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VÄ L KO M M E N

VÄLKOMMEN TILL VÅR HANDBOK
 
Skolan spelar en viktig roll i barnens vardag och tillsammans med läroplanen förväntas den lära 
barnen att hantera negativa känslor och upplevelser samt att handskas med diskriminering 
och kränkande behandling. Skolan är otvivelaktigt nyckeln till kognitiv utveckling och elevernas 
mentala och känslomässiga hälsa. 

Våra samtal med yrkesutövande som arbetar för barnens välmående och hälsa bekräftade be-
hovet av en djupgående granskning av de problem som barnen ställs inför. Vi var framför allt 
intresserade av att få veta mer om barnens inställningar till och syn på mobbning, trygghet 
och välmående i skolan. Vårt projekt sammanförde sju europeiska länder – Bulgarien, Neder-
länderna, Rumänien, Slovakien, Storbritannien, Sverige och Tyskland – och skapade ett öppet 
forum för att höra vad barnen hade att säga. I handboken används ordet mobbning på grund av 
projektets internationella kontext. I svensk skollag används begreppet kränkande behandling 
istället för mobbning.

Den här handboken är slutresultatet av projektet och kombinerar expertis, åratals internatio-
nell erfarenhet och insikter som vi har fått genom vårt arbete med lärare i olika länder. Boken 
presenterar bakgrundsinformation som förklarar varför mobbning sker i skolan och erbjuder 
praktiska verktyg för att förebygga och ingripa vid kränkande behandling. Dessutom tar den 
upp interaktiva övningar och aktiviteter som har testats i våra seminarier och kurser. Dessa tar 
en noggrann titt på mobbningens natur och uppmuntrar barn att söka effektiva lösningar mot 
diskriminering och kränkande behandling i skolan. Vi hoppas att ni har nytta av dem och att de 
utvecklar er erfarenhet och ert dagliga arbete. 

Den här handboken har utvecklats med skola och klassrum i åtanke, men kan även användas 
i andra miljöer, bland annat ungdomsgrupper, fritidsgårdar, läger eller annan barn- eller ung-
domsverksamhet. Boken stödjer dig i ditt arbete som pedagog, elevhälsoteam, skolpersonal, 
lägerledare eller vårdnadshavare, samt dig som arbetar med ungdomsgrupper eller samhälls-
projekt.

Vi hoppas att handboken inspirerar och ger mängder av nya idéer och praktiska riktlinjer för att 
förhindra diskriminering och kränkande behandling i skolan. 

Vi önskar alla som arbetar för och engagerar sig i en bättre och tryggare skolmiljö för våra barn 
ett stort lycka till!
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DEL 1. 

 
 
Målet med handboken är att erbjuda praktiskt stöd för lärare och andra pedagoger att handskas 
med mobbning i skolan på ett effektivt sätt. Därför introducerar boken en interventionsmetod, som i 
dagsläget används av projektet med sju EU-länder, och är baserad på barnens aktiva engagemang i att 
förebygga, identifiera och hantera mobbning i skolan.

Skolan är en samhällsinstitution som utbildar och formar våra barn under en längre period i deras 
liv. Skolan är en obligatorisk institution som hela tiden utvecklas, omvandlas och förändras på ett sätt 
som uppfattas olika av elever, lärare och vårdnadshavare. Dagens skolor ses som ”en plats för lärande, 
personlig utveckling och kunskapsinhämtning” och en ”utbildningsinstitution, skyddad miljö, plats att 
leva, erfarenhetssfär och en plats för socialisering…” (S. Blömeke och B. Herzig, 2009).

Skolan är en komplex institution som kräver mycket av sina främsta grundpelare – elever, lärare och 
vårdnadshavare.

SKOLA

Vårdnadshavare Elever Lärare

Graf 1: Skolan som en byggnad

När barnen börjar skolan står de inför uppgiften att hitta sin egen plats i den nya värld som den 
stora skolinstitutionen utgör, med sin struktur och alla sina regler. De måste också lära sig att bygga 
relationer och få en känsla av tillhörighet i både skola och samhälle med många olika individer och 
grupper. Barn måste lära sig ”att anpassa sig efter varandra, att acceptera och följa reglerna samt att 
skapa och realisera sina egna idéer för att kunna hantera besvikelser och begränsningar på ett lämpligt 
sätt” (BZgA, 2002).

Som utbildningsinrättning ställer skolan en mängd specifika krav: elevernas akademiska resultat 
utvärderas systematiskt, undersöks och jämförs med andras. Det kommer inte som någon överraskning 
att förväntningar och pressen att uppnå resultat, samt den stress som förknippas med detta (Ebner, 
2014) och en allmänt negativ skolmiljö (Olweus, 2010), är viktiga faktorer när det gäller mobbning i 
skolan. Beroende på individers personligheter, sociala och kulturella bakgrund och levnadsförhållanden 
är elever olika rustade att handskas med de personliga och sociala utmaningar som de ställs inför i 
skolan. Likväl är det avgörande att de lär sig att hantera dessa krav och utmaningar eftersom detta 
är en nyckelkompetens och en nödvändig förutsättning för att få ett tillfredsställande liv som vuxen. 

För att lyckas med detta behöver eleverna få stöd från sina vårdnadshavare, lärare och kamrater. En 
öppen skolmiljö med tydliga regler, acceptans och medveten närvaro är avgörande för en framgångsrik 
process.

När barnen börjar skolan står även vårdnadshavarna inför helt nya utmaningar. Medan de fortfarande 
är den mest betydande, sociala och fostrande resursen för sina barn måste de nu acceptera att skolan 
kommer att bestämma en stor del av vardagen för deras barn – och därmed deras familj – under en 
lång period. 

TANKEN BAKOM OCH 
MÅLET MED HANDBOKEN

7D E L  1.  TA N K E N B A KO M O C H M Å L E T  M E D H A N D B O K E N



D E L  1.  TA N K E N B A KO M O C H M Å L E T  M E D H A N D B O K E N

Huruvida vårdnadshavarna kan stödja sina barn känslomässigt och förstå barnens perspektiv 
beror på en mängd olika faktorer och tidiga erfarenheter. Deras personliga skolupplevelser, 
tillgängliga tidsresurser och eventuellt en press att prestera, som i sin tur överförs till barnen, 
kan påverka stödet som vårdnadshavare erbjuder sina barn. En skolmiljö som präglas av 
öppenhet, acceptans och medveten närvaro är viktig för både vårdnadshavare och barn, för 
att säkra ett agerande som ser till barnens bästa och stödjer dem vid behov. 

Hur är det då med lärarna? Deras uppgift är inte bara att implementera läroplanen, utan även 
att hantera de sociala kraven i skolan på ett ”förstående, främjande och rättvist” (BZgA, 2002) 
sätt. Hur uppfyller man de olika förväntningarna på ett framgångsrikt sätt? Lärare och annan 
skolpersonal tillsammans med vårdnadshavare ska främja en öppen, positiv och stödjande 
skolmiljö med tydliga regler, acceptans och medveten närvaro.

Skolan är en plats för såväl lärande som sociala relationer och kan bara vara framgångsrik om 
alla bitarna i pusslet finns på plats: ”Skolan ska vara en trygg och positiv miljö för lärande” 
(Olweus et al., 2010). Om balansen mellan dessa kärnuppgifter rubbas kan det påverka 
enskilda individers framgång och hindra elever från att bygga stabila sociala relationer och 
känna samhörighet.

HUR KAN SKOLORNA FÅ HJÄLP ATT BEMÄSTRA DENNA 
UTMANANDE OCH SPÄNNANDE UPPGIFT? 

Handboken bidrar till den här processen genom att fokusera på barnens aktiva deltagande i att 
förebygga diskriminering och kränkande behandling och skapa en positiv skolmiljö. Vårt mål är 
att visa hur ett systematiskt, barnorienterat engagemang och elevernas egenmakt kan bidra 
till att belysa elevernas uppfattning om problemet med mobbning i skolan, samt vilka åtgärder 
som lärare, vårdnadshavare och elever kan vidta för att effektivt stoppa mobbningen. 
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

DEL 2.  

VAD HAR VI LÄRT OSS OM MOBBNING FRÅN ELEVERNA 
OCH PEDAGOGERNA?

Ett gemensamt perspektiv och värden vi delade i vårt partnersamarbete är att vi tar till oss 
barnens syn på mobbning och låter det prägla vårt tillvägagångssätt och våra aktiviteter! Vi 
arbetade med 514 elever i sju länder, lyssnade på och lärde oss mycket av dem. Skolmiljön 
skiljer sig väsentligt mellan de olika länderna. Trots det visade samtliga av barnen att de har en 
liknande syn på världen, oavsett var de bor, växer upp och utbildar sig. Eleverna deltog aktivt 
i workshops som speglade vår barncentrerade metod och där de kunde dela sina idéer, tan-
kar, funderingar och drömmar om skolan, samt uttrycka sina åsikter om och inställningar till 
mobbning i skolan: ”Lyssna på mig! Jag har massor att berätta för dig!” Det är så vi vuxna kan 
uppmärksamma deras behov och problem. Vi dedikerade en särskild bok, “Lyssna! Vad barnen 
kan berätta för oss om mobbning och trygghet i skolan”, med resultatet från detta arbete1. 

Mer än 100 barn och ungdomar i skolan deltog i särskilt utformade intervjuer och diskussioner 
i fokusgrupper2, där de uttryckte sina åsikter om mobbning. Barnen definierade och beskrev 
mobbning på en mängd olika sätt (Iossifov, 2016). Trots skillnaderna delade de liknande histo-
rier om deras syn på mobbning och de problem som de har i skolan.

“... och mobbning kan vara när ens vänner vänder sig mot en och man inte längre  
 vill gå till skolan...”.  (barn, 9 år, Storbritannien) (ibid.)

 
Det fanns också en annan – och väldigt viktig – aspekt av att engagera barnen i diskussionen 
om hur de definierar, upplever och handskas med mobbning i skolan. Den säkrade barnens rätt 
att vara delaktiga i likabehandlingsplanen och andra policys som påverkar dem direkt och är 
inriktade på barnens behov och deras problem. 

Med detta i åtanke försvarar vi de två viktigaste punkterna i vår kvalitativa efterforskning i den 
här handboken: Involvera alltid barnen och ta alltid deras åsikter på allvar (Iossifov, 2016).

