och ute på skolgården. Enligt SKOLFS (Internetkälla, 8) ska all personal vara 
lyhörda och uppmärksamma om något barn blir utsatt för mobbning. Personal och skolledning 
ska tillsammans granska verksamhetens klimat, organisation och beslutseffekter baserat på 
aktuell information om barnens och elevernas trivsel och trygghet i skolan.   
 

3.4 Arbetssätt för att förebygga mobbning 
 
Enligt läroplanerna Lpo98 och Lpo94 ska både förskolan och skolan arbeta med 
värdepedagogiken i verksamheterna. Läroplanerna styr verksamheten i skolorna och i dem 
står det bland annat om värdegrunden. Enligt värdegrunden ska alla barn som kommer från 
förskolan till grundskolan vara berättigade till sin egen identitet och få en ökad självkänsla.  
 
 
Skolan - Förskolan 

 
I skolan har pedagogen en stor betydelse för elevens arbete med att skaffa sig relationer med 
andra och utveckla dem tillsammans med läraren och andra elever. Thornberg (2006a) menar 
att föräldrar och andra betydelsefulla människor på olika sätt kan försöka fostra barnen till att 
handla pro-socialt mot andra. Det sker genom att uppmuntra och berömma hjälpsamhet, 
generositet och omsorg, men samtidigt reagera på själviska och osolidariska handlingar.   

Skolverket (Internetkälla, 6) säger att det är viktigt med skolpersonal ute på skolgården, och 
andra gemenskapsutrymmen utanför schemabelagd tid. Berlin och Enqvist (1998) anser att 
mobbningen måste upptäckas i tid. En del saknar kunskap, andra vilja, medan en del saknar 
både kunskap och vilja att se tendenser till mobbning. Hos andra som både har kunskap och 
vilja saknas mod. Skolverket (2009a) säger att personalen har stor betydelse för att eleverna 
ska känna sig trygga i gemenskapen och ha självförtroende nog för att skaffa sig ett socialt 
nätverk. Skolverket (Internetkälla, 6) anser att fler vuxna behövs nära eleverna under deras 
vardag, vuxna som de kan prata med och utveckla relationer till. För att motverka kränkande 
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behandling i skolan, måste satsningen på fler vuxna i skolan fortgå. En del skolor har sökt 
kompetens utifrån genom t.ex. kamratstöd. På andra skolor finns det särskilda rastvakter för 
att öka barnens trygghet utanför klassrumsmiljön. 
 
Förskolan är en social arena för barns lek och kunskapande enligt Jonsdottir (2007). Hon 
säger också att barns vakna tid består av socialt samspel, kamratskap och vänskapsrelationer 
både i fantasin och i verkligheten. Enligt Lpfö98 skall verksamheten medvetet påverka och 
stimulera barnen till att utveckla för vårt samhälle gemensamma värderingar och därefter 
kunna omfatta dem. I förskolan leker barnen ibland med en, ibland med flera kamrater. Det är 
oftast när någon kommer och stör i leken som det kan uppstå konflikter. I förskolan läggs 
uppgiften på pedagogen att hela tiden reflektera över sitt eget förhållningssätt för att främja ett 
positivt socialt beteende i förskolan. 
 
Öhman (2009) anser att en grundförutsättning för en god miljö i förskolan är att verksamheten 
aktivt tar avstånd från kränkningar. Hon belyser vikten av att gå tillbaka och granska sig själv 
som förebild för barnen. Vilket uttryck ger jag? Vilken ton har jag? Vilken uppmuntran ger 
jag? På vilket sätt markerar jag att jag tar avstånd från kränkningar?  Öhman (2009) anser att 
arbetet med att stävja kränkande behandling fordrar att pedagogen förmår skapa och 
upprätthålla ett positivt lärandeklimat och samtidigt motverka kränkningar och sänkningar. 
Pedagogen måste utveckla etisk medvetenhet och levandegöra de värden verksamheten vilar 
på och skapa goda relationer. ”Att tillsammans fundera över vad ett positivt lärandeklimat 
egentligen innebär och hur det kommer till uttryck i vardagsverksamheten, hur var och en 
bidrar till att skapa och upprätthålla ett sådant klimat.” (Öhman, 2009, s.26) Bemötandet och 
ett tydligt pedagogiskt ledarskap är viktigt och har en central roll i detta arbete, samt 
pedagogens aktiva närvaro, arbetet med konflikthantering och integriteten och självkänslan 
hos barnen. Det fordras att pedagogen har många olika perspektiv på hur en konflikthantering 
mellan barnen i förskolan kan skötas för att stötta och råda barnen till att själv lösa konflikten.  
 
Enligt Öhman (2009) är det viktigt att pedagogen tar till vara de känslomässiga 
förutsättningarna och låter den mellanmänskliga miljön i förskolan stå i fokus. Hon säger 
också att om livet går barnet emot kan pedagogen påverka dem och ändra uppfattningen de 
har om sig själva. Om barn tillskrivs negativa egenskaper som att vara den som förstör, den 
som inte kan leka eller den som är dum, då har man skapat en situation där barnet kan tro att 
det måste leva upp till den bilden. 
 
Gruppens sammansättning 

 
Lindell och Hartikainen (2001) skriver att människan är en gruppvarelse. Vi söker oss till 
andra och har ett behov att tillhöra olika grupper. Det är alltså en del av den individuella 
identiteten. Enligt Thornberg (2006a) ingår vi i olika grupper hela tiden och möter ständigt 
grupper som vi inte är medlemmar i. Grupper kan vara långvariga eller kortvariga, liksom 
medlemskapet i dem. Varje dag arbetar läraren med elever som är sammansatta i olika 
konstellationer och för ett förebyggande arbete krävs det att pedagogen vet vad han eller hon 
gör. Det behövs då att pedagogen har kunskaper om hur grupper beter sig och fungerar. 
Thornberg (2006a) menar att det är viktigt att på rätt sätt dela in grupperna i olika 
konstellationer som är avgörande för barnets självkänsla och trygghet i skolan. Grupper består 
av individer med olika värden, attityder och normer och dessa utvecklar individerna i 
gruppens sociala gemenskap, detta innebär också att de kan skilja sig åt från grupp till grupp. 
”Skol- och klassrumsregler och arbetet kring dem är ett sätt att påverka, organisera och 
hantera skolklasser och elevgrupper.” (Thornberg, 2006a, s.16) Att ha gruppen i fokus och 
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jobba med värderingsövningar i verksamheten kan förstärka gruppen och samtidigt förebygga 
att mobbning förekommer. En stark individ i en grupp kan styrka de som är svagare och 
tillsammans kan de stärka varandra. 
 
Gruppen i fokus 

 
Enligt Öhman (2009) är det viktigt att ha gruppen i fokus, exempel på aktiviteter som stärker 
gemenskapen är lekar och dramaövningar, filosofiska samtal i grupp, gemensamma 
arbetsuppgifter med mera. Samtal om hur gruppen ska ha det tillsammans, hur samvaron ska 
vara, vilka regler som förekommer och hur gruppen bör göra när någon visar omtanke och 
uppträder på ett positivt socialt sätt.  Pramling - Samuelsson (2003) säger att verksamheten i 
förskolan ska bygga på lek och samspel mellan barnen, de lär genom leken och i samspelet 
mellan andra. I leken lär sig barnen att kommunicera och integrera med varandra. Enligt 
Jonsdottir (2007) har personalen i uppgift att stödja barnens sociala utveckling genom att 
skapa miljöer som gynnar känslan av solidaritet och samhörighet. Arbetslaget ska skapa 
trygghet i den egna barngruppen, värna om samspelet mellan individerna och uppmuntra dem 
att skapa varaktiga relationer till varandra. Men också att stötta barnet i att lösa konflikter, 
respektera varandra och kompromissa. Jonsdottir (2007) säger att om ett barn inte får vara 
med och leka måste vi leta upp de speciella färdigheter som barnet inte bemästrar. Jonsdottir 
(ibid) säger också att verksamheten ska bemöta varje barns enskilda behov. Genom att arbeta 
med olika metoder, material och tekniker skall barnens utveckling stimuleras. För att klara det 
krävs det en god arbetsledning och välutbildad personal.  
 
Konsekvenser som ett felaktigt beslut kan få i en grupp 

 
Ett felaktigt beslut i en grupp kan leda till mobbning, för pedagogen gäller det att jobba 
förebyggande med gruppen innan detta händer. Enligt Thornberg (2006a) fattas en hel del 
beslut i en mängd olika grupper som i elevgrupper, informella som formella. Det kan leda till 
att gruppen inte känner sig trygg i skolan/förskolan och pedagogen inte längre har någon 
kontroll på vad som händer i gruppen vilket kan få allvarliga konsekvenser, som förtal och 
prat bakom ryggen.  
 
Enligt Thornberg (2006a) kan problematiska grupprocesser leda till beslut som inte bara är 
irrationella utan även destruktiva.  Det kan resultera i handlingar som för utomförstående kan 
te sig ansvarslösa, de ser inte baksidan på problemet. Enligt Thornberg (2006a) kan 
irrationella och destruktiva beslut i en elevgrupp leda till antisociala grupphandlingar, 
kränkningar, mobbning och destruktiva konflikter. Enligt Thornberg (2006a) är det viktigt att 
som lärare ha insikter i hur beslutfattande kan gå snett på grund av problematiska 
grupprocesser.  