Förutom att lyssna på barnen är det också viktigt att höra vad lärarna har att säga. Under tjugo 
kompetensbyggande seminarier med över 400 lärare i fem av projektländerna3 lärde vi oss mer 
om deras farhågor, problem och utmaningar när det gäller mobbning. De deltagande lärarna 
uppskattade chansen att samlas, prata med varandra och diskutera gemensamma värderingar 
och mål, dela erfarenheter och få en större insikt i hur man handskas med mobbning i skolan. 
De konstaterade också att det var givande att höra vad eleverna tycker och känner och – lika 
viktigt – att eleverna upplevde att lärarna verkligen lyssnade på dem. Under seminarierna såg 
lärarna på de mångfasetterade förväntningarna och behovet för stöd och samarbete när det 
gäller att motverka mobbning i skolan. 

1 http://animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/LISTEN_ENGLISH_book_web_version2.pdf
2 Som en del av en enkät om projektets kvalitet.
3 Lärarkurser hölls i Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Sverige och Tyskland.

MOBBNING I SITT 
SAMMANHANG
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

LÄRARNA VILLE: 

• Dela en gemensam insikt om mobbning med sina kollegor eftersom man upplever att 
man ibland ser olika på begreppet diskriminering och kränkande behandling i skolan. 

• Få stöd från skolans ledningsgrupp när de startar eller genomför mobbningsförebyg-
gande åtgärder.

• Ha tillräckligt med tid för att dela praktiska erfarenheter och konsultera med kollegor 
om olika fall av mobbning, att diskutera och tillsammans fundera på processer och 
relationer i deras skola.

• Ha särskilda utrymmen där de tryggt kan dela problem, upplevelser och hanterings-
strategier i händelse av lärarmobbning, vilket visade sig vara vanligare än förväntat. 

• Kontinuerligt få stöd och råd från skolans ledning, elevhälsoteam och/eller externa ex-
perter om förebyggande arbete samt i att bygga sociala och känslomässiga färdigheter. 

• Få tillräckligt med tid för förebyggande aktiviteter.
• Ha kompetensen för att hantera kriser och kunna informera om tillgängliga, professi-

onella stödnätverk för särskilda ingripanden vid olika fall av mobbning.
• Uppleva en förbättrad social status, få ett högre erkännande för sitt arbete och en 

större respekt för sin förtroendepost, vilket var en särskilt känslig fråga för lärare vid 
östeuropeiska och sydösteuropeiska skolor. 

 
 
De deltagande lärarna visade oss förtroende och uppskattade vårt synsätt, som erkände deras 
medvetenhet och kännedom om mobbning som ett pågående problem, och som satte fokus 
på en ofta underskattad sida av saken, nämligen barnens perspektiv.

VAD ÄR MOBBNING?

De etymologiska rötterna till det engelska ordet bullying (mobbning) kan spåras tillbaka till 
1500-talet, då ”my bully” betydde ”min kära” eller ”min älskade”, efter det nederländska ordet 
boele. Hundra år senare användes ordet för första gången i dess nuvarande bemärkelse, men 
det var inte förrän på 1900-talet som ordet fick den vetenskapliga definitionen som används i 
dag. Som verb betyder to bully (att mobba) bland annat att trakassera, skrämma och dominera. 
En bully är en person som använder sin styrka eller kraft för att skrämma eller skada svagare 
personer (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016).

Dan Olweus är en svensk psykolog och professor i personpsykologi i Norge som anses 
vara föregångare inom ämnet mobbning, med nästan 40 års forskning i bagaget och 
implementering och utvärdering av förebyggande program (Hazelden Foundation, 
2016). Olweus definition lyder: 

”En elev mobbas eller trakasseras när han eller hon vid upprepade tillfällen och under 
längre tid utsätts för negativa handlingar av en eller flera elever... Det är en negativ 
handling när någon avsiktligt orsakar eller försöker att orsaka skada eller obehag för en 
annan person genom fysisk kontakt, verbalt eller på annat sätt.” (Olweus, 1993)

 
Mobbning är en av de mest subtila formerna av aggressivt beteende och våld. Likväl är inte 
varje våldsam handling mobbning. Enligt WHO:s undersökning om hälsosamt beteende hos 
barn i skolåldern är mobbning när en elev:

 ”... upprepade gånger blir retad på ett sätt som han eller hon inte tycker om... Men det 
är inte mobbning när två likvärdiga elever bråkar eller slåss. Det är inte heller mobbning 
när en elev retas på ett vänligt och lekfullt sätt.” (Craig et al., 2009)
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

Mobbningens främsta särdrag är det asymmetriska och obalanserade maktförhållandet 
mellan mobbare och offer. Dessutom är det inte en tillfällig eller enstaka händelse, utan 
ett beteendemönster som upprepas under längre tid mot samma person med en märkbar 
maktskillnad. Genom olika handlingar strävar en eller flera starkare elever efter att systematiskt, 
målmedvetet och hänsynslöst såra, skada eller trakassera en annan elev. 

Som vi nämnde ovan handlar mobbning inte bara om att retas. Till skillnad mot den vitt spridda 
myten om offrens självhjälp kan inte de mobbade försvara sig av egen kraft. Mobbningen 
upphör inte på egen hand utan ingripande utifrån (Gugel, 2014).

Olweus skiljer mellan tre grundläggande typer av mobbningsbeteende:

• Fysiskt: Att slå, knuffa, sparka, nypa eller fasthålla en annan elev 
med fysisk kontakt.

• Verbalt: Att hota, reta, förolämpa, håna eller utpressa någon, 
kasta glåpord eller sprida lögner och rykten.

• Känslomässigt/psykologiskt: Att avsiktligt utesluta någon från en 
grupp eller aktivitet, manipulera eller göra en person till åtlöje.

Ken Rigby är en annan känd mobbningsforskare och före detta lärare, psykolog och akademiker, 
som har arbetat med ämnet i mer än 25 år. I sina omfattande studier belyser han mobbningens 
dynamiska natur.

MOBBNING INNEBÄR:

"En önskan att såra + sårande agerande + ojämn maktbalans + (ofta) upprepat beteende 
+ orättvis användning av styrka + mobbarens tydliga njutning + mobboffrets känsla av 
att vara förtryckt" (Rigby, 2002).

Under det senaste årtiondet har cyberkommunikation avancerat snabbt och blivit ett viktigt 
medel för barn och ungdomar att uttrycka sig själva, en plattform för virtuella möten och sociala 
relationer. Plattformar för kommunikation på nätet innebär dock åtskilliga risker för mobbning. 

Nätmobbning betecknar användningen av webbaserade medier (internet, smarttelefon, 
e-post, Facebook och andra sociala nätverk, chatt- och textmeddelandeprogram som 
WhatsApp, video, fotoplattformar och webbplatser) för att orsaka skada på en annan person. 
Detta omfattar bland annat hotande meddelanden, förolämpningar, sexuella trakasserier 
och att skämma ut eller förlöjliga någon. Till skillnad mot traditionell mobbning har denna 
mobbning ofta en gemensam nämnare, nämligen nätmobbarnas anonymitet. 

Nätgrooming är ett annat digitalt fenomen med oroväckande spridning och konsekvenser 
– användning av internet för att inleda (virtuella) kontakter, sexuella trakasserier och så små-
ningom sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, 2015). 

Flera andra fenomen, som sexism och kvinnohat på nätet samt att skicka sex-sms (Europarådet, 
2013), har mycket gemensamt eftersom de alla bygger på djupt rotade könsstereotyper. 
Stereotyperna fokuserar normalt på åsikter om hur kvinnor (flickor) och män (pojkar) är 
eller ska vara i särskilda sociala och kulturella sammanhang, men kan samtidigt vara rigoröst 
normativa. 
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

De blir problematiska när de används som ett verktyg för att diskriminera andra personer på 
grund av deras kön (ibid.). I sådana ordalag bidrar könsstereotyper, som är vida spridda inom 
utbildningsvärlden, till en ännu större skillnad i maktbalansen mellan flickor och pojkar, och 
ger en ursäkt för och rättfärdigar mobbning i skolan. När detta tillåts ske utan protester kan 
stela könsrollsbeskrivningar och negativa stereotyper leda till könsbaserad mobbning och 
ojämlikhet. 

VEM ÄR INVOLVERAD I MOBBNING?

Mobbningssituationer involverar sällan enbart två deltagare, traditionellt definierade som 
mobbare och offer. Det handlar normalt om en gruppsituation, med mer än två deltagare i 
olika roller, som speglar den underliggande dynamiken i fråga om status och maktrelationer 
inom gruppen. I vissa rolldefinitioner presenteras mobbningsmönstret som en triangel eller 
till och med rektangel, med mobbare, mobbarens medhjälpare (hänvisas även till som följare), 
offer, åskådare och eventuell(a) försvarare som aktivt stöder offret, tydligt tar ställning och 
motarbetar mobbaren (BPB, 2016).

Hjälpare

Vänner

Försvarare

Icke inblandade 
åskådare

Åskådare

Attackerar

Offer

Mobbare

Aktiva följare 
(mobbarens medhjälpare)

Passiva följare  
(mobbarens medhjälpare)

 
Graf 2: Gruppens roller i en mobbningssituation (BPB, 2016)

Enligt Olweus och andra forskare är en rad olika roller involverade i en typisk ”mobbningscirkel” 
(Olweus, 2001). Det är viktigt att notera att fördelningen av rollerna inte är statisk och att 
rollerna kan växla dynamiskt bland de inblandade eleverna.
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URSPRUNGET BAKOM MOBBNINGSBETEENDE

Alla kan bli mobbade; det finns inget direkt samband mellan fysiskt utseende och 
personlighetsdrag och risken för att utsättas för mobbning. Offren har varken ansvar för eller 
skuld i situationen som de hamnar i och kan inte heller klandras för den. Hur märker man att 
ett barn mobbas eller mobbar andra? En särskild checklista med tecken och symptom (del 5) 
kan hjälpa er att identifiera det.

Mobbning är först och främst ett mönster för kommunikation och socialt samspel som har 
en stor inverkan på båda parter. Barn som mobbar andra barn lider ofta av osäkerhet, rädsla 
och inre svagheter som inte diskuteras tillräckligt i deras familjer (LYSSNA!, 2016). Många 
författare hänvisar till den känslomässiga miljön i hemmet som en viktig bidragande faktor 
till att någon blir mobbare eller offer. Bristen på ömhet mellan vårdnadshavarna eller mellan 
vårdnadshavare och barn, samt förekomsten av våld (framför allt fysiskt) och missbruk inom 
familjen, i kombination med en brist på tydliga och tillförlitliga regler i fråga om barnens 
uppfostran, kan fungera som en katalysator för ett barn att börja mobba andra. Olweus (1993) 
bekräftar i sin tur att överbeskyddande vårdnadshavare kan öka risken för att deras barn bli 
utsatta för mobbning eftersom de oftare blir offer än sina jämnåriga. I sina offerprofiler nämner 
Olweus ett antal personliga och ömsesidiga egenskaper som förknippas med en ökad risk för 
att drabbas av mobbning, till exempel blyghet, osäkerhet, passivitet, minskat självförtroende 
och brist på vänner (Pregrad, 2015). Att vara annorlunda än de flesta jämnåriga, på grund av 
bland annat etnisk bakgrund, tro, könsidentitet och sexuell läggning, kan leda till en ökad risk 
att utsättas för mobbning. Dessutom löper ofta barn med särskilda utbildningsbehov, fysiska 
funktionshinder eller inlärningssvårigheter högre risk för att bli mobbade. 

De vanligaste egenskaperna hos barn som tenderar att mobba andra (Olweus, 1993, Taglieber, 
2008, Pregrad, 2015 osv.) är ett behov av högre maktstatus, en stark önskan att kontrollera 
och dominera, impulsivitet, brist på empati, att söka erkännande för sin egen status som 
trendsättare samt att njuta av åsynen av det nedtryckta offret (Rigby, 2002). Mobbare och 
offer är ofta väldigt lika inombords. Vissa barn sätter på sig en ”mobbarrustning” för att dölja 
sina svagheter och undvika att själva bli offer. Mobbarens mask är en sköld som döljer hans 
eller hennes sårbara inre. De som mobbar kan själva ha blivit utsatta för våld (LYSSNA!, 2016).

Mobbning är en process som pågår under längre tid, med varierande hastighet och intensitet, 
och leder till en allt större skillnad i maktbalansen. Denna process kan delas upp i olika faser 
(Taglieber, 2008; Gugel, 2014; Ebner, 2014):

Fas 1: De dagliga konflikterna 
Fas 2: Etablerandet av mobbning (utforskningsfasen) 
Fas 3: Eskaleringen (konsolideringsfasen) 
Fas 4: Uteslutandet (manifesteringsfasen) 
Fas 5: Utgången (slutfasen)
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

VILKA KONSEKVENSER HAR MOBBNING?

Många forskare har uppmärksammat de negativa (kortsiktiga såväl som långsiktiga) effekterna 
av mobbning som påverkar både offer och mobbare. Sanders et al. (2004) gav ut en omfattan-
de granskning av mobbningens mångfasetterade konsekvenser: utanförskap (Deater-Deckard, 
2001), brottsligt beteende (Rigby & Cox, 1996), kriminalitet (Eronet al., 1987), psykologiska rubb-
ningar (Kumpulainen, Räsänen & Henttonen, 1999) och våld i skolan (Galinsky & Salmond, 2002). 
Barn som mobbar andra löper högre risk att utveckla ett asocialt och brottsligt beteende som ton-
åringar och unga vuxna, och att engagera sig i kriminella handlingar som vuxna (Olweus, 1992).  
 
Depression anses vara den vanligaste konsekvensen av mobbning i fråga om psykisk ohälsa 
(Kaltiala-Heinoet al., 1999). Mobbade barn är undanträngda och olyckliga med en minskad 
självkänsla och ett försämrat självförtroende. De känner sig ofta nervösa, skamsna och till och 
med skyldiga för det som händer. I skolan är de ofta en outsider utan vänner, ensam och över-
given (Olweus, 1993). Vederbörandes vänskapsrelationer förstörs ofta på grund av en ökad 
rädsla att inte kunna lita på sina jämnåriga. De negativa konsekvenserna påverkar inte bara 
deras känslomässiga och mentala hälsa, utan även deras akademiska framgångar och deras 
motivation för att gå i skolan. 

 
VANLIGA MYTER OM MOBBNING

Felaktiga åsikter och missuppfattningar om våld, mobbning och diskriminering är van-
ligt förekommande och omfattande. De försämrar ofta vuxnas känsliga och neutrala be-
dömning av mobbningssituationer och hindrar dem från att upptäcka mobbning i tid och 
att vidta nödvändiga åtgärder. En rad myter (till exempel: ”Mobbning är inget allvarligt. 
Det är bara så barn är”, Highmark Foundation, 2015) bagatelliserar sanningen bakom 
mobbning i skolan. Vi uppmuntrar er som lärare och pedagoger att hela tiden vara upp-
märksamma på era uppfattningar och fördomar för att förbättra er omdömesförmåga.  
I del 4 ger vi förslag på hur ni kan diskutera, fundera på och slå hål på några av myterna om 
mobbning tillsammans med era elever.

HUR HANDSKAS MAN EFFEKTIVT MED  
MOBBNING I SKOLAN?

Mobbning förekommer i alla skolor, oavsett vilken typ av mobbningsbeteende eller hur spritt 
fenomenet är. Det som är viktigt och skiljer sig väsentligt mellan skolor är hur mobbningen 
hanteras i det dagliga arbetet. För att kunna utforma eller bygga en framgångsrik respons på 
mobbning kan det vara till hjälp att fokusera på, fundera kring och diskutera uppfattningar och 
attityder om mobbning i era skolor. Genom att göra det tillsammans med kollegor, skolledning, 
elever och vårdnadshavare säkrar ni gemensamma ansträngningar för ett verkligt samarbete i 
hela skolan. Den här inställningen ger utrymme för många åsikter ur olika perspektiv och med 
hänsyn till varje engagerad grupps behov och resurser. Därför förespråkar vår handbok en me-
tod mot mobbning som omfattar hela skolan.

Evidensbaserad praktik (Craig et al., 2012) bekräftar att effektiva antimobbningsåtgärder inte 
kan begränsas enbart till klassrummet, lektionen eller de schemalagda aktiviteterna. Anti-
mobbningsinitiativ kan inte fungera utan ett åtagande från skolledningen, lärare och peda-
goger. Vårdnadshavarnas engagemang har också en stor betydelse. Sist, men inte minst, bör 
barns aktiva deltagande ses som en kraftfull resurs i hanteringen av mobbning i skolan. En me-
tod för hela skolan krävs, inte bara skriftligen i riktlinjerna, utan även i praktiken: från skolans 
likabehandlingsplan till klassrum och fritidsaktiviteter.
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D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

Efter mer än 35 års forskning om och åtgärder mot mobbning i skolan är det enda evidensbase-
rade, mobbningsförebyggande programmet som kan uppvisa mätbara, empiriska resultat det 
som ursprungligen utvecklades av Dan Olweus

 
The Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP). 

Huvudmålen med OBPP är att minska befintlig mobbning bland elever, förebygga nya fall av 
mobbning och uppnå bättre relationer bland eleverna i skolan. Dessa mål uppfylls genom att 
omstrukturera barnens sociala miljö i skolan och skapa en känsla av gemenskap bland elever 
och vuxna (Olweus et al. 2007). 

Nedan visas nyckelprinciperna och inslagen i OBPP. Den mobbningsförebyggande modellen är 
baserad på fyra nyckelprinciper som alla vuxna bör respektera: 

 1  Visa entusiasm och positivt intresse, var engagerad i elevernas liv.
 2  Sätt fasta gränser för oacceptabelt beteende.
 3  Använd alltid icke-fysiska, icke-fientliga negativa konsekvenser när 

någon bryter mot reglerna. 
 4  Fungera som auktoriteter och positiva förebilder. (Olweus, 1993a, 

2001a; Olweus et al., 2007).

I linje med detta måste åtgärder mot kränkande behandling ske på flera nivåer och omfatta 
flera komponenter på varje nivå:

Förbättrad  
skolmiljö

Förbättrad  
klassrumsmiljö

Förbättrade 
färdigheter/
attityder bland 
barn och unga

Förbättrad 
samhällsmed-
vetenhet/ 
förbättrat  
samhällsstöd

OBPP (THE OLWEUS BULLYING PREVENTION PROGRAM)

PROGRAMMETS DELAR MÅL
PROXIMALA 
(KORTSIKTIGA) 
RESULTAT

DISTALA 
(LÅNGSIKTIGA) 
RESULTAT

Olweus övergripande mål: 
Skolan ska vara en trygg och positiv miljö för lärande

MINSKAT 
ASOCIALT  
BETEENDE 
BLAND  
BARN OCH  
UNGA

DELARNAS MÅL:

• Minska befintli-
ga problem med 
mobbning bland 
elever

• Förhindra nya 
fall av mobbning

• Uppnå bättre 
relationer 
bland eleverna i 
skolan

SKOLNIVÅ

KLASSRUMS-
NIVÅ

INDIVIDUELL 
NIVÅ

SAMHÄLLS-
NIVÅ

MINSKA 
RISKFAKTO-
RER

ÖKA 
SKYDDSFAK-
TORER

 
Graf 3: The Olweus Bullying Prevention Programme: Logic Model (EPISCenter, Penn State University, 2010)
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Fyra enkla, men väldigt specifika, regler vägleder arbetet med detta i hela skolan: de 
kan anslås på affischer överallt i skolbyggnaden samt i varje klassrum, diskuteras med 
elever och vårdnadshavare samt upprätthålls genom konsekvent positiva och negativa 
referenser (ibid.)

 1  Vi mobbar inte andra. 
 2  Vi försöker hjälpa elever som blir mobbade. 
 3  Vi strävar efter att inkludera elever som känner sig utanför. 
 4  Om vi vet att någon blir mobbad ska vi berätta detta för en vuxen  

i skolan och en vuxen hemma. 