3.5 Värdepedagogiskt arbetssätt 
 
Thornberg (2004) hänvisar bland annat till en värdepedagogisk praktik som en följd av lärares 
eller pedagogers handlingar eller arrangemang inom ramen för en skolverksamhet. För att 
förebygga mobbning måste det till värdepedagogiska insatser för att förhindra att elevernas 
moralitet avtrubbas av skolan själv. I en engelsk litteratur berättar Aspin m.fl. (2000) om 
vikten av värden i skolan, och säger bland annat detta: 
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This is a highly significant time to be talking about the nature and places of 
values in schools and other educating institutions in our modern plural 
societies. If there was ever a need for educative leadership in values issues 
there is one now, given the kinds and magnitude of changes and their 
educational institutions are facing.  (Aspin, 2000,  s.16) 

 
I skolan behövs ett bra ledarskap för att kunna lära ut normer och regler i, för att barnen ska 
kunna utveckla de värden de i grunden har fått med sig hemifrån och kunna hantera och 
utveckla normerna i skolan. Därför måste pedagogen ständigt arbeta med värdegrunden, men 
som Aspin skriver (2000) kanske det behövs en egen lärare för detta ämne för att möta det 
hårda klimatet i skolan, och som barnet möter i samhället. Thornberg (2004) säger att för att 
kunna förebygga mobbningen i skolan måste varje verksam personal ständigt arbeta med de 
moraliska frågorna. Vikten av att skapa mening och förståelse i moraliska frågor förklarar 
Thornberg (2004) i detta citat. ”Värdepedagogiken syftar till att hjälpa eller stödja eleverna att 
skapa mening och förståelse i de moraliska frågorna, att se och förstå hur saker och ting 
hänger ihop och hur moraliska handlingar, regler, värden och utsagor kan motiveras med 
hjälp av goda argument.” Han menar vidare att utökad socialpedagogisk kompetens och 
elevhälsa är positiva inslag i arbetet för elevers välbefinnande och normer och värden. Enligt 
Lindell och Hartikainen (2001) måste pedagogen utgå ifrån en moral och etik i vardagen i ett 
förebyggande arbete, vad är det som är rätt och fel? Vi ska helt enkelt veta hur vi ska uppträda 
och bete oss mot varandra. Han säger också det är föräldrarna som är de viktigaste 
komponenterna i ett arbete för att motverka vissa tendenser, som kan leda till mobbning.  

Colnerud & Thornberg (2003) säger att pedagogiska interventioner, aktiviteter, metoder eller 
förhållningssätt som innebär att stödja gruppen i att förstå, införliva och gestalta dessa värden 
är viktiga. Colnerud & Thornberg (ibid) säger också att aktiviteter, relationer och andra 
processer som ingår i lärandet kan sättas i relation till värden och normer. Colnerud (2004b) 
säger att läraren har många olika objekt för sina handlingar som förstärker 
värdegrundbegreppet, som exempel nämner hon livsåskådningsfrågor som ett komplement till 
undervisningen. Men hon säger också att syftet är att påverka elevens handlande i relation till 
någon annan individ, såväl i nuet som i framtiden. Barn som mobbar kan bli tillsagda flera 
gånger utan att de lär sig de värden som pedagogen försöker förmedla till barnet att han/hon 
inte ska handla på ett visst sätt. För att motverka detta behövs enligt Colnerud (2004b) att 
pedagogen arbetar med värdegrundsområdet i skolan.  
 
Colnerud (2004b) säger att pedagogen måste låta eleverna diskutera moraliska dilemman och 
möta utmaningar på en högre nivå än vad de själva har, så lär de sig att handla på ett 
annorlunda sätt nästa gång en mobbningssituation skulle uppstå. ”Eleverna lär sig gradvis att 
handla på önskat sätt och känner tillfredsställelse när de är till exempel modiga och 
hänsynsfulla” (Colnerud, 2004b, s.87). Enligt Thornberg (2006a) är det lärarens uppgift att 
tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Rollen 
handlar om att gestalta demokratiska värden och normer i klassrummet och att dessa efterlevs 
och förmedlas i skolmiljön. 

Värden 

 
Värdepedagogik betecknar de processer som innebär att initiera barn och unga till värden och 
moral, att ge unga människor kunskaper om denna domän som har att göra med hur man är 
eller bör vara mot varandra, liksom färdigheter att tillämpa värden och normer på ett klokt sätt 
samt en beredskap eller vilja att göra så (Aspin, 2000). 
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Thornberg (2003) skriver att eleven skapar sina egna värden tillsammans med många miljöer 
och människor som påverkar dem både positivt och negativt, läraren står inte för de viktigaste 
influenserna, men för de flesta. Det är i skolan och i hemmet som värdena sätts. Hos läraren 
ligger det ett stort ansvar att vara central i elevernas värde - och moralutveckling för att de ska 
bli goda demokratiska medborgare. I skolan kommer lärare och går då är det viktigt att 
nyansera den värdepedagogik som pågår i skolan, men den varierar också med andra 
förhållanden, som till exempel miljön. Läraren ska förväntas bidra till elevens moral och 
värdefrågor. En förutsättning för samspelet är att läraren känner till vad eleverna tänker och 
känner om sådana frågor och hur de tycker samhället och en bra skola ska se ut. För läraren är 
elevens önskan att ingå i en grupp negativ. Thornberg (2003) säger att för läraren är vissa 
värden viktiga och han/hon uttrycker detta i sin undervisning genom interaktionen med 
eleverna om värdefrågorna i klassrummet, ute på rasterna eller i de allmänna utrymmena. 
”Lärare kan inte direkt överföra värden till sina elever, eftersom eleverna själva konstruerar 
sina egna värden, men de uppmuntrar eleverna att utveckla vissa värden och de kan influera 
denna process dvs. stimulera.” (Colnerud & Thornberg, 2003 s.123) Colnerud & Thornberg 
(2003) säger att metoderna som läraren använder för att visa sina värdeföreställningar är 
olika, dessa fyra metoder är: 
 

1. Inte uttrycka sina egna värden 
2. Synliggöra värden som han/hon anser är viktiga 
3. Betonar skillnader i värden utan att uttrycka de han/hon finner viktiga 
4. Visar på skillnader i värden men uttrycker värden han/hon anser viktiga  

 
Colnerud & Thornberg (2003) skriver att den dagliga interaktionen i skolan gestaltar de 
moraliska normerna, både genom vad pedagogen betonar som viktiga under lektionerna, och 
annan tid under skoldagen. Innehållet i skolans ämne är inte det enda som förmedlas i skolan. 
De säger också att läraren inte bara påverkar genom sitt sätt att vara, utan han/hon använder 
också strategier för att påverka eleverna i moraliskt avseende. En moralisk princip är att man 
inte ska genera någon offentligt, hänga ut, förödmjuka, eller förlöjliga en elev. Klassen utgör 
en social grupp och den kan utveckla normer som förstärker empati och lyhördhet eller ett 
klimat av översitteri och maktmätning. Lärarens sätt att leda gruppen medverkar till klimatet 
som utvecklas. Mot de elever som beter sig illa ska läraren vara inriktad på problemlösning i 
stället för bestraffningar. 
 
Enligt Thornberg (2006a) möter elever åsikter, värderingar och normer hela tiden om hur man 
ska vara och bete sig, genom vad andra gör och vad andra säger. Han säger också att 
förmedlingen och gestaltningen av normer och värden sker genom auktoritetspåverkan från 
bland annat: läraren, andra vuxna, elever i ledarposition, majoritetspåverkan och grupptryck i 
elevgrupperna. 
 
Enligt Thornberg (2006a) bör läraren ge utrymme och verktyg för att reflektera om normer 
och värden de själva gestaltar och förmedlar i sitt samspel med eleverna och andra i skolan. 
Det är viktigt att vara observant och reflektera över de grupptryck som eleverna möter i 
skolans vardag. ”Ungdomar med låg status i gruppen är i regel mer konforma än andra, 
medan de som har en positiv självkänsla och ser sig själv som kompetenta ofta är mindre 
konforma.” (Thornberg, 2006a, s.115) Enligt Thornberg (2006a) är de barn som är mer 
positiva till sina föräldrar och andra vuxna mindre benägna att ge efter för grupptryck, medan 
barn som är negativa till vuxna har lätt att ge efter för grupptryck. Thornberg (2006a) säger att 
med hjälp av kunskaper bland annat i socialpsykologi kan läraren hjälpa barnen med att stödja 
och påverka gruppen i rätt riktning. Thornberg (2006a) tar upp att en del elever som tycker att 
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mobbning är fel kan vara med och delta för att de känner grupptryck från andra medlemmar. 
För att förebygga mobbning i skolan måste läraren enligt Thornberg (2006a) utveckla 
relationer till eleverna som präglas av värme, närhet och engagemang. ”Socialisation kallas 
den process där barn och unga införlivar eller tillägnar sig gruppens eller samhällets normer, 
värden, föreställningar och beteendemönster, och som medför att de utvecklar sin 
personlighet och anpassas till gruppen eller samhället.” (Thornberg, 2006a, s.168) För att få 
en god sammanhållning i gruppen krävs att pedagogen arbetar med värdefrågor i skolan. 
Enligt samme författare (2006a) handlar socialisation inte bara om att överta samhällets 
normer och värden, utan även om att utveckla det egna ”jaget”, vilket hänger samman med att 
tillägna sig värden och normer för att bli en god grupp- och samhällsmedlem. 
 
Det som för många ses som självklart, kan enligt Orlenius (2001) betraktas utifrån många 
olika perspektiv. Han betonar vikten av att de som jobbar i pedagogisk verksamhet har insikt 
om hur de själva och andra förhåller sig till de grundläggande värdena. Ett problem är att 
grundläggande värden kolliderar med varandra i vardagliga situationer.  
 