Vid en första anblick tycks OBPP-modellen vara ganska tidskrävande och kräva en stor 
ansträngning, men när man studerar komponenterna på varje nivå märker man dock att 
de varken är nya eller speciella. Poängen här är att inte fokusera på en enstaka person eller 
metod, utan på alla inblandades sammantagna ansträngningar (Taglieber, 2008) för att göra 
en verklig skillnad. På så sätt visar metoden tydligt att mobbning är ett gemensamt ansvar och 
att en framgångsrik hantering därav är beroende av skolpersonalens och vårdnadshavarens 
engagemang, samlade åtgärder och en aktiv involvering av eleverna. Att anamma en metod 
som omfattar hela skolan är, enligt forsknings- och utvärderingsresultat, det mest effektiva 
sättet att öka elevernas välmående och trygghet (Smith, 2004). Flera av projektländerna har 
redan genomfört olika pilotprojekt och implementerat detta, vilket redovisas i nästa avsnitt.

HUR SER MOBBNINGSSITUATIONEN  
UT I SVENSKA SKOLOR?

”Mobbning, diskriminering och kränkande behandling är allmänt förekommande bete-
enden bland unga människor, men förekomsten skiljer sig avsevärt mellan olika länder” 
(Currie et al., 2012).

 

Resultaten av WHO:s enkät om hälsosamt beteende hos barn i skolåldern och vad som påverkar 
hälsa och välmående hos unga människor i skolan4, visade på stora skillnader i förekomsten 
av mobbning i europeiska skolor i allmänhet och mellan de sju projektländerna. WHO/HBSC-
enkäten genomfördes 2009/2010 i 39 länder inom WHO:s europeiska region och tillhandahöll 
representativa och jämförbara data om skolmobbning i fem av de deltagande projektländerna.

Oavsett om mobbning står med på landets politiska agenda eller inte, och oavsett om skolor, 
intressenter och aktivister vidtar förebyggande åtgärder mot mobbning eller inte, är en annan 
fråga som skiljer sig avsevärt mellan de länder som var involverade i vårt projekt.

I följande avsnitt har vi sammanställt ett faktablad med landspecifika data från Sverige.  
Det erbjuder en kort översikt med forskningsdata och några av de förebyggande program och 
tjänster som finns tillgängliga.

4   Hädanefter kallad WHO/HBSC-enkäten 2012.
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VAD SÄGER STATISTIKEN? 

Uppgifterna om förekomsten av mobbning och trakasserier varierar mellan olika studier. 

Folkhälsoinstitutet genomförde en representativ enkät inom WHO/HBSC-enkäten 2009/2010 
bland 6 645 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år. Resultaten: 14 procent av 11-åringarna och 
13 procent av 13-åringarna uppgav att de hade blivit mobbade i skolan minst en gång under 
de senaste månaderna och det gjorde även 9 procent av 15-åringarna, utan några skillnader 
mellan pojkar och flickor. Jämfört med resultaten från deltagande länder är detta relativt låga 
siffror. Dessutom kan två skillnader identifieras: I partnerländerna Tyskland, Slovakien och 
Rumänien anmälde pojkarna fler fall av mobbning än flickorna och procentandelen anmälda 
fall av mobbning är högre i de högre åldersgrupperna. (Currie et al., 2012)

I en utvärdering gjord av Skolverket 2011, visade en elevenkät att 16–19 procent av eleverna 
i fjärde till nionde klass hade upplevt mobbning eller trakasserier vid något tillfälle under de 
senaste månaderna. Samma utvärdering visade också att 7–8 procent har mobbats någon gång 
i livet. 1 procent hade mobbats på nätet och 1,3 procent hade upplevt nätmobbning av vuxna. 
Pojkar och flickor mobbas i lika stor omfattning. Det finns dock tidigare studier som visar att 
pojkar oftare blir utsatta för mobbning än flickor. Pojkar drabbas oftare av våld medan flickor 
oftare utsätts för utfrysning, vilket innebär att mobbning av flickor sker mer i det fördolda. 
(Skolverket, 2011 a&b.)

 
VILKEN ROLL HAR ANTIMOBBNINGSLAGSTIFTNINGEN/‒
LAGEN VID HANTERINGEN AV MOBBNING I SKOLAN? 

Skollagen
Den nya skollagen började gälla den 1 augusti 2010. Lagen omfattar utbildning från förskola 
till vuxenutbildning och innebär att regler som idag finns i olika lagar och förordningar samlas 
på ett ställe. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där 
regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen 
finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas 
av riksdagen.

VILKA EXEMPEL FINNS DET PÅ PROGRAM FÖR ATT 
FÖREBYGGA MOBBNING OCH TIDIGT INGRIPANDE I SVERIGE? 

Olweusprogrammet (OBPP)
Detta är ett brett program mot mobbning i skolan. Hela skolan ansvarar för programmet och 
dess framgång. Lärarna ska engagera eleverna med regelbundna diskussioner och aktiviteter. 
Tanken är att arbeta upprepande med parallella metoder. Om någon blir mobbad ska läraren 
omedelbart konfrontera alla inblandande och vårdnadshavare, både i grupp och individuellt, 
med upprepade efterkontroller.

Friends
Detta är en modell som visar hur man är en stödjande vän i skolan. Det är en del av skolans ar-
bete med att förebygga diskriminering och kränkande behandling och målet är att ge en grupp 
elever en aktiv roll i detta.

17



D E L  2.  M O B B N I N G I  S I T T  S A M M A N H A N G

SET, STEGVIS OCH LIONS QUEST ÄR PROGRAM  
SOM STÄRKER GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR:

 
SET (Social Emotional Training)
Syftet med programmet är att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter. Det siktar på 
att uppmuntra hela skolan att drivas av en positiv inställning mellan både elever och lärare. 
Handboken för SET går igenom olika övningar, som implementeras på en veckobasis. 

Stegvis
Det här är ett annat program för att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter, men fokus 
ligger mer på hur man förebygger aggressivt beteende. Programmet föreställer sig att man 
börjar vid tidig ålder för att få bäst effekt. Målet är att ge barn en större förståelse för hur man 
kommer överens med andra, hur man löser sociala problem med hjälp av sociala färdigheter 
och att undvika ilska. Huvudfokus ligger på att lära sig uttrycka sina känslor med ord.

Lions Quest
Det här programmet strävar efter att öka medvetenheten om hur man uppfostrar barn att 
tänka och agera mer moraliskt och etiskt och att stå upp för sina åsikter. Enligt programmet är 
förmågan att säga nej till mobbning avhängig av individens inre styrka. Materialet är uppbyggt 
kring olika teman som involverar både praktiska och teoretiska inslag.

Farstametoden
Farstametoden går ut på att skolan konfronterar de misstänkta mobbarna (utan förvarning) 
och utan att informera familjen. Samtalet med de misstänkta mobbarna är utformat så att 
det lämnar minimalt med utrymme för mobbarna att försvara sig, samtidigt som personalen 
kraftfullt kan förmedla att beteendet är oacceptabelt. Efter en till två veckor har lärarna ett 
uppföljande samtal med alla inblandade parter. Syftet är att ge förövarna möjligheten att ändra 
sitt beteende utan att informera vårdnadshavarna.
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VART VÄNDER JAG MIG SOM ELEV OM  
JAG BEHÖVER RÅD OCH HJÄLP?

 
Pedagog, elevhälsoteam och skolpersonal
Pedagogen/ läraren är oftast den person i skolan som eleverna vänder sig till då de behöver 
råd och hjälp i utsatta situationer. Det är viktigt att bygga upp goda och trygga relationer 
mellan lärare och elever i skolan. Läraren ska alltid bemöta eleverna med respekt för deras 
person och integritet. Läraren ska skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. 
Läraren finns där för att tillsammans med elev och vårdnadshavare hjälpa och vägleda.  
 
Skolkuratorns uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna. Skolkurator gör 
bedömningar och utredningar kring elever som av olika anledningar inte mår bra. Detta kan 
innebära elever med hög frånvaro, de som saknar motivation att göra sitt skolarbete, de som 
har problem relaterade till droger, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala 
problem. 

Skolkurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall. Det 
kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetenhet om sin situation och 
sina möjligheter till förändring. Rådgivningen täcker sociala frågor eller andra livssituationer 
som kan påverka elevernas skolarbete. Skolkuratorn kan arbeta med förebyggande åtgärder 
i klasserna, det vill säga konflikthantering, mobbning, livsfrågor, droger och socialt arbete.
Skolkuratorn är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, lärare, rektorer, 
övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen är en vårdinrättning inriktad på ungdomar. Ungdomsmottagningen 
kan likställas med en vårdcentral som fokuserar på unga och ungdomsrelaterade problem. 
På ungdomsmottagningen finns det många olika professioner som arbetar för ungdomarnas 
bästa. 

Rädda Barnen  
www.raddabarnen.se
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation, baserad på FN:s barnkonvention, som arbetar för 
att säkra alla barns rättigheter och stödja barn i utsatta situationer.

BRIS (Barnens rätt i samhället) 
www.bris.se
Målet med BRIS:s verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras lev-
nadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och 
unga att föra en dialog med vuxna. BRIS ser barn och unga som sina uppdragsgivare och vill 
vara en länk mellan barn, vuxna och samhället utifrån ett barnperspektiv.
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D E L  3.  M E TO D I K

DEL 3. METODIK

 
Metodiken vi använde och föreslår att ni använder när ni arbetar med era elever följer vårt 
projekts gyllene regler: ett barncentrerat perspektiv, FN: s barnkonvention och aktivt deltagande 
av barn och ungdomar i arbetet mot mobbning i skolan. Deltagande i det här fallet innebär 
inte bara att delta i en given process, utan även att delta aktivt, ta ansvar och ha möjligheten 
att fatta beslut och åstadkomma en förändring. Vår metod präglas av grundprincipen att 
deltagande ska vara frivilligt. 

FN:s barnkonvention (1989) fastställer att alla barn har samma rättigheter och lika värde, 
att barnets bästa ska beaktas vid varje beslut, att barn har rätt till liv och utveckling och att 
alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Kvalitativ omsorg i en skolmiljö, 
skräddarsydd för barnens behov, innebär att pedagogerna har ett ansvar att säkra barnens 
rättigheter samtidigt som barnen uppmuntras och ges möjlighet att skapa sina egna åsikter 
inom områden som påverkar dem. Den här handboken bidrar till att belysa barnens perspektiv, 
jämfört med de vuxnas (pedagoger, rektorer och annan skolpersonal) i skolmiljöer. Båda 
perspektiven krävs för att se barn som jämbördiga människor och arbeta med dem i en 
barncentrerad inlärningsmiljö.