Moral  

 
Colnerud m.fl. (2004a) säger att skolan beskrivs i kritiska termer från flera olika håll. Den är 
för slapp, för odemokratisk, den misslyckas med att ge eleverna den grundläggande 
kunskapen i skolan, den utvecklas för långsamt och den är som ett rö för alla trendiga vindar. 
Hon belyser också att skolan är sin egen moral. ”Skolan är ett medium, en förmedlare, och 
lärarna är de viktigaste länkarna i detta medium som samtidigt är budskapet. (Colnerud, m.fl. 
s.49) För att få igång ett lärande för att motverka mobbning måste också läraren visa på vilken 
moral som gäller i skolan, pedagogen är både ett lärostoff och ett verktyg till lärandet. 
Colnerud (2004a) säger att det går att lära sig etiska principer, omfatta dem och handla efter 
dem. Colnerud, m.fl. (2004a) skriver att en moralisk instruktion är en handling och uttrycks 
därför som normer. Moral är en form av moraliska principer som ligger närmast handlandet, 
den styr handlandet hos människan oavsett om den är medveten eller omedveten. Individen 
behöver inte helt ha tagit ställning om handlingen är rimlig eller inte. Läraren kan genom 
konversation med barnen arbeta med värdegrunden som bygger på ömsesidighet i 
undersökandet av de moraliska frågorna. ”Elever och lärare utreder, diskuterar och tar 
ställning till moraliska problem, dels sådana som väcks av händelser i klassen – moraliska 
kontroverser – och dels sådana som aktualiseras av något ämnesinnehåll eller 
samhällsskeende.” (Colnerud, m.fl. 2004a, s.17) Colnerud, m.fl. (2004a) anser att det i 
samhället anses vara ett rimligt sätt att hantera moraliska frågor i ett mångkulturellt samhälle 
genom att konversera med eleverna. Vidare visar Thornberg (2006b) som säger att den 
moraliska kommentaren i pågående aktiviteter, handlar om att lärare introducerar ett moraliskt 
innehåll som inte alls har något att göra med lektionsinnehållet utan vad som händer i det 
sociala samspelet mellan lärare- elev eller elev -elev. För läraren är det viktigt att ta upp 
uppkomna situationer, även om de ligger utanför ämnet som det undervisas i. Värdegrunden 
måste pedagogen jobba med i skolan även om lektionen kommer i andra hand vid sådana 
tillfällen. Det kan t ex handla om något som har hänt ute på rasten.  
 
Normer och regler 

 
Pedagogen har en stor roll att införliva de normer och regler som finns i en skolverksamhet. 
Dessa värden ska se till att förebygga mobbningen i skolan. Varje barn är lika mycket värt 
och alla elever ska skaffa sig värden som lär dem att allt inte är som man tror att det normalt 
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ska vara utan att det finns avvikelser. Skolverket (2009a) säger att normerna är företeelser 
som uppförande och utseende som är normala respektive onormala. Det kan störa 
maktbalansen i verksamheten. Detta kan ge olika förutsättningar för barnet i skolan och barn 
är olika i sitt beteende mot varandra. Enligt Thornberg (2006b) finns det regler som ska 
efterlevas i skolan för att kunna förebygga mobbningen. Dessa är:   
 
Relationella regler: Regeln påvisar hur vi ska vara mot varandra. Dessa handlar om hur vi ska 
bete oss mot varandra och inte kränka eller göra varandra fysiskt eller psykiskt illa. Exempel 
på sådana regler är förbud mot mobbning, att inte slå eller sparka någon, inte skratta åt någon 
som gör fel, inte retas, liksom påbud att vara snälla och låta alla vara med.  
 
Personella regler: Eleverna måste reflektera över sitt eget beteende och ta ansvar för sitt 
handlande. Exempel på detta är att man ska göra sitt yttersta för att tänka på vad man gör och 
säger.  
 
Som vi själva vill bli behandlade ska vi behandla andra. Därför är regler för ett förebyggande 
arbete i skolan bra att ta till om någon säger att man får göra på ett visst sätt.  
 
Social och emotionell träning och skolmedling 

 
Här är två olika värdepedagogiska metoder som kan användas för att arbeta med 
värdegrunden i skolan. Verktygen är ett viktigt moment för att förebygga mobbning och 
hantera mobbningen i verksamheten.     
 
Skolverket (2009b) beskriver SET- social och emotionell träning en metod för att påverka 
individers beteende och förebygga olika sociala problem och psykisk ohälsa. Programmet är 
manualbaserat och med hjälp av programmet ska eleverna systematiskt tränas till att kunna 
hantera sina känslor så som stresshantering, problemstrategier och självkännedom, empati, 
motivation, samarbete och social kompetens. I förskoleklassen och i skolan schemaläggs 2 
lektionspass i veckan från 6 års upp till och med skolår 6. För undervisningen finns det ett 
särskilt framtaget läromedel ”Livsviktigt” för grundskolan. Inom SET finns två centrala delar, 
förhållningssätt och metod. Den förstnämnda går ut på att skapa ett positivt förhållningssätt 
mellan elever, och mellan lärare och elever, som ska leda till ett tryggt socialt och emotionellt 
klimat i en grupp. Här läggs vikten vid att skapa ett gemensamt förhållningssätt mellan all 
personal i skolan. Exempel på förhållningssätt som används är bland annat att skriva 
veckobrev hem som alltid innehåller något positivt om den enskilda eleven, skriva loggbok 
tillsammans med eleven. Metoddelen innehåller aktiviteter som tränar elevers sociala och 
emotionella kompetens. I programmet finns fem moment och dessa är: 
 

 
1. Motivation 
2. Självkännedom 
3. Empati 
4. Social kompetens 
5. Hantera sina känslor      

 
De fem momenten tränas regelbundet utifrån olika teman som återkommer i varje årskurs. 
Under varje moment finns olika teman som knyter an till varje moment. Några av dessa är: 
 

1. Lika – Olika 
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2. Värderingar 
3. Tolkningar 

 
För de yngre barnen finns övningen ”stoppljus” där får de lära sig trafikljusmetoden. Denna 
är: Rödljus. Enligt skolverket (2009b) betyder rött ljus att barnet ska lugna ner sig, gult ljus 
betyder att barnet ska tänka efter vilka olika lösningar som finns på problemet, grönt ljus 
betyder att barnet ska pröva den lösning han/hon tror mest på. För de äldre barnen gäller det 
att försöka ge svar på några frågor: Vilken känsla har du? Vilka andra är inblandade och så 
vidare. Metoden är en del i arbetat med förebyggande av mobbning i skolan, där barn får 
tänka och reflektera över om de är på rätt väg eller  
inte.  
 
Skolverket (2009b) säger att skolmedling har sitt ursprung i en metod för medling som vuxit 
fram ur rättväsendet i USA och Kanada i början på 1970-talet. Metoden fördes in i skolorna i 
USA under 1980-talet och började användas för att lösa konflikter mellan elever. I Sverige 
går den metoden ut på två olika inriktningar.  
 

1. Elever medlar i konflikter  
2. Vuxna medlar i konflikter  

 
Pedagoger som gått utbildningen eller som själva läst om metoden, utbildar elever till medlare 
med syfte att lösa konflikter mellan andra elever i skolan. ”De vuxna, medlingssamordnarna, 
fungerar sedan som handledare för medlarna.” (Skolverket, 2009b, s.162) Samordnarna tar 
emot ärendena och bedömer om de behöver medlas i eller inte. De beslutar också vem som 
ska medla i själva medlingen. Medlingen går till på detta sätt: 
 
Två stycken opartiska medlare blir en tredjepart i samtalet. Dessa ska försöka föra samtalet 
vidare för att få de inblandade i konflikten att själva komma fram till en lösning. Målet går ut 
på att komma fram till en vinna/vinna situation där parterna kan acceptera lösningar och 
utgången ur konflikten. Skolmedling är en metod för att förebygga mobbning innan 
konflikten har övergått till trakasserier, vilket konflikten kan göra om den har fått fotfäste och 
eskalerar och mobbningen får fritt tillträde.    

4 Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk inriktning 
 
Hermeneutiken är relevant för undersökningen eftersom metoden ger svar på de frågor vi 
ställt i syftet med det här arbetet. Enligt Patel & Davidson (2003) betyder ordet hermeneutik 
tolkningslära och är numera en vetenskaplig inriktning där man tolkar och förstår 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Hermeneutiken är en metod som används i 
vårt arbete för att kunna tolka och förstå det som vi får fram i intervjuerna. Vikström (2005) 
säger att den hermeneutiska synen kan kopplas till tolkningsprocessen så att vi kan se hur den 
fungerar i sin helhet. Vikström (2005) säger att: ”Människan är inte bara en neutral åskådare i 
relation till världen: hon lever i världen och är på många olika sätt själv en del av den 
verklighet hon försöker förstå” (Vikström, 2005, s.13) Människan vill förstå och tolka sin 
omgivning och skaffar sig kunskap genom att forska i det aktuella ämnet. Som till exempel 
vårt ämne som handlar om hur pedagoger jobbar med värdepedagogiken i skolan för att 
förebygga mobbning. Enligt Davidsson & Patel (2005) är det genom att skapa en förståelse 
för de tankar, intryck och känslor som informanterna ger sken av under intervjun. Det är då 



16 
 

som själva stoffet kommer fram. Enligt Ödman (2007) är det något vi har sett och fortfarande 
ser som tolkas så att vi förstår och kan tolka det resultat som kommer fram. 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju 
 
Enligt Kvale (2009) betraktas den intervjuade som en informant och inte som en motståndare 
under själva intervjun. Intervjuaren ställer frågor för att få reda på saker om den intervjuades 
livsvärld och inlåter sig inte i att analysera om det personen säger är sanning eller inte. 
Svenning (1999) säger att den ena intervjun inte liknar den andra. Man kan se intervjun som 
trappsteg som vi går uppför. Det som vi nöjaktigt har fått besvarat bygger man vidare på i 
nästa intervju. Kvale (2009) säger att intervjun är en aktiv process där intervjuaren och den 
intervjuade personen producerar kunskap tillsammans. Livskunskapen produceras i ett 
samtalsförhållande som är språkligt, narrativt och pragmatiskt. Under intervjun fick vi  
kunskap som en annan synvinkel som inte fanns från början, vilket vidgade vår syn på 
problematiken kring vårt syfte. 
 