Upplevelsen av mobbning och våld ger barnen en känsla av otrygghet eftersom deras 
grundläggande rättigheter kränks på en plats där de ska känna sig säkra och trygga. Som vi 
belyste i del 1 är skolan platsen där barn tar sina första steg mot oberoende, för första gången 
måste tillmötesgå andra och upplever de allmänna reglerna för mänskligt beteende. Det är 
därför avgörande att utbildningen, som en del av systemet, är öppen att svara på barnens 
behov och svårigheter under den här väldigt känsliga tiden i deras utveckling. Ett barn som 
utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning 
(artikel 39 i barnkonventionen).

I linje med barnkonventionen strävar den barncentrerade metoden efter att ge barnen 
möjlighet att utveckla sina egna problemlösningsfärdigheter på ett tryggt och respektfullt sätt, 
för att därigenom uppmuntra samarbete, utvecklingen av livsfärdigheter, barnens förmåga att 
organisera sig och slutligen att ge egenmakt. Egenmakt är processen då människor lär sig att 
kontrollera sina egna liv och resurser. Barnen i sin tur känner sig trygga, uppmuntrade, lyckliga 
och en del av samhället, vilket ökar deras välmående väsentligt.

De följande sidorna erbjuder ett antal praktiska verktyg och aktiviteter för att förebygga 
mobbning i klassrummet som vi introducerade i vårt projekt tillsammans med lärare och elever. 
De är samtliga baserade på barnens aktiva deltagande, energi och kreativitet. Du kan välja att 
kombinera aktiviteterna eller att utforma ditt eget mobbningsförebyggande program, antingen 
själv eller tillsammans med kollegor, kuratorer, skolpsykolog eller en extern expert. Vi är säkra 
på att handboken kommer att stödja er i era aktiviteter och bidra till att stärka medvetenheten 
samt att främja en policy och åtgärder för en mobbningsfri, trygg och uppmuntrande miljö  
i era skolor.
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DEL 4. 

 
 
 
SÅ ANVÄNDER NI HANDBOKEN TILL VARDAGS

Aktiviteterna som tas upp i det här avsnittet kan enkelt integreras i det dagliga schemat. 
Beroende på era behov kan ni använda så många eller få av dem som ni vill. Välj de aktiviteter 
som är relevanta för era elever, beroende på deras ålder, självmedvetenhet och medvetenhet 
om mobbning. Ni kan också använda specifika övningar när någon blir mobbad eller trakasserad, 
eller när det uppstår en konflikt som ni måste handskas med. Urvalet är inte uttömmande, men 
kan hjälpa er att planera insatsen av ett förebyggande likabehandlingsarbete i era egna skolor.

DE INTERAKTIVA AKTIVITETERNA HJÄLPER ELEVER ATT: 

• Stärka självmedvetenheten och medvetenheten om andra i gruppen samt 
höja empatin.

• Identifiera typer av mobbning, särskilja rollerna och dynamiken i en 
mobbningssituation.

• Identifiera mobbningens potentiella effekter.
• Fastställa effektiva och hälsosamma åtgärder mot mobbning, med fokus 

på åskådarnas viktiga roll.
• Använda hjälpsökande färdigheter samt förebyggande och ingripande 

åtgärder för att handskas med mobbning.
• Minska skolk och mobbning. 
• Främja och arbeta med att skapa en inkluderande och vänlig miljö och en 

positiv atmosfär i hela skolan.

På samma sätt som mobbning uppstår som ett socialt mönster, kan gruppens sociala klimat 
vara effektivt i att ersätta mobbning med positiv dynamik och relationsbyggande. Elevernas 
grupparbete uppmuntrar inte bara den passiva majoriteten att upphöra med sitt tysta 
accepterande av mobbning; det stödjer också de utsatta och minskar våldets effekter. 

ETT FLERTAL DELTAGANDE HJÄLPMETODER FRÄMJAR 
DELANDET AV UPPLEVELSER OCH TANKARNA KRING DETTA.

Cirkel. Aktiviteterna är effektivast om de utförs medan eleverna sitter i en cirkel. Detta hjälper 
eleverna att lyssna på varandra, sätter fokus på diskussionsämnet och stärker empatin. Ett 
av de mest grundläggande sätten att knyta an till andra människor är att helt enkelt se på 
varandra när man pratar. Genom att arrangera en ring av stolar kan ni uppmuntra era elever 
att praktisera aktivt lyssnande och att se på personen som pratar. Coacha dem att flytta blicken 
i cirkeln när det är deras tur att prata och att vänta tills alla i cirkeln återgäldar blicken. 

Boll. För vissa aktiviteter rekommenderar vi att man har en boll till hands. Använd den som ett 
"talobjekt" som skickas vidare i cirkeln medan aktiviteterna utförs. Den elev som håller i bollen 
är den enda som får prata. När han eller hon är färdig skickar vederbörande bollen vidare till 
nästa person.

VERKTYG FÖR ATT FÖREBYGGA 
MOBBNING I KLASSRUMMET
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Förhållningsregler. I början av varje aktivitet är det viktigt att återkomma till förhållningsreglerna. 

Uppvärmningsaktiviteter/energigivande aktiviteter. Detta är praktiska lekar som skapar 
en bra stämning i klassrummet/gruppen i början av aktiviteten eller under en kort paus, när 
energinivån är låg. De hjälper eleverna att slappna av, ha roligt och att knyta an till varandra.
Fråga era elever om de har några lekar som de vill dela med gruppen. Här följer några exempel 

1. FRUKTSALLAD: 
Dela upp eleverna i lika antal frukter (tre eller fyra stycken), till exempel apel-
siner, jordgubbar och bananer. Sedan sitter de ner i en cirkel med en frivillig 
person stående i mitten. Sedan säger du namnet på en frukt, exempelvis 
”apelsiner”, och alla apelsiner ska då byta plats med varandra. Personen som 
står i mitten försöker att ta en av de lediga platserna så att en annan person 
blir utan stol. Den nya personen i mitten säger en annan frukt och leken fort-
sätter. Säger personen i mitten ”fruktsallad” så ska alla byta platser..

 
2. BYT PLATS: 
Ställ stolarna i en stor cirkel. Alla ska sitta ner, förutom en person som står i 
mitten. Den som står i mitten inleder leken genom att säga exempelvis ”Alla 
som har på sig vita strumpor”. Då måste alla som har på sig vita strumpor 
resa sig och byta plats (de får inte sätta sig på stolen närmast till höger eller 
vänster om sig). Personen i mitten försöker att ta en plats så att någon annan 
hamnar i mitten och tar över rollen och fortsätter leken. 

3. HELA HAVET STORMAR:  
Stolarna ställs i en cirkel med ryggarna mot varandra. Musik ska vara ordnad. 
Det ska vara en stol mindre än antalet elever. När musiken sätts på går eller 
dansar eleverna runt ringen av stolar. När musiken stängs av ska alla hitta 
en stol att sitta på. En elev blir utan och måste lämna leken. Sedan tas en av 
stolarna bort och musiken sätts på igen. Man kan ta bort fler stolar för att 
snabba på leken. Processen upprepas tills en elev sitter på den sista stolen 
och utropas till lekens vinnare. 

4. VEM BÖRJADE?: 
Be gruppen att sätta sig i en cirkel medan en frivillig lämnar rummet. 
Gruppen väljer sedan en ledare som inleder handrörelser (klappningar, 
fingerknäppningar och så vidare) som ska upprepas av alla andra, men 
osynligt för den frivilliga personen. När han eller hon återvänder har 
vederbörande tre försök på sig att gissa vem som är ledaren.

 
Arbeta i små grupper eller par. Samspel i små grupper eller par ger eleverna möjligheten 
att använda olika samarbetsförmågor: aktivt lyssnande, empati, vänlighet, öppenhet inför 
andras förslag, kommunikation och att ge återkoppling. Skapa nya grupper för varje aktivitet.
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Idémöte. Den här tekniken används ofta i en stor grupp för att snabbt samla in många idéer 
och tankar om ett specifikt ämne eller en särskild fråga. Under idémötet får ingen kommentera 
eller sätta ett värde på någon annans svar. Varje svar skrivs ner på ett blädderblock eller på 
tavlan så att hela gruppen kan se det. Idémöten uppmuntrar elever att vidga sina tankar om ett 
ämne och gör det möjligt för dem att se på det ur olika vinklar och perspektiv. 

Gruppdiskussion. Gruppdiskussioner lockar fram svar och åsikter från deltagare om ett 
särskilt ämne och erbjuder många läraktiga ögonblick att förbättra kunskap eller korrigera 
felaktig information. Gruppdiskussionernas effektivitet är ofta avhängig av att man använder 
öppna frågor, som inte kan besvaras med ett enkelt ”ja” eller ”nej”, och fokuserar på elevernas 
personliga tankar, intryck och insikter. 

Fallstudie eller berättelser. Den här metoden involverar presentation och analys av en 
händelse, en berättelse eller ett scenario som har hänt eller skulle kunna hända. Dessa ska 
vara enkla och faktabaserade. Att diskutera fall eller berättelser i grupper gör det möjligt för 
varje elev att delta aktivt och tänka igenom vad de skulle göra om de drabbades av problemet 
eller hamnade i en svår situation. Fallstudiemetoder är bra för att utveckla analytiska, 
problemlösande och beslutsfattande förmågor.

Rollspel. Rollspel i klassrummet är en effektiv metod för att praktisera och forma nya 
färdigheter i en trygg och stödjande miljö. Eftersom rollspel kan vara potentiellt känslomässiga 
är det väldigt viktigt att betona att deltagarna spelar roller och inte sig själva. Rollspel ger en 
möjlighet att uppleva en verkligen situation utan att ta verkliga risker. Be om frivilliga att spela 
rollerna. Informera eleverna om förhållningsreglerna för rollspel:

 1  Elever som deltar ska aldrig dela personlig information  
som de inte är bekväma med att dela.

 2  Fysisk kontakt eller svordomar är inte tillåtet.
 3  Skådespelarna ska inte använda riktiga namn.

Om de tappar tråden eller börjar larva sig ska ni stoppa rollspelet och påminna dem om 
rollspelets syfte och förhållningsregler.

HUR DELAR MAN UPP KLASSEN I MINDRE GRUPPER? 

1. Låt gruppen räkna från ett till fyra (beroende på antalet gruppmed-
lemmar), sedan bildar alla ettor, tvåor, treor och fyror mindre grupper.

2. Använd färgade lappar – antalet lappar är samma som antalet elever  
(i fyra färger, om ni ska dela upp i fyra mindre grupper). Alla drar en lapp ur 
en särskild korg eller hatt. Vald färg fastställer de fyra grupperna: röd grupp, 
grön grupp och så vidare.
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UTVÄRDERING OCH ÅTERKOPPLING. 

Få en snabb översikt över elevernas åsikter om varje aktivitet.  
Det bästa sättet att utvärdera dessa aktiviteter är genom en snabb enkät som deltagarna 
kan fylla i under aktivitetens sista fem minuter. Här följer ett exempel:

JA
G

 T
YC

KT
E 

OM      
             JAG LÄRDE M

IG               JAG SKULLE FÖRÄNDRA

 
VARA MEDVETNA OM KÄNSLIGA  
OCH EMOTIONELLA FRÅGOR

Det är möjligt att vissa barn har en väldigt personlig koppling till våld eller mobbning. Några deltagare 
kan ha utsatts för diskriminering och kränkande behandling av jämnåriga, men aldrig känt sig bekväma 
med att prata om det. Andra kan ha varit elaka eller våldsamma mot en annan person och känner 
skuld eller har förvirrade känslor om det.
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KLASSRUMSAKTIVITETER Översikt  
 

№ TEMA AKTIVITET ÅLDER TID Sid.

① Uppvärmning FASTSTÄLL 
FÖRHÅLLNINGSREGLER

Alla 10 –20 
minuter

27

②
Sensibilisering för 
mobbning

STÄLL ER I EN CIRKEL 10 –15  
år

20 –30 
minuter

28

③
Sensibilisering för 
mobbning

KATT OCH RÅTTA 6 –10  
år

20 
minuter

29

④
Sensibilisering för 
mobbning

ORD SOM SÅRAR 7–14 
år

45–50 
minuter

30

⑤
Självmedvetenhet, 
självförsvar, 
självsäkerhet

TRAFIKLJUS 7–16 
år

45 
minuter

31

⑥
Sensibilisering 
för könsbaserad 
mobbning

VÅLDSBAROMETER 13 –16 
år

30 – 45 
minuter

32–33

⑦
Könsmedvetenhet SCENARION MED KÖNSBA-

SERAT VÅLD OCH KÖNSBASE-
RAD MOBBNING I SKOLAN

13–18 
år

40 
minuter

34–35

⑧
Sensibilisering för 
mobbning

MYTER OCH FAKTA  
OM MOBBNING

10–18 
år

50 
minuter

36–38

⑨
Svar på mobbning FRÅN ORD TILL SLAG 10–18 

år
30 
minuter

39

⑩
Empati och stöd HJÄLPKARTA 8–15 

år
20–30 
minuter

40

⑪
Empati och stöd LEK MED OSS 6–12 

år
30–45 
minutes

41

⑫
Empati,  
teambuilding

KLÄTTRA UPPFÖR BERGET 10–16 
år

90 
minuter

42–43

⑬
Självmedvetenhet, 
medvetenhet om 
andra, självkänsla

JOHARIS FÖNSTER 7–18 
år

60 
minuter

44–45

⑭
Självkänsla, empati, 
positiv återkoppling

DJUR OCH GODA 
EGENSKAPER

Från 9  
år 

30–45 
minuter

46

⑮
Återkoppling, 
sammanfattning, 
utvärdering

PAPPERSKORG OCH 
RYGGSÄCK

Alla 5–10 
minuter 47
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AKTIVITET 1. FASTSTÄLL FÖRHÅLLNINGSREGLER 
 
 
 

 MÅL 
• Att engagera elever i att diskutera och komma överens om gemensamma beteenderegler  

i gruppen/klassen som alla kan respektera. 
• Att skapa en trygg och stödjande miljö för att förebygga mobbning.

 FÖRBEREDELSER
• Blädderblock med papper eller ett A4-ark för varje elev.
• Märkpennor, färgpennor/tuschpennor.
• Förberedd lista över förhållningsregler (enligt nedan) att använda i slutet av aktiviteten. 

 STEG FÖR STEG
• Förklara varför förhållningsregler är praktiska, bland annat gör de att alla känner sig hörda 

och trygga med att dela sina tankar och åsikter, i synnerhet vid hantering av känsliga ämnen 
som mobbning och våld. 

• Fråga eleverna: Vilka förhållningsregler skulle ni sätta och respektera så att ni kan känna  
er trygga här? 

• Bjud in studenterna till ett idémöte och skriv ner deras förslag på blädderblocket.
• Visa sedan den förberedda listan och jämför den med gruppens lista. Föreslå 

förhållningsregler som eleverna har missat. Fråga om de håller med om regeln innan ni lägger 
till den till gruppens lista.

• Placera slutligen gruppens förhållningsregler på en synlig plats och hänvisa till dem senare, 
under de mobbningsförebyggande aktiviteterna.

 ATT TÄNKA PÅ
Förväntat resultat och sammanfattning
Förslag på förhållningsregler ni kan använda och/eller anpassa:
1. Laganda: Vi arbetar tillsammans som ett lag.
2. Jämlikhet och respekt: Vi respekterar varandras åsikter, även om de skiljer sig från våra egna.
3. Låt andra prata: Lyssna noggrant och utan att avbryta talaren.
4. Det finns inga dumma eller felaktiga frågor: Fråga hur mycket ni vill.
5. Det finns inget krav på att dela personlig information: Ingen måste öppna upp sig.
6. Inga personliga attacker: Ingen kan bli förolämpad.
7. Information är förtrolig: Vad ni än säger och delar stannar inom gruppen. 
8. Det är frivilligt att delta: Alla har rätt att säga nej till en aktivitet.
9. Respektera tidsgränserna.

 TIPS 
Alternativ för yngre elever (6–12 år): ”Min hand, mina regler”.
• Ge varje elev ett pappersark och en färgpenna/tuschpenna.
• Alla ritar av sin hand på papperet och skriver sitt namn i mitten. Sedan skriver alla en regel på 

varje finger som alla måste respektera. 
• Alla sitter på en stol i en cirkel och varje elev presenterar sin hand med de fem reglerna.
• Slutligen, skriv ner alla gemensamma regler för klassen/gruppen på ett separat blädderblock.
• Placera alla avbildade händer och gruppens regler på en synlig plats i rummet.
• Tänk på att den här övningen kan ta upp till 30 minuter. 

 REFERENSER
Bearbetat från “Youth 4 Youth – Empowering young people in preventing gender-based violence 
through peer education” © 2012, Mediterranean Institute of Gender Studies. Webbadress: http://
www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4Y-Manual_digital_v12.pdf, hämtat 23 juni 2016.

ÅLDER  Alla
TID  10 –20 minuter
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ÅLDER  10–15 år 
TID  20–30 minuter AKTIVITET 2. STÄLL ER I EN CIRKEL

 MÅL
• Att förbereda gruppen/klassen för ämnet mobbning.
• Att höja medvetenheten och stärka empatin för barn som kan vara mobbade eller känna sig 

utanför. 

 FÖRBEREDELSER
Tillräckligt med plats i klassrummet för att röra sig fritt. 

 STEG FÖR STEG
• Hitta en frivillig som kan tänka sig att lämna klassrummet en stund. 
• Ge instruktioner till resten av gruppen/klassen medan den frivilliga eleven väntar utanför: 

Eleverna ska hålla händer och ställa sig i en sluten cirkel. När den frivilliga eleven kommer in 
igen är gruppens uppgift att fortsätta hålla händer och under inga omständigheter släppa in 
vederbörande i cirkeln, såvida inte han eller hon ber dem att göra detta. 

• Be den frivilliga att komma in igen och instruera vederbörande: Du ska ta dig in i cirkeln på 
egen hand. 

• Låt eleverna hålla på en stund och se till att ingen blir sårad. 
• Leken är över när den frivilliga eleven lyckas ta sig in i cirkeln.
• Avsluta leken om eleven inte lyckas ta sig in i cirkeln efter flera försök. 
• Bjud in eleverna att prata om hur de upplevde leken. Fråga först den frivilliga eleven och 

sedan de andra eleverna. 

 ATT TÄNKA PÅ
Välj bland/anpassa flexibelt följande frågor:
För den frivilliga/outsidern: 
1. Hur kändes det att uteslutas från gruppen?
2. Vilka strategier övervägde du för att ta dig in i cirkeln?
3. Hur uppträdde gruppen? Hjälpte någon i cirkeln dig?
4. Vad fungerade till slut? Hur känner du dig nu?
För gruppen:
5. Hur kändes det att vara en del av gruppen?
6. Hur kände ni för personen som var utesluten?
7. Hur kändes det att följa/bryta mot instruktionerna? 
8. Hur känner du dig nu?

 TIPS
• Använd den här aktiviteten i en grupp/klass där en bra tillitsnivå har etablerats.
• Ta er tid att efter aktiviteten diskutera elevernas känslor så att alla har chansen att dela sina 

tankar och bli hörda. 
• Uppmuntra eleverna att diskutera likheter mellan gemensamma känslor och känslorna hos 

den elev som kanske är mobbad och/eller känner sig utanför. 
• Hänvisa till känslorna hos majoriteten av gruppen/klassen där mobbning inträffar och 

diskutera möjliga sätt att agera och lösa situationen på ett konstruktivt och positivt sätt. 
Namnge dem och se till att diskutera känslorna som både offret och gruppen kan uppleva i en 
riktig situation under en framtida session.

 REFERENSER
Baserat på övning från "Linka detskej istoty" (LDI) (www.ldi.sk).
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ÅLDER  6–10 år 
TID  20 minuterAKTIVITET  3. KATT OCH RÅTTA 

 
 MÅL

• Att förstå hur det känns att vara jägare och byte på ett icke-hotfullt sätt.
• Att förbereda gruppen/klassen för ämnet mobbning.

 FÖRBEREDELSER
Tillräckligt med plats i klassrummet för att röra sig fritt.

 STEG FÖR STEG
• I början står alla i en cirkel. Förklara för eleverna att det här är en fysisk aktivitet där de skapar 

en labyrint med sina armar som broar, medan två elever ställer upp frivilligt att leka kull i 
labyrinten. 