Intervjupersoner/urval 

 
I undersökningen har tre pedagoger i tre skolor från en kommun i Norrbotten blivit 
intervjuade. I undersökningen intervjuas fyra informanter, en förskolepedagog, en 
fritidspedagog och två grundskolepedagoger. Två av pedagogerna har tidigare varit våra 
handledare under VFU:n (Verksamhetsförlagd utbildning). De andra informanterna 
kontaktades via e-mail till en rektor på en skola, för att vi ville ha ett delvis styrt urval. 
Rektorn fick i uppdrag att välja ut pedagoger, en förskolepedagog och en 1-7 pedagog. Två av 
dem arbetar inom samma skola och de andra inom två olika skolor. Rektorn hade lagt ut 
frågan på ett stormöte och hade fått tag på två pedagoger som ville ställa upp. Informanterna 
var enligt rektorn frivilliga att ställa upp, men för oss var de två informanterna helt okända. 
Enligt Trost (2001) är det viktigt med en så stor variation som möjligt för att få en större 
helhet på det område som vårt syfte berör. Genom att genomföra intervjuer får vi en bättre 
bild av problematiken kring det förebyggande arbetet mot mobbning i skolorna.    
 
 
Informant 1: Fritidspedagog, 15 år som fritidspedagog (utbildad skolmedlare) 
 
Informant 2: Förskollärare, 37 år som lärare 
 
Informant 3: Grundskollärare, 37 år som lärare (lärare för 6-åringarna och upp till år 6) 
 
Informant 4: So-lärare och speciallärare år 7 till år 9, 38 år som lärare 
 
Material 

 
I undersökningen används bandspelare för på detta sätt får vi med allt vad pedagogerna säger 
och ingen information går förlorad. Enligt Trost (2005) finns det både fördelar och nackdelar 
med bandspelare. Till fördelarna räknas att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade 
gånger efteråt, även skriva ut intervjun och läsa ordagrant vad som sagts efteråt. Till 
nackdelarna hör att man behöver spola fram och tillbaka för att få med allt av intervjun. Enligt 
Kvale (2009) är det en sak som nybörjare måste komma ihåg, vi lär oss av våra misstag, 
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genom att lyssna på vår röst, mellan intervjuerna får vi ett annat perspektiv på vår röst och 
kan hantera rösten på olika sätt under intervjun, till exempel tonfall och tonläge.   
 
Etiska överväganden  

 
Enligt Trost (2005) ska frågan om den intervjuades samtycke ställas, för att få tillstånd att 
genomföra intervjun. Redan från början måste den intervjuade vara medveten om att det råder 
konfidentialitet precis som Kvale (2009) säger att man inte ska ange data som får till följd att 
personen kan identifieras i undersökningen. När väl intervjun har kommit i gång har en 
tillfällig gruppsituation kommit till stånd, vilket innebär att den intervjuade kommer i en 
situation där det vore oartigt att inte svara på frågorna. I uppsatsen kommer inte namn och 
ålder på de intervjuade att uppges. 
  
Genomförande 

 
Enligt Ejvegård (2003) är den vanligaste metoden i forskningssammanhang att en intervjuare 
frågar ut en informant i taget. Endast i undantagsfall och för särskilda syften använder man 
flera intervjuare för en informant, eller intervjuar flera informanter samtidigt. Vi valde att vara 
två intervjuare för två av informanterna vid två olika tillfällen och att vid ett tillfälle intervjua 
två informanter samtidigt. Vi frågade innan om det gick bra, och fick klartecken. De två 
informanterna som intervjuades samtidigt hade själva önskemål om detta. Enligt Trost (2005) 
får informanterna själva välja den miljö som de vill vara i. Informanterna valde att bli 
intervjuade i skolan. På två skolor satt vi i ett rum avsatt för detta ändamål och vi blev inte 
störda av någon. Under den andra intervjun satt vi i ett klassrum där människor kunde komma 
och gå. Vi blev avbrutna av barn och vuxna som kom in i klassrummet.   
  
Analysmetod 

 
Kvale (2009a) säger att det är viktigt att först tänka ut vilken metod för analys av 
intervjumaterialet som kommer att användas innan själva intervjuerna genomförs. För att på 
bästa sätt få svar på syftet används metoden samtalsanalys i undersökningen. Enligt Norrby 
(2004) bygger metoden (samtalsanalys) på att forskare utgår från sitt material, letar efter 
mönster som återkommer och bygger slutsatser utifrån dessa återkommande mönster. 
Analysen begränsas av det som faktiskt finns tillgängligt i själva interaktionen. Rent konkret 
tar inte forskaren hjälp av yttre faktorer, till exempel kulturella eller sociala. Materialet 
kommer att sammanställas och analyseras och de citat ur transkriptionerna som anses viktiga 
för undersökningen kommer att analyseras i resultatet. Kvale (2009a) säger att forskaren inte 
ska se intervjuerna som utskrifter utan som ett verktyg för att tolka det som sagts under 
intervjun. Svenning (2003) skriver i sin bok att det kännetecknade för den kvalitativa analysen 
är att man utifrån ett litet material försöker tränga djupt in i problematiken som syftet handlar 
om. Han anser att det finns olika sätt att beskriva den kvalitativa kodningen, om den alls 
nämns i litteraturen. Det grundläggande är dock att betrakta den som en cyklisk process, där 
materialet läses om och om igen. Varje läsning ger nya infallsvinklar. Han anser också att 
forskaren, vid varje genomläsning av det kvalitativa materialet, när forskaren sätter sina 
koder, kommer att drabbas av en ström av idéer och omtolkningar. Då är det bra att ha penna 
och anteckningsblock till hands.  
En konsekvens som kan uppstå när vi sedan analyserar materialet är att två intervjuade lätt 
kan komplicera det hela, det säger Trost (2005) och pekar på att tystlåtna personer inte lätt 
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kommer till tals under intervjun. Risken finns att den mer pratsamma får ett större utrymme 
och tar över hela intervjun. 
  

5 Resultat 
 
Under denna rubrik skrivs resultatet av de frågor som är kopplade till syftet om hur 
pedagogen arbetar förebyggande med värdepedagogiken för att förebygga mobbning i skolan. 
 

5.1 Definitioner och orsaker till mobbning 
 

Definitioner av mobbning 

 
I denna fråga kan vi se att informanterna har ganska lika definitioner av begreppet mobbning. 
När vi analyserat materialet kan vi se att alla de intervjuade informanterna anser att 
definitionen på mobbning är när någon upprepade gånger utsätts för negativ behandling. 
Några anser också att det är en eller flera som utför mobbningen.”Det systematiska retandet 
och det liksom återkommer det här retandet.” (I2). Det citatet trycker en informant på, medan 
en annan säger att: 
 

Jag har den traditionella definitionen att om en elev utsatt för kränkning på 
något sätt av en eller flera personer under några gånger, kanske inte bara en 
gång utan det ska vara ett antal gånger och den som avgör om det är 
kränkning eller inte är den som drabbas av det. Det är han eller hon som 
avgör om det är mobbning (I4). 

 
En informant trycker dock på att det är det systematiska retandet som återkommer när någon 
mobbas. Några andra säger också att ”Det är när någon upprepade gånger utsätts för någon 
negativ behandling av en eller flera” (I1, I3).  
 

Orsaker till mobbning 

 
En informant säger att mobbning bygger på osäkerhet hos dem som mobbar och att den är 
status- och rangrelaterad, det är ett sätt att hävda sin plats i revirskalan som gör dem till 
mobbare. Mobbningen är ett sätt att hävda sig i denna rangskala. Samma informant säger att 
orsaken till mobbning också kan härledas till kamrattryck. En annan pedagog berättade att: 
”Oftast är det om någon sticker ut litegrann, avviker litegrann. Man kan ju vara både svag och 
stark. Det är det att man på något sätt är lite udda" (I2). 
 
En annan informant berättade att det kan vara precis vad som helst som sätter igång 
mobbningen, men de trycker också på att det är jättesvårt att se vad som orsakar 
trakasserierna, samma informant berättar att tjejerna går undan för att prata illa om någon och 
på så sätt orsaka att trakasserierna sätter i gång.   
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Perspektivet inom förskolan 

 
Skillnader i användning av mobbningsbegreppet mellan förskolan och skolan visas i två av 
intervjuerna. Den ena informanten(I3) tycker inte att det finns någon skillnad, eleverna är 
delaktiga i samma verksamhet, man gör ingen skillnad i likabehandlingsplanen. 
Mobbningsbegreppet är det samma i skolan och i förskolan. En annan informant(I2) säger att 
man med sexåringarna använder andra begrepp som t.ex. att man retas och är dum mot 
varandra istället för mobbning. Det språk man använder till sexåringar skiljer sig från det 
språk man använder till äldre elever.  

5.2 Värdegrunden i skolan 
 
Normer 

 
Det visar sig att en informant arbetar konkret med värdegrunden i skolan och att det görs 
tillsammans med barnen. Samma informant berättade att de jobbar kontinuerligt med värden 
och säger: ”Vi har ju arbetat fram några värdegrundsfrågor. Värdegrundsfrågorna är trygghet, 
ansvar, respekt och gemenskap” (I2). men hon säger också att värdegrundsorden måste brytas 
ner på 6-åringarnas nivå.  
 
En annan informant säger att med de äldre barnen arbetas det också med värden i skolan och 
det kan vi se genom detta citat:  
 

Det är dom här att man ska vara en schysst kompis och alltså goda 
värderingar att man inte ska mobba varandra, man ska tänka på hur man vill 
bli behandlad, hur man ska behandla sina kompisar. Det är ju Jesus´ 
bergspredikan. Det är sådana saker, de basala grejerna, hur man ska uppföra 
sig som en människa i ett civiliserat samhälle. Sådana saker försöker man 
visa i praktiken och inte säga några dumma saker (I4). 

 
Enligt tre informanter är det viktigt att vara en förebild för eleverna men det är också viktigt 
att sätta ord på vad vi menar med värdegrundsorden för eleverna.  
 
Förebygga mobbning med normer 

 
En informant säger att har man goda normer och goda värderingar, då är det ett skydd mot 
mobbning. En säger: ”I ett förebyggande arbete hoppas vi att det inte ska gå så långt så att det 
blir en mobbningsgrej av det. Att man pratar om hur man är, ska vara och få barn till att 
berätta när de känner att någonting känns galet” (I1 & I3). 
 
En informant säger att hon pratar med barnen om något inte står rätt till och att det är när de 
sitter och pratar som de märker att det är viktigt att prata om normerna med barnen. Hon säger 
också att när barnen är ute och leker, eller leker inomhus, är det inte alltid det funkar, 
handlingen går inte ihop med det pedagogen har pratat om. Hon säger då att det är viktigt att 
dra det tillbaka till värdegrunden och hjälpa dem. Förhoppningsvis får de redskap att klara av 
liknande situationer i fortsättningen. Alla håller med om att ett förebyggande arbete är viktigt 
för att inte mobbningen ska accelerera. 
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Regler i klassrummet respektive ute på rasten 

 
En informant säger att: ”Man är snäll med varandra. Det är grundfundamentet”. Det är ju så 
lätt och säga hur snäll man är mot varandra. ”Hur gör vi när vi är snälla mot varandra? Vi 
säger snälla saker och vi hjälper varandra kanske och om någon är ledsen, hur gör vi då? Då 
går vi fram och frågar: varför är du ledsen? Kan jag hjälpa dig med något?” (I2). 
 
Samma informant menar att man måste vara konkret när man har med små barn att göra. Tre 
informanter säger att reglerna man har i klassrummet och ute på rasten har man gemensamt 
kommit överrens om med eleverna. En informant menar att två regler är särskilt viktiga för att 
få en så positiv miljö på skolan: ”Man ska inte störa varandra och man ska visa hänsyn mot 
varandra.” (I4).  Informanten menar att med dessa regler kan man få pedagoger och barn att 
trivas tillsammans.  
 
Fastställa regler 

 
Alla informanter säger att det är viktigt med att fastställa alla regler tillsammans med klassen i 
stora respektive små grupper En informant knyter an till att de bryter ner värdegrundsfrågorna 
tillsammans med 6-åringarna. Två informanter säger att: ”Man har klassråd i sina klasser. 
Regler hör ju till. Det är ju ett kontinuerligt arbete man sätter upp när man träffas tillsammans. 
Man sitter i smågrupper och resonerar om vad man kommer fram till. Det är för att få en bra 
och trevlig samvaro” (I1 & I3). Informanten säger att det är viktigt med regler för ett 
förebyggande arbete mot mobbning. Med detta citat belyser en informant vikten av regler i 
skolan.  
 

Men man har regler som att mobbning inte är tillåtet, vissa saker är tillåtna 
och vissa saker absolut förbjudna och då bör det ju vara en grund att 
motverka mobbning, att man ska visa hänsyn och respekt och sen står det i 
våra regler att kränkande handlingar är förbjudna, man ska försöka att 
använda ett vårdat språk. (I4) 
 
 

Reglers påverkan på mobbning 

 
På frågan om hur regler kan påverka mobbning svarade informanter att regler fungerar 
förebyggande mot tendenser till mobbning i skolan. Två informanter säger genom följande 
citat hur regler kan påverka mobbning: ”Det är väldigt viktigt att vara öppen mot barnen när 
dom säger sådana här dumma och taskiga saker till varandra. Vi säger: - så här får ni inte 
göra. Det är kränkande om man säger så till varandra” (I1 & I3). Och med det vill de visa på 
att alla ska vara snälla med varandra. Det är ett sätt att se hur regler påverkar mobbning, 
medan en annan informant säger: ”Delvis kan de påverka, det är ju mobbning, det är ett svårt 
problem” (I4).    
 
Två informanter menar att det är viktigt med ett förebyggande arbete mot mobbning. ”Det är 
samma sak när dom själva säger så här: - Jag är dum, jag är knäpp. Då måste vi som vuxna 
reagera och ta upp det, -man säger inte att man är dum eller knäpp. Så ett förebyggande arbete 
mot mobbning hoppas man ska ge ett bra resultat” (I1 & I3).  
 
Dessa informanter säger också att ”Idag skulle man kanske tycka att det behövs otroligt 
tydliga regler på en skola” (I1 & I3). Detta citat kan vi koppla till vad en annan pedagog 
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berättade om: ”Regler är på ett sätt ett fundament mot mobbning. Men ingen ska säga att det 
räcker för att få bort mobbningen genom att ha regler på skolan eller olika värderingar som 
eleverna fått skriva på”(I4). Här visar han på att eleverna inte ska behöva skriva på något 
papper för att bekräfta att de inte ska mobba någon.  

5.3  Värdepedagogiken ett arbetssätt att stoppa mobbning 
 
Vilka/vilket material som används 

 
Denna fråga besvarades av informanterna på detta sätt. Två informanter använder sig av 
Livsviktigt. ”Med 6-åringarna använder vi barnen själva och får dom att tänka och reflektera” 
(I2). Genom att låta dem reflektera får vi dem att tänka på hur man inte ska bete sig. Hon 
säger också att de använder böcker om empati och så vidare, för att läsa tillsammans med 
barnen. Detta bekräftas också av en annan informant som säger att de också arbetar med 
böcker, läser för dem och med dem, bland annat böcker som handlar om mobbning.  
 
Två informanter svarade på denna fråga att: ”Det är viktigt att vi pratar om 
likabehandlingsplanen, vi måste nämna den och visa vad den står för” (I1 & I3). De säger 
också att det är svårt att jobba med det här eftersom barnen är så små. De säger också att det 
är viktigt att visa vad den står för.  
 
Informanterna belyser även att det är viktigt att arbeta med likabehandlingsplanen genom att 
berätta att den finns för både vårdnadshavare och barn. De två informanterna säger att 
Skolverket kan komma att fråga barnen om det finns någon likabehandlingsplan. Detta referat 
relaterar informanterna till ett tillfälle när Skolverket hade varit där och frågat barnen om det 
fanns något klassråd.  
 
En annan informant säger att deras arbetssätt är att jobba mycket med barnen. De använder 
sig av skapande verksamhet för ett förebyggande arbete mot mobbning. I detta citat visar hon  
hur de kan gå till väga. 
 

Det är så man kan jobba med det här, hur kan man se, om vi pratar om ledsen 
känsla, hur ser man ut då, då pratar vi om kroppsspråk. Då dramatiserar vi, 
hur ser det ut när man är ledsen och hur gör vi när vi ser någon går så där, är 
ledsen, hur ska vi göra då? Vi får verkligen dramatisera och prata (I2).  
 

Gruppaktiviteter som används för att stärka gruppen 

 
Informanterna säger att de genomför övningar och lekar med barnen för att förebygga 
mobbning. Informanterna säger att de hela tiden arbetar med gruppen i fokus för att förebygga 
mobbning. ”Gruppaktiviteter har vi om vi får nys om någonting, vi har samtal hos oss på 
avdelningen. Då har vi kanske åtta barn i varsin grupp och då blir det mer hanterbart. Alla 
barn får komma fram, man får prata och diskutera” (I1 & I3).  
 
En annan berättar också att de använder sig av trygghetsövningar för ett förebyggande arbete. 
Med detta citat säger en pedagog: ”Vi utför trygghetsövningar, det finns gott om sådana. När 
vi har klassrådsarbete, då brukar vi köra renodlade trygghetsövningar, sen också i ämnena, i 
respektive ämnen har man vissa övningar och man försöker skapa grupper som fungerar bra” 
(I4).  
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Metoder som används på rasterna/allmänna utrymmen 

 
Två informanter säger också att de använder sig av så kallade rastvakter för att förebygga 
mobbningen.  
 

Vi har ”utevänner” där vi utbildar barn som går i trean och fyran. Treorna blir 
utbildade och jobbar sen ett år som utevänner, fyror fortsätter direkt på 
hösten som ”utevänner” och då utbildar vi nya treor som efter ett tag blir 
”utevänner” så det är blandat treor och fyror som är ute vid ett tillfälle under 
dagen (I1 & I3).  

 
En annan informant berättar att det är viktigt att ha någon vuxen i närheten av barnen, både 
när de är ute och inomhus. En belyser genom nedanstående citat vikten med att jobba med 
alla berörda, om en mobbningssituation skulle uppstå. Alla informanter säger att de alltid har 
någon vuxen i närheten av barnen. En informant håller sig mer ute i uppehållsrummen än vad 
de andra informanterna gör. De säger att det alltid finns en rastvakt ute när barnen befinner sig 
ute på rasterna. Två informanter säger att de ser barnen som allas barn. ”Barnen ska känna 
trygghet även om det inte är min fröken, de ska kunna känna trygghet med andra vuxna, att de 
kan gå till dom.” (I1 & I3) En informant trycker på att de hela tiden går runt i lokalerna för att 
höra efter hur stämningen är bland barnen. Hon säger också att det alltid finns en person ute i 
hallen när barnen är där. Andra informanten säger att det finns en mobbningsgrupp på skolan 
som man kan gå till om inte hela situationen har löst sig innan.  
  
Dela in gruppen 

 
Informanter säger att de hela tiden jobbar med gruppen för att förebygga mobbningen. Under 
en intervju kom det fram att de möblerar om i klassrummet. Detta kan vi se genom detta citat:  
”När vi delar in grupper om det händer saker så har vi tänkt göra en annan möblering på 
avdelningen. Vi möblerar om för att det ska bli så märkbart att det beror på det och det” (I1 & 
I3). De pratade om att möblera om när det är något som har hänt för att förebygga 
mobbningen. På så sätt kan de bryta grupperna så att inte mobbningsproblemet får fortsätta. 
 