• Fråga vem som vill spela rollen som jägare (katt) och byte (råtta) och be katten ställa sig 
utanför cirkeln och råttan inne i cirkeln. 

• Alla elever i cirkeln håller varandra i händerna för att skapa broar. 
• Starta sedan leken. Det gäller för katten att få tag i råttan. Deltagarna i cirkeln kan ömsom 

hjälpa eller stjälpa katten genom att höja och sänka sina händer för att därigenom öppna en 
passage genom cirkeln. 

• Leken fortsätter tills katten fångar råttan eller tills tiden är slut (en minut).
• Katten väljer sedan upp till tre nya elever att leka katt för att jaga råttan. 
• Om det finns tillräckligt med tid kan katten och råttan välja nya elever att springa och jaga 

varandra tills alla har provat på den ena eller den andra rollen.

 ATT TÄNKA PÅ
Fokusera på inslaget av mobbning 
Innan leken börjar, be eleverna att tänka på hur de känner i varje situation och roll under lekens 
gång. I slutet av leken, ställ följande frågor för att sätta igång diskussionen om mobbning: 
1. Hur kändes det att bli jagad genom labyrinten? 
2. Hur kändes det att jaga någon genom labyrinten? 
3. Hur kändes det att vara väggarna i cirkeln? 
4. Vad representerade den jagade personen? 
5. Vad representerade den som jagade? 
6. Vad representerade väggarna? 
7. Har ni någonsin varit i en situation som har fått er att känna så här? 

 TIPS
Tanken är att få fram hur det känns att vara isolerad eller utesluten och under attack (att vara 
jagad – råtta), hur det känns att vara den som attackerar någon annan (att jaga – katt) och hur 
det känns att vara åskådare (väggar och broar). 
Väggarna och broarna representerar åskådare, elever som ser mobbningen, men ofta känner 
sig maktlösa att göra något eftersom de oroar sig för vad som ska hända dem eller övriga 
involverade. 

 REFERENSER
Scouts Beat Bullying Campaign, Make Bullying Unacceptable. Activity pack (2012). Webbadress:
https://staging.scouts.org.uk/documents/safeguarding/scouts-brochure.pdf, hämtat: 6 juli 2016.
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AKTIVITET  4. ORD SOM SÅRAR

 MÅL
• Att främja känslighet och förstå ordens känslomässiga effekt. 
• Att uppleva ordens kraft.

 FÖRBEREDELSER
Rep eller tejp, klisterlappar/post-it-lappar, pennor

 STEG FÖR STEG
• Ge varje elev klisterlappar/ post-it-lappar och en penna. 
• Be alla att skriva ner glåpord, fula kommentarer eller förolämpande öknamn de har hört 

sägas till andra elever på lapparna (utan att ange några namn och max ett ord per lapp). 
• Tejpa upp följande skala på golvet i rummet: 

Retsamt skämt Förödmjukande 
skämt

Smärtsam 
förolämpning Extremt smärtsam 

förolämpning

• Be eleverna att sätta sina lappar på skalan, på den mest lämpliga platsen enligt dem. Be dem 
att inte prata med varandra eller kommentera varandras lappar medan de gör det. 

• Låt alla ta en närmare titt på skalan. Normalt finns det ord som förekommer flera gånger och 
som vanligtvis placeras på olika platser på skalan av olika elever. 

 ATT TÄNKA PÅ
När alla elever har satt sig igen, fråga dem vad de har uppmärksammat på skalan, samtidigt 
som ni vägleder deras analyser och diskussionen med följande frågor: 
1. Finns det några ord på fler än en plats på skalan?
2. Varför tror ni att några av er anser att ett ord är mindre eller inte alls stötande, medan andra 

anser det vara smärtsamt eller förödmjukande? 
3. Gör det någon skillnad hur ordet har använts eller av vem? 
4. Varför använder människor sådana ord? 
5. Är det en form av mobbning att använda sådana ord för att orsaka andra smärta eller inte? 

Varför? 
6. Fråga alla om de ser några likheter mellan orden på lapparna. Till exempel, förekommer det 

ord i relation till fysiskt utseende, mentala förmågor, etnicitet, kön och så vidare?
7. Finns det ord som används enbart för flickor eller enbart för pojkar? 
8. I vilken grupp har de mest stötande orden placerats? 
9. Vilken kategori/vilket ämne har fått flest lappar? Hur förklarar ni det? 

 TIPS
Det är viktigt att inte bara ta hänsyn till orden, utan även sättet som de uttrycks på, avsikten 
bakom ordet, tonen som det sägs med, ansiktsuttrycket – allt detta påverkar om ett ord 
uppfattas som positivt eller negativt (bra eller dåligt).

 REFERENSER
Bearbetat från "Bullying Prevention program in school setting", Sofia, 2011, Gender Education, 
Research and Technologies Foundation (GERT).

ÅLDER  7–14 år 
TID  45–50 minuter 
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AKTIVITET 5. TRAFIKLJUS 

 
 

 MÅL

Självmedvetenhet, självförsvar, självsäkerhet 
• Att öka självmedvetenheten och utforska elevernas åsikter om och behov av trygghet och 

välmående i skolan, samt individernas uppfattning av och kunskap om mobbning och våld. 
• Att underlätta diskussion i en trygg och mobbningsfri klassrumsmiljö.

 FÖRBEREDELSER
• Kort i fyra färger: grön, gul, orange och röd.
• Tuschpennor, tejp, sax.
• Ett blädderblocksark med ett STOPP-tecken eller liknande i mitten, till exempel: 

 

 
 
 

 STEG FÖR STEG
• Bjud in eleverna att arbeta individuellt. Visa de fyra färgade korten och förklara frågorna som 

varje färg motsvarar. Skriv också ner frågorna på ett blädderblock. 
Grön: Vad ska de andra (elever och lärare) göra för att jag ska må bra och känna mig trygg i 
skolan och i relationerna till mina klasskamrater? 
Gul: Vad får mig att må dåligt och bli upprörd i relationer med de andra i klassen/skolan? 
Orange: Vad upplever jag som otroligt dåligt, stötande och skadligt i relationer med de andra 
i klassen/skolan?
Röd: Vad är det absolut värsta i relationer med de andra, ett rungande "Nej!" för mig?

• Varje elev tar ett eller flera kort från varje färg och skriver ner ett svar per kort – det enda 
som har betydelse för dem är att känna sig trygga i skolan. Ingen behöver skriva sitt namn på 
korten. Avsätt ungefär 10 minuter på uppgiften. 

• När alla är klara, samla in korten och sortera dem efter färg. Läs upp svaren högt och fäst 
korten på blädderblocket, grupperade efter respektive färg. 

• Om ett svar förekommer ofta på kort av samma färg (exempelvis röd), sätt bara upp det en 
gång. Om svaret står på kort av olika färg (gult kort för vissa elever och rött för andra) sätt då 
upp alla kort. Ta upp de olika uppfattningarna om trygghet och mobbning i diskussionen. 

 ATT TÄNKA PÅ
Fokusera diskussionen på mobbning och trygghetsbehov.
1. Vilka situationer i skolan/klassrummet tänker ni på när ni hör dessa påståenden?
2. Vad behöver du för att känna dig trygg? Vad behöver du för att skydda dina gränser? 
3. Hur vill du att andra ska behandla dig? Och hur behandlar du andra?
4. Vad innebär mobbning för dig? Har mobbning samma betydelse för oss alla?

 TIPS
Yngre elever kan behöva närmare vägledning för den här uppgiften. Om tiden inte räcker till, 
dela upp eleverna i fyra grupper (efter färgerna). I slutet rapporterar varje grupp sina resultat.

 REFERENSER
Bearbetat från SPI Forschung och Grenzläufer e.V. (www.grenzlaeufer-ev.de).

ÅLDER  7–16 år 
TID  45 minuter 
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AKTIVITET 6. VÅLDSBAROMETER 

 
 

 MÅL
• Att identifiera vardagliga attityder och beteenden som stödjer dominans, ojämn maktbalans, 

mobbning och våld.
• Att öka medvetenheten om könsstereotyper och deras roll i att skapa en ojämn maktbalans 

mellan flickor och pojkar.
• Att utforska könsskillnader och dess subjektiva uppfattning i olika fall av mobbning. 

 FÖRBEREDELSER
• Korten till våldsbarometern tillhandahålls på ARBETSBLAD 1 och kan anpassas eller utökas.
• Korten för pojkar och flickor skrivs ut i olika färger och klipps ut.
• Placera korten i en rad på två sidor av två bord eller bänkar: en sida för flickorna och en för 

pojkarna. 
• Förbered två uppsättningar med ytterligare fyra kort: ”mest skadligt” (rött kort), ”minst 

skadligt” (grönt kort), ”inte alls skadligt” och ”det händer aldrig”.
• Korten ”mest skadligt” och ”minst skadligt” placeras i de två ändarna av raderna. ”Inte alls 

skadligt” och ”det händer aldrig” läggs utanför raderna.

 STEG FÖR STEG
• Håll upp korten och presentera övningen. Dela sedan upp klassen i en flickgrupp och en 

pojkgrupp. (Två samkönade grupper). 
• Ge varje grupp respektive uppsättning kort, med ett skriftligt påstående om attityd eller 

beteende. (Flickorna får flickkorten och pojkarna pojkkorten). 
Bjud in varje grupp att: 
• Placera varje kort någonstans i raden mellan "mest skadligt" och "minst skadligt". 
• Se till att alla förstår betydelsen av skadlig – när vi säger att ett beteende är skadligt menar vi 

att det är smärtsamt, stötande eller besvärande.
• Om gruppen anser att ett särskilt beteende är oskyldigt eller inte orsakar skada ska detta 

kort placeras på sidan, under "inte alls skadligt"-kortet. Om gruppen anser att ett särskilt 
beteende inte förekommer ska det placeras under "det händer aldrig", utanför raden.

• Visa eleverna hur de ska placera korten på borden/bänkarna, som redan har förberetts.
• Berätta för eleverna att det också finns blanka kort att skriva ner fler påståenden och/eller 

beteenden på som de upplever som skadliga, stötande eller besvärande. 
• Ge varje grupp 10 minuter att arrangera sin våldsbarometer. Berätta för grupperna att om 

de inte kan komma överens om placeringen av ett särskilt kort så ska de diskutera detta i 
gruppen och fatta ett gemensamt beslut om kortets slutliga placering. Betona det faktum att 
det inte finns några rätt eller fel svar, utan att det är varje grupps åsikter och synpunkter som 
räknas i den här övningen. 