En informant pekar på vikten av att inte låta eleverna själva få bestämma i vilka grupper de 
ska vara, beroende på att han vill ha någon stark i gruppen som kan styra upp dem som inte är 
så starka, vilket kan vara ett bra sätt att förebygga mobbning. Detta kan vi se genom detta 
citat: ”Jag är lite restriktiv, det här med att de själva ska välja grupper för att då blir det 
oerhört lätt att en del blir på något sätt uteslutna, ickevalda, diskriminerade utan jag försöker 
dela in grupperna i 1,2,3,4.”(I4) En informant säger att hon i början delar in barnen i grupper, 
eftersom hon inte vet någonting om dem då. Under resans gång ändras gruppkonstellationerna 
beroende på att hon fått en bättre vetskap om barnen, vilka de fungerar tillsammans med och 
vilka de fungerar mindre bra tillsammans med.  
 

5.4 Resultatsammanfattning  
 
Informanterna säger olika, några utgår från definitionen perspektivet mobboffret och inte 
mobbaren. De säger också att det är en eller flera individer som utför mobbningen i skolan. 
De antyder också att orsakerna till mobbning kan vara status- eller rangrelaterade eller bero på 
sociala faktorer. En pedagog säger att det i förskoleklassen är själva retandet som existerar, 
men att mobbningsbegreppet ibland förekommer. Normer är mycket viktigt att arbeta med 
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säger informanterna och även tänka på i arbetet mot mobbning. Det är viktigt att vara en bra 
kompis och det är någonting som varje barn och vuxen bör tänka på. Skolans värdegrund ska 
sitta i ryggmärgen. Pedagogerna säger också att få regler att fungera i en grupp, stor som liten, 
måste man fastställa reglerna i klassen. Klassråd är någonting bra för att fastställa regler i 
gruppen. Alla får vara med och bestämma. Reglers påverkan på mobbning är att man ska vara 
öppen och visa vad man står för som vuxen. Sättet att visa respekt och hänsyn är något som är 
viktigt. Att ha tydliga regler i skolan hjälper både barnet och pedagogen. Värdeladdade ord är 
viktigt att arbeta med för att barn lättare kan få en förståelse för orden. Materialet som bland 
annat används är metoden Livsviktigt. De säger också att sitta  och diskutera tillsammans med 
barnen är en viktig del i att förebygga mobbning. Övningar samt lekar är någonting som 
återkommer i gruppaktiviteter för att stärka gruppen. Att jobba med att se alla barn i gruppen 
är viktigt när de delar in grupperna. En informant säger att de  i början delar in barnen i grupp 
när de kommer till skolan, gruppkonstellationerna kan ändras och nya gruppbildningar bildas. 
Barn får heller inte välja sina egna grupper eftersom en del lätt blir uteslutna ur gruppen. 
Behovet av ha vuxna nära barnen samt att ha vuxna ute på rasterna är en förutsättning för att 
förebygga mobbning.  

6 Metoddiskussion    
   
Under den andra intervjun blev vi avbrutna två gånger. Först kom en pedagog in i rummet och 
efter en liten stund kom också ett barn in i rummet. Detta upplevde vi som problematiskt och 
störande eftersom det kändes att fokus på intervjun försvann och en fråga missades under 
själva händelsen vid intervjun. I efterhand har vi märkt att det hade behövt ställas fler 
följdfrågor för att få mer kunskap om ämnet. Vi känner att vi behöver öva mera för att 
genomföra en riktig intervju.    
 
Informanterna vi intervjuade har alla arbetat inom skolan i flera år, detta medför att de har en 
stor kunskap som de kan dela med sig till oss. Detta kan vara en fördel i vår undersökning för 
att de har den livserfarenhet som krävs för att se om något barn blir mobbat.  
Det är svårt att intervjua två informanter samtidigt. De informanter som vi intervjuade 
arbetade båda inom samma skola och båda såg likadant på definitioner och övriga frågor. Det 
kan vara en nackdel för vi fick inte fram så mycket från den ena informanten i intervjun, 
eftersom det mest var en som pratade. Den andra informanten kom bara med några inlägg 
ibland.  
 
Att vara två intervjuare är positivt; den ena kan föra anteckningar om det skulle behövas om 
till exempel bandspelaren skulle börja krångla. Man får också stöd av varandra och kan 
komma med inlägg som kanske den intervjuade inte har tänkt på. Det förekom ibland när vi 
var ute och intervjuade informanterna. Men det kan också vara skrämmande för informanten 
vilket intervjuaren måste tänka på.   
 
För en nybörjare är det svårt i början att utföra en forskningsintervju, vi lär oss av våra 
misstag. ”Uppfattar man forskningsintervjuandet som ett hantverk blir det ideala sättet att lära 
sig intervjua direkt exponering för intervjuandets praktik i en lärlingssituation” (Kvale, 2009, 
s. 107). 
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7 Resultatdiskussion   
 

Här kommer vi att diskutera resultatet av vad som sagts om hur pedagogerna definierar 
mobbning, orsaker, normer och värdegrundsarbete för att förebygga mobbning, och 
gemensamma regler som instrument i arbetet mot mobbning. Synsättet ska vi sedan koppla till 
den teori och forskning som redovisats i bakgrunden.  

7.1 Definitioner av mobbning 
 

Sättet att definiera mobbning skiljer sig inte mycket mellan informanterna. De utgår från 
mobboffrets känsla av kränkning och inte från mobbarens perspektiv. I definitionerna märks 
det att det är en person som utsätts för mobbning en eller flera gånger. Detta stämmer med 
Olweus (1999) som säger att man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid 
upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot 
någon som har svårt att försvara sig.  
 
Ett exempel från en informants definition är:  
 

Jag har den traditionella definitionen att om en elev blir utsatt för 
kränkning på något sätt av en eller flera personer under några gånger, 
kanske inte bara en gång och det ska vara ett antal gånger och den  
som avgör om det är kränkning eller inte är den som drabbas av det. 
Det är han eller hon som avgör om det är mobbning. (I4) 

 
Citatet beskriver en definition när en person känner sig kränkt och mobbad och inte som 
forskarna Olweus (1999) Pikas (1989) och Forsman (2000) beskriver i sina definitioner av 
vad mobbning är för något, de beskriver mobbningen från mobbarens perspektiv och inte från 
offrets.  
 
En informant menar alltså att mobbning är när någon upprepade gånger blir utsatt för negativ 
behandling, medan Olweus (1999) säger att det är när någon upprepade gånger säger eller gör 
obehagliga saker mot någon. Forskaren och informanterna har olika perspektiv i sina 
definitioner. Olweus (1999) har mobbaren som utgångspunkt medan informanterna har den 
mobbade. Det är intressant att se att informanterna väljer att se mobbning ur den utsattes 
perspektiv, och att det är den utsatte som avgör vad som är kränkande. Forskarperspektivet 
kan medföra att skolorna inte ser problemet för att mobboffret oftast är tystlåtet och inte säger 
så mycket medan mobbaren både syns och hörs. 
 

7.2 Orsaker till mobbning 
 
I intervjuerna framträder några av orsaksförklaringarna till mobbning tydligt, även om 
informanterna använder sig av det omvända perspektivet, det är den mobbade som är i fokus. 
Den första informanten talar om den mobbade som en som ”sticker ut lite grann, avviker lite 
grann” att man kan vara både svag och stark. Detta stämmer bra med Rigbys (2004) teori om 
mobbning som resultat av individuella olikheter, att det finns grupper som sinsemellan är 
olika starka, och de som uppfattar sig som starka kan kränka de som de upplever som svagare. 
Ofta handlar det om kön, där flickor ses som svagare än pojkar. Även Olweus (1999) och 
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Skolverket anger den teorin som den vanligaste orsaksförklaringen till mobbning. I 
förskoleklass pratar man inte så mycket om mobbning, mer om att elever ”retas” med 
varandra. Informanten visar tydligt hur man i skolan arbetar med att få begrepp som trygghet, 
ansvar, respekt och gemenskap begripliga för sexåringarna. Även sättet att gruppindela och 
hur man förebygger mobbning utgår man från teorin starka – svaga, man använder kunskapen 
om olikheter och styrkor för att hela tiden få till väl fungerande grupper. En annan informant 
ansluter till Rigbys teori om utvecklingsprocessen, där det är viktigt att hävda sin dominans 
över andra, sin status och att det är de starka som överlever. Att visa sin status i rangskalan 
blir viktigt, och för pedagogen gäller det att förmedla att ”allt vad du vill att andra ska göra 
mot dig måste du måste du göra mot andra” (Jesu bergspredikan). I skolan görs det genom att 
visa hur man är en bra kompis, hur vill jag själv bli behandlad? En av informanterna berättar 
att hon i sin klass har en verksamhet där hon delar in klassen i tjej – killgrupp när de ska prata 
om känslor, självförtroende, rättvisa och orättvisa. Det är ett sätt att undvika att försiktiga 
elever tystnar och inte får utrymme. Detta stämmer väl med Rigby (2004) som säger att 
flickor ofta betraktas som svagare än pojkar och därför oftare blir mobbade. En av 
informanterna är utbildare och tycker att det är ett fantastiskt verktyg att använda för att hjälpa 
eleverna att själva lösa sina konflikter. Rigby (2004) beskriver teorin som ”reparativ rättvisa”, 
där eleverna får beskriva sina känslor för varandra med en medlare närvarande. Man kan på 
det sättet lösa konflikter utan att någon av de inblandade behöver uppleva sig kränkt eller illa 
behandlad. Även om de intervjuade pedagogerna i undersökningen inte använder Rigbys 
(2004) ord för teorierna, är det tydligt att hans teorier finns i bakgrunden. 

7.3 Skillnader mellan förskola, förskoleklass och skola 
 
Här reagerade informanterna på hur vi formulerat frågan om skillnader mellan förskola, 
förskoleklass och skola. De ansåg inte att det fanns några skillnader mellan förskolan och 
skolan och att det inte heller skiljer sig något mellan skolan och förskoleklassen, det är mer 
retandet som förekommer i de lägre åldrarna. Informanterna reagerade på att vi hade skrivit 
förskola i stället för förskoleklass. De berättade redan när vi kom att förskoleklassen ligger 
inom skolans område, och åtminstone en informant ansåg att mobbningsbegreppet är lika 
både för de yngre och äldre barnen i skolan. Skillnaden är att det är själva retandet som 
förekommer, men att mobbningsbegreppet används ibland vilket var intressant. Eftersom 
förskoleklassen ligger inom skolan och Lpo94 och de styrdokument som gäller inom skolan 
gäller även här, kan skillnaden mellan mobbningen, mellan de yngre och de äldre eleverna 
vara ett problem. Problematiken ligger i att förskoleklassen ligger inom skolans verksamhet, 
men inte förskolans verksamhet, vilket kan medföra vissa bekymmer med synen kring 
mobbningen. I förskolan förekommer konflikter som till exempel barn som inte får vara med 
och leka eller barn som fäller hånfulla kommentarer mot varandra. I skolan förekommer hela 
tiden mobbning och om 6-åringarna beblandar sig med de äldre barnen i skolan kan de lätt bli 
utsatta för mobbning, de äldre barnen kan lätt gå på dem som är lite svagare. Detta bekräftar 
Olweus (1999) som säger att de passiva eller undergivna mobboffren är mer ängsliga och 
osäkra än andra barn. Detta kan i skolans stora värld få konsekvenser för de mindre barnen i 
skolan. Pedagogerna måste arbeta aktivt för att motverka att 6-åringarna får samma beteende 
som de lite äldre barnen. Han säger också att det är viktigt att prata med eleverna om vad som 
verkligen rör sig i deras huvuden. Om det inte görs i förskoleklassen kan det få negativa 
konsekvenser för 6-åringarna som hela tiden beblandar sig med de andra barnen, både ute och 
inne. 
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7.4 Värdegrunden i skolan 
 
När det gäller informanternas sätt att beskriva hur man arbetar med värdegrunden och 
normerna i skolan, visar det sig att informanterna hela tiden arbetar med detta och att man 
lägger kraft på att göra dem till barnens egna. Lpo94 och Lpfö98 säger att pedagogen ska lära 
barnen att bli demokratiska medlemmar i samhället, vilket innebär att pedagogens roll blir att 
hela tiden arbeta tillsammans med barnen kring normer och värderingar för att stärka dem i 
det demokratiska lärandet. Skillnader i schemaläggning mellan skolan, förskoleklass och 
förskola, där tiden i skolan är schemalagd på ett striktare sätt, kan ibland ställa till problem 
eftersom man där måste ta tid från ordinarie lektioner. Om det uppstår problem som man 
behöver ta upp till diskussion kan det betyda att planerade lektioner får stå tillbaka. 
Problematiken i förskolan ska tas upp med hjälp av värdegrunden och de värdegrundsord som 
personal, barn och föräldrar gemensamt kommit överens om. En informant säger att han/hon 
bryter ner värdegrundsorden tillsammans med barnen i förskoleklassen och även involverar 
föräldrarna i detta arbete.  Inom både förskoleklassen och skolan är engagerade vuxna viktiga 
för att skapa en trygg och säker miljö för barnen att vistas i. Enligt pedagogerna måste de hela 
tiden visa normerna och lära barnen vad man får och inte får göra.  I enlighet med Lpo94 ska 
skolan sträva efter att ge varje individ en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Det sägs att alla barn ska få möjlighet till lek och en trygg tillvaro i förskolan. 
Pedagogerna ska hela tiden visa att de arbetar för en trygg och säker skola för alla barn. På det 
här sättet kan man förebygga mobbning. 
 
På frågan om man kan se skolans värdegrund i pedagogernas förhållningssätt säger 
informanterna att det är viktigt att alltid vara nära och med barnen under skoltiden, och hjälpa 
dem genom att visa hur man ska vara mot varandra, och hjälpa dem att utveckla sina egna 
värderingar genom att kritiskt reflektera över dem. Lpo94 säger att varje enskild elev ska få 
hitta sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet med sina förutsättningar. Detta kan 
ibland vara svårt när det saknas tid och förutsättningar att arbeta med de här frågorna.  
Normerna grundläggs i hemmet, men skolan har en viktig roll i att förädla detta arbete. 
SKOLFS (Internetkälla, 8) betonar att samarbetet med hemmet är en viktig förutsättning för 
att förebygga kränkande behandling. I svaren ser vi också att pedagogerna sitter och pratar 
med barnen för att diskutera när det uppstår situationer som kan leda till konflikter och kanske 
mobbning. 

7.5 Fastställa regler 
 
När det gäller att fastställa regler är informanterna överens om att man måste involvera barnen 
i det arbetet. Reglerna diskuteras, utvecklas och blir till sist klassrummets egna regler, som 
naturligtvis ska stämma överens med de övergripande regler som finns för hela skolan. 
Samarbetet är viktigt för att barnen ska känna att de varit delaktiga i att ta fram vad som ska 
gälla, och då blir också lojaliteten mot reglerna större. De blir deras egna. För att alla ska 
kunna bidra i diskussionerna är det viktigt att man lägger mycket tid och pedagogisk kraft på 
att förklara vad värdegrundsorden betyder och står för, särskilt gäller det för de yngre barnen. 
Det ingår i den lärandeprocess som Lpfö98 säger att pedagogen ska sträva efter att uppnå för 
barnen. De ska få utvecklas och utforska sitt eget lärande, känna trygghet och få självkänsla. 
Ibland arbetar pedagogen med klassråd som kan vara ett bra sätt att träna barnen i demokrati. I 
Lpo94 sägs att pedagogen också ska sträva efter att lära barnen ta avstånd från förtryck och 
kränkande behandling och att bistå andra människor. Genom att involvera barnen i 
regelarbetet lär man dem samtidigt att respektera och att ta ansvara för varandra. Reglerna blir 
på det sättet ett fundament mot mobbning. 
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7.6 Regler i klassrummet - respektive ute på rasterna 
 
Lpo94 säger att det är viktigt att sträva efter att ge varje individ en social gemenskap som ger 
trygghet och lust att lära. I Lpfö98 sägs att alla barn ska ges möjlighet till lek och en trygg 
gemenskap. Därför är det enligt informanterna viktigt att reglerna känns naturliga och är 
integrerade hos barnen, de ska inte sitta upphängda på väggen. Vi anser att det är processen 
med att ta fram regler som är det viktiga, och som stärker barnen. Informant 4 säger att det är 
också processen som förebygger mobbning, i och med att barnen känner ett ansvar för det 
arbete de själva gjort vid framtagandet av reglerna. Pedagogens roll blir att ytterligare 
förmedla vad de gemensamma reglerna innebär, att gestalta hur man ska vara med varandra. 
Det betyder att man måste vara närvarande, stimulera barnens samarbete, hjälpa dem att 
bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Detta är ett 
sätt att förebygga mobbning, genom att hela tiden vara närvarande där barnen är. Alla barn 
har rätt till en trygg social miljö och regler ger en förutsättning för detta.  Vi tycker att ett 
arbete med konflikter och att reda ut missförstånd är viktigt även inom skolans värld. All 
personal ska arbeta aktivt med att förhindra alla tendenser till mobbning. Regler i 
klassrummet och utomhus är bra för att alla barn ska känna sig trygga och säkra i skolan. Av 
pedagogen krävs det att han/hon aktivt bidrar till detta genom att vara närvarande så att man 
snabbt kan ta tag i situationer som uppstår. Tyvärr finns kanske inte den möjligheten alltid.   

7.7 Olika sätt att stoppa mobbning med värdepedagogik 
 
Här svarar en av informanterna att man tillsammans med barnen har rollspel, dramaövningar 
och andra lekar och övningar som låter barnen prova att sätta sig in i olika situationer. 
Rollspel kan vara väldigt effektiva pedagogiska verktyg, barnen får då prova på att vara den 
som mobbar och den som blir mobbad. Sen pratar man om vilka känslor olika roller väcker, 
och vad som är rätt eller fel. Ett annat sätt att arbeta är med hjälp av ett evidensbaserat, 
pedagogiskt program Livsviktigt eller Social Emotionell Träning (SET).det är en metod för 
att påverka individers beteende och förebygga olika sociala problem och psykisk ohälsa 
(Skolverket 2009b) ”Skolan är ett medium, en förmedlare, och lärarna är de viktigaste 
länkarna i detta medium som samtidigt är budskapet (Colnerud, m.fl. s.49). Pedagogen måste 
alltså arbeta med olika arbetssätt för att förebygga beteendet hos den som mobbar. Att läsa 
lämpliga böcker tillsammans med barnen och sen diskutera kan enligt informanterna också 
vara ett alternativ. Böcker kan vara ett bra sätt att förebygga mobbning genom att läsa böcker 
som handlar om mobbning, empati eller handlar om någon som är ensam. Barnen lär sig att 
känna empati och kan känna med andra som blir mobbade.    
 
I skolan har pedagogen stor betydelse för elevens arbete med att skaffa sig relationer med 
andra och utveckla dem tillsammans med läraren och andra elever. Enligt Thornberg (2006a) 
är ett sätt att lära barnen ett pro-socialt uppträdande, att berömma hjälpsamhet, generositet och 
omsorg hos barnet men samtidigt reagera på själviskt och osolidariskt handlande. Det är 
viktigt att ta alla tillfällen som ges att diskutera och låta barnen reflektera tillsammans. En av 
de intervjuade arbetar med handlingsplanen, det är viktigt att barn och föräldrar vet att den 
finns. Colnerud & Thornberg (2003) säger att pedagogiska interventioner, aktiviteter, metoder 
eller förhållningssätt som innebär att stödja gruppen i att förstå, införliva och gestalta dessa 
värden är viktiga. Elevgrupperna kan sedan kritisera och reflektera över värden och normer. 
Handlingsplanen är ett sätt att stödja grupperna genom att diskutera och reflektera över 
innehållet och handlingsplanen tillsammans med klasskamraterna. I resultatet har det kommit 
fram att Skolverket hade besökt en av skolorna och frågat barnen om de hade klassråd, men 
enligt informanterna hade de inte det. Nää, det har vi inte” (R1 & R3). Att införliva klassråd i 
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verksamheten är också ett sätt att förebygga mobbning, då det ger möjligheter att arbeta med 
demokratifrågor på ett praktiskt och konkret sätt. Colnerud & Thornberg (2003) skriver att 
eleven skapar sina egna värden tillsammans med många miljöer och människor som påverkar 
dem både positivt och negativt. Det är i hemmet och i skolan som värdena sätts och barnen 
ska lära sig dessa värden. Handlingsplanen är en viktig del i arbetet för att förebygga 
mobbning och pedagogen ska stå för de viktigaste influenserna i detta arbete. Barnen lär sig 
att förstå att de inte ska mobba, utan visa ansvar och respekt för varandra. 

7.8 Gruppaktiviteter för att stärka gruppen  
 
För att stärka gruppen använder sig informanterna gärna av gruppaktiviteter. Om pedagogen 
får veta om en mobbningssituation delas barnen in i smågrupper och får diskutera vad som 
hänt. Detta arbetssätt bekräftas av Thornberg (2006a), som säger att läraren varje dag arbetar 
med elever som är sammansatta i olika konstellationer och för ett förebyggande arbete krävs 
det att pedagogen vet vad han eller hon gör. Pedagogen bör således ha kunskaper om hur 
grupper fungerar. Barn kan lära sig att respektera varandra genom trygghetsövningar som kan 
fungera förebyggande mot mobbning. Aktiviteter i grupp är bra för barn eftersom de lär sig att 
ta hänsyn och visa respekt och hjälpsamhet. Enligt Jonsdottir (2007) har personalen i uppgift 
att stödja barnens sociala utveckling genom att skapa miljöer som gynnar känslan av 
solidaritet och samhörighet. Arbetslaget ska skapa trygghet i den egna barngruppen, värna om 
samspelet mellan individerna och uppmuntra dem att skapa varaktiga relationer till varandra.  
Mobbningen måste förebyggas genom att läraren arbetar med normer och regler i skolan.  
”Elever och lärare utreder, diskuterar och tar ställning till moraliska problem, dels sådana som 
väcks av händelser i klassen – moraliska kontroverser – och dels sådana som aktualiseras av 
något ämnesinnehåll eller samhällsskeende” (Colnerud m.fl. 2004a, s.17). Att arbeta med 
gruppen för att förebygga mobbning inom skolan anser vi är viktigt. Det är dock viktigt att 
pedagogen inte bara fokuserar på gruppen utan också på individen. Det menar Jonsdottir 
(2007) som säger att personalen har i uppgift att stödja barnens sociala utveckling genom att 
skapa miljöer som gynnar känslan av solidaritet och samhörighet. Detta bekräftar, menar, vi 
att arbetslaget ska skapa trygghet i den egna barngruppen, värna om samspelet mellan 
individerna och uppmuntra dem att skapa varaktiga relationer till varandra.  

7.9 Att dela in barnen i grupper 
 
Sättet att gruppindela barnen kan ha betydelse för resultatet av olika grupprocesser. 
Informanterna beskriver hur de använder gruppindelningen medvetet för att få till stånd en 
miljö som stärker de teorier om hur starka respektive svaga elever kan bidra, hur möblering 
kan inverka, hur man kan göra slumpmässigt hopsatta grupper, att inte låta eleverna själva 
utse grupperna för att undvika att någon blir ”icke-vald”. Ofta kan man i början av skolgången 
inte se detta så klart, pedagogerna har inte hunnit få en bild av hur de olika barnen fungerar i 
grupp, eftersom de är nya för pedagogen. Efterhand lär man sig att se hur barnen fungerar 
tillsammans och kan då använda sig av detta i olika situationer. Ett arbetssätt enligt Öhman 
(2009) är att ha gruppen i fokus och exempel på aktiviteter som stärker gemenskapen är lekar 
och dramaövningar, filosofiska samtal i grupp och gemensamma arbetsuppgifter. Som vi kan 
se det är det till en början svårt för pedagogen att urskilja hur barn reagerar i grupp i olika 
gruppkonstellationer. Pedagogen måste känna barnen för att kunna sätta ihop olika 
gruppsammansättningar som barnen mår bra i och utvecklas i som individer. En informant har 
i resultatet kommit fram till att en stark ledare i gruppen alltid är någonting bra eftersom den 
svage elevens självkänsla stärks och självförtroendet ökar. Det behövs då, enligt Thornberg 
(2006a), pedagoger som har kunskaper om hur grupper fungerar. Vi anser att en stark ledare i 
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gruppen är bra eftersom många barn kan må bra av att bli uppmärksammande av någon annan 
i gruppen. Klassrummets möblering vid olika situationer är viktigt, enligt en informant alla 
Öhman (2009) anser att arbetet med att stävja kränkande behandling fordrar att pedagogen 
förmår skapa och upprätthålla ett positivt lärandeklimat och samtidigt motverka kränkningar 
och sänkningar. Ett bra lärandeklimat i klassrummet är en förutsättning för att minimera 
riskerna för mobbningen ska fortsätta. 

7.10  Metoder som används för att förebygga mobbning ute/inne 
 
 Många barn råkar illa ut när vuxna inte ser. Skolverket (Internetkälla, 6) anser att fler vuxna behövs 
nära eleverna under deras vardag, vuxna som de kan prata med och utveckla relationer till. För att 
motverka kränkande behandling i skolan, måste satsningen på fler vuxna i skolan fortgå. Enligt två 
informanter använder man sig av rastvänner (rastvakter) ute på rasterna för att förebygga mobbning 
och dessa rastvakter är äldre elever som går på skolan. De två pedagogerna menar att man på detta sätt 
kan få en bättre skolmiljö för både barn och vuxna. Vi anser att med rastvakter på skolan kan man öka 
chanserna till att få en så mobbningsfri miljö som möjligt. Men en Informant säger att man är mer inne 
i personalrummet och lämnar det endast vid större bekymmer ute på skolan. Det anser vi är felaktigt 
eftersom man då inte ”ser” barnen i deras utemiljö och ser hur de agerar. Colnerud & Thornberg 
(2003) skriver att den dagliga interaktionen i skolan gestaltar de moraliska normerna, både genom vad 
pedagogen betonar som viktiga under lektionerna, och vid annan tid under skoldagen. Även i de äldre 
åldrarna ska pedagogen vara ute bland eleverna. Pedagogen ska vara en resurs för att förebygga 
mobbning, genom att prata och diskutera med barnen även när de befinner sig i uppehållsrummen.  

8 Slutord 
 
Studien har visat att skolorna som vi har varit på arbetar mycket med värdepedagogiken i 
skolan för att förebygga mobbning. Barn och vuxna ska känna sig trygga. Det är väldigt svårt 
att stoppa mobbningen helt i skolan och därför är ett värdepedagogiskt arbete viktigt för att 
förebygga barns utsatthet och utanförskap. Enligt Olweus (1999) är det lärarens inställning, 
beteende och rutiner som minskar och förebygger mobbningen inom skolan. Det är då viktigt 
att läraren har värdepedagogiken i ryggmärgen.  

9 Fortsatt arbete 
  
En efterforskning kan ske genom att observera och se om mobbningen förebyggs med hjälp 
av värdepedagogiken, speciellt hos 6-åringarna. Det hade varit intressant att se om 
förhållningssättet är detsamma inom förskoleklassen och första klass i skolan. Vi kan också se 
att 6-åringarnas intåg i verksamheten har gjort att de kommer närmare mobbnings begreppet 
och att de behövs forskas om det för att se om 6-åringarna börjar mobba eller blir mobbade, 
eller tar åt sig beteendet av de äldre barnen.        
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Bilaga 1  
 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Frågeställning 1   
Hur definierar pedagoger begreppet mobbning och hur förklarar man orsaker till uppkomsten 
av mobbning? 

‐ Hur definierar pedagogerna begreppet mobbning? 
‐ Vilka orsaker kan ni se till att mobbning uppstår? 
‐ Kan man beskriva ”mobbning” med andra begrepp inom förskolan?  
‐ Hur definierar ni i så fall dessa? 

 
Frågeställning 2 
Hur kommer skolans värdegrund till uttryck i pedagogers beskrivning av sitt förhållningssätt? 
 

- Vilka normer visar du för barnen? 
- Hur går du tillväga för att visa dessa? 
- På vilket sätt har normer något att göra med ett förebyggande arbete mot mobbning?  
- Vilka regler gäller i klassrummet respektive ute på rasten?  
- Hur går ni tillväga för att fastställa dessa regler i gruppen?  
- Hur påverkar regler ett förebyggande arbete mot mobbning?  

 
Frågeställning 3 
 
Vilket arbetssätt använder pedagoger för att förebygga mobbning och hur kan det relateras till 
ett värdepedagogiskt arbete? 

- Vilka/vilket material använder ni er av i ert arbeta mot att förebygga mobbning?  
- Vilka gruppaktiviteter använder ni er av för att stärka gruppen, i ett förebyggande 

syfte mot mobbning?  
- Hur tänker ni när ni delar in barnen i grupper?  
- Vilka metoder använder ni er av ute på rasterna/allmänna utrymmen för att förebygga 

mobbning?  
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Hej!! 
 
Vi är två studenter Jon Eliasson och Sara Persson som läser till Förskollärare respektive 
högstadielärare vid Luleå Tekniska Universitet. Vi håller på med examensarbetet och skriver 
om mobbning och skolans värdegrund. Vi skulle så gärna vilja intervjua två lärare, 
förskolelärare och en mellanstadielärare. Om någon kan ställa upp på detta vore vi hemskt 
tacksamma. Vi vill gärna ha svar innan måndag 29/3, om detta går bra. Vi kan nås på dessa 
telefonnr 
 
Sara Persson 0738057626 
Jon Eliasson 0702481746 
joneli-5@student.ltu.se 
 
Hälsningar Sara och Jon   