• Efter 5 minuter, gå runt bland grupperna för att se hur det går och informera dem om den 
återstående tiden. När grupperna är färdiga, bjud in flickornas grupp att se på pojkarnas skala 
och tvärtom. 

• Presentera sedan de två våldsbarometrarna tillsammans. En representant från varje grupp 
läser upp raden som hans eller hennes grupp har arrangerat. 

• Följ upp på gruppdiskussionerna: Vad diskuterade ni när ni utvecklade skalan? Fanns det 
något ni inte var överens om? Vad i så fall?

• Till slut, skriv ner de största skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas barometrar på ett 
blädderblock.

 ATT TÄNKA PÅ
Jämför och diskutera möjliga könsskillnader i uppfattningen/utförandet av mobbning. 
1. Varför tror ni att flickorna uppfattar det här beteendet som mer eller mindre skadligt än er 

pojkar (och tvärtom)?

ÅLDER  13–16 år 
TID  30–45 minuter 
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2. Var det något i den här aktiviteten som förvånade er? Vad? 
3. Vad har ni lärt er av den här aktiviteten som ni kan använda i klassen och i relationerna med 

era klasskamrater?

 TIPS
• Modifiera aktiviteten genom att dela upp eleverna i grupper med både pojkar och flickor 

som sedan ska diskutera och besluta om våldsbarometern för pojkar och flickor. På så sätt tas 
problem och skillnader mellan könen upp under gruppdiskussionerna.

• Be eleverna att utöka listan med typiskt "manliga" och "kvinnliga" beteenden/sätt att såra 
eller mobba andra.

 REFERENSER
• Bearbetat från GEAR against IPV, JLS/2008/DAP3/AG/1258. Webbadress: http://www.1st.

gear-ipv.eu, hämtat 12 juli 2015, baserat på:
• Men Can Stop Rape, www.mencanstoprape.org, hämtat 15 september 2005.
• Family Violence Prevention Fund. Continuum to Harm to Women, http://toolkit.endabuse.

org/Resources/ContinuumOfHarm.html, hämtat 10 april 2010.

ARBETSBLAD 1 Activity 6  
 

KORT FÖR POJKAR KORT FÖR FLICKOR

Är det skadligt för en pojke när hans bästa vän i 
klassen säger att de inte längre är vänner?

Är det skadligt för en flicka när hennes bästa 
vän i klassen säger att de inte längre är vänner?

Är det skadligt för en pojke när hans vänner 
kallar honom för fegis?

Är det skadligt för en flicka när hennes vänner 
kallar henne för en pojkflicka?

Är det skadligt för en pojke när hans 
klasskamrater retar honom för att vara en 
vekling/morsgris?

Är det skadligt för en flicka när hennes 
klasskamrater retar henne för att vara en 
ömtålig blomma?

Är det skadligt för en pojke när hans vänner är 
på dåligt humör och skriker på honom?

Är det skadligt för en flicka när hennes vänner 
är på dåligt humör och skvallrar bakom hennes 
rygg?

Är det skadligt för en pojke när hans vän inte 
litar på honom och kallar honom för lögnare?

Är det skadligt för en flicka när hennes vän inte 
litar på henne och kallar henne för lögnare?

Är det skadligt för en pojke när en vän avslöjar 
hans hemlighet för en annan klasskamrat?

Är det skadligt för en flicka när en vän avslöjar 
hennes hemlighet för en annan klasskamrat?

Är det skadligt för en pojke att bli slagen av sina 
klasskamrater?

Är det skadligt för en flicka att bli slagen av sina 
klasskamrater?

Är det skadligt för en pojke när hans vänner 
kallar honom för dumskalle?

Är det skadligt för en flicka när hennes vänner 
kallar henne för dumskalle?

Är det skadligt för en pojke när hans 
klasskamrater säger till honom att han är 
lärarens gullegris?

Är det skadligt för en flicke när hennes 
klasskamrater säger till henne att hon är 
lärarens gullegris?
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ÅLDER  13–18 år 
TID  40 minuterAKTIVITET  7. SCENARIER MED KÖNSBASERAT VÅLD    

     OCH KÖNSBASERAD MOBBNING I SKOLAN
 
 
 

 MÅL
• Att öka elevernas kunskap om mobbning i skolan. 
• Att utveckla en förståelse för könsbaserad mobbning och kopplingen mellan ojämn maktbalans/

trakasserier och könsbaserat våld/könsbaserad mobbning.
• Att förstå effekten av trakasserier, att utveckla empati för offren och att utmana jämnårigas 

attityder och beteenden som främjar könsbaserat våld och könsbaserad mobbning i skolan. 

 FÖRBEREDELSER
• Stenciler med scenarier – välj och anpassa från ARBETSBLAD 2.
• Blädderblock och märkpennor

 STEG FÖR STEG
• Dela upp klassen i grupper (helst blandat med pojkar och flickor) om fyra till sex elever, som 

sitter i små cirklar.
• Ge varje grupp varsitt scenario och be dem att läsa och diskutera frågorna i gruppen i 10 minuter.
• Samlas sedan och be varje grupp att ge en kort sammanfattning av scenariot och gruppens diskussion.
• Diskutera varje scenario med hela gruppen med hjälp av nedanstående frågor.

 ATT TÄNKA PÅ
1. Vilka typer av våld (exempelvis isolering, hot, fysiskt våld) utsattes rollfigurerna för? Ge exempel.
2. Varför utsattes rollfigurerna för detta? Om följande inte nämns av gruppen, ställ inträngande 

frågor om grupptryck, makthierarkier, ”offret har sig själv att skylla”, mobbning som 
”acceptabelt” eller ”normalt” beteende, ”bara ett skämt”, lärare ingriper inte och så vidare.

3. Är detta olika typer av mobbning? Varför?
4. Vad försökte mobbarna uppnå med sitt beteende?
5. Vilka maktrelationer uppmärksammade ni? Vem har makt och varför?
6. Vad borde den mobbade rollfiguren göra? Vad kan hindra vederbörande från att säga ifrån  

eller vidta åtgärder?
7. Om ni var offrets vän, vad skulle ni råda eller hjälpa honom eller henne att göra? 

 TIPS
Tänk på att elever ofta har svårt för att känna igen icke-fysiska former av våld. De kan också tro att 
psykologisk misshandel har minimala negativa konsekvenser för offer. Det viktigaste eleverna kan  
lära sig av den här aktiviteten är att mobbning aldrig är offrets fel. 
Som sammanfattning, be eleverna att peka ut en sak som de har lärt sig av alla scenarier. 
Att tänka på framöver:
• Mobbning inträffar i skolan och är väldigt vanligt. Det innebär dock inte att det är rätt.
• Könsbaserad mobbning är otroligt sårande och skadligt för offren, både flickor och pojkar.
• Offren provocerar inte fram våld genom sitt beteende/utseende.
• Mobbare har ofta inget annat sätt att hantera sina motstridiga, personliga känslor. Deras 

våldsamma beteende kan tyda på att dessa elever upplever svårigheter och ”agerar utåtriktat” 
för att få hjälp för sitt problematiska beteende. 

• Våld upphör enbart genom ett ingripande. Tystnad, objektivitet eller förnekelse stärker bara 
problemet och bryter inte cykeln av våld/mobbning. 

 REFERENSER
Bearbetat från “Youth 4 Youth – Empowering young people in preventing gender-based violence 
through peer education” © 2012, Mediterranean Institute of Gender Studies. Webbadress: http://www.
medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4Y-Manual_digital_v12.pdf, hämtat: 23 juni 2016.
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ARBETSBLAD 2: MOBBNINGSSCENARION I SKOLAN  Aktivitet 8:  

SCENARIO 1  MARIA

Maria är ny i klassen. Ni vet att hon är ensam och 
gärna vill få vänner. En annan flicka frågar om hon 
får låna Marias mobiltelefon för att ringa sina för-
äldrar. Senare ser du flickan stå i korridoren med 
Marias mobiltelefon och skratta med en grupp 
elever. När du frågar vad som pågår förklarar 
flickan att hon har använt Marias mobiltelefon för 
att publicera ett inlägg på Marias Facebookkonto. 
”Kontakta mig för gratis kyssar.” Hon visar att det 
redan finns flera rättframma svar från pojkar som 
vill träffa henne. Alla eleverna i gruppen skämtar 
om att Maria ”är riktigt populär nu”

1. Hur tror du att Marias klasskamrater fick henne 
att känna?

2. Hur ser du på flickans beteende? Vad försökte 
hon uppnå?

3. Hur ser du på beteendet hos de andra involve-
rade personerna (eleverna som skrattade och 
pojkarna som svarade på meddelandet)? Vad 
försökte de uppnå?

4. Skulle du definiera Marias upplevelse som mobb-
ning? Om ja, på vilket sätt var det trakasserande 
beteendet som Maria upplevde könsbaserat?

5. Vad tycker du att Maria ska göra nu?
6. Vad skulle du göra/säga om du var Marias vän?
7. Vad skulle du göra/säga om du var vän till flickan 

som tog Marias mobiltelefon?

SCENARIO 2  PETER

Peter är en av toppeleverna i klassen. Andra 
elever ber honom om hjälp med läxorna, att få 
kopiera hans arbete, men han vägrar alltid. Pe-
ter har astma, vilket gör det svårt för honom att 
delta i idrottsaktiviteter. Nyligen såg du honom 
få en astmaattack när han spelade fotboll. Hans 
lagkamrater retar honom varje dag och kallar ho-
nom för en vekling. En av pojkarna puttade Peter 
så att han föll på knä i leran och tog en bild av 
honom med sin mobiltelefon. Senare bad samma 
pojke dig att se på hans Facebooksida. Han hade 
laddat upp fotot på Peter med rubriken ”Det är 
så här misslyckande ser ut”. Han berättade för 
dig att flera elever i klassen redan gillar fotot och 
bad dig att be så många som möjligt att göra det-
samma. 

1. Hur tror du att Peters klasskamrater fick honom 
att känna?

2. Hur ser du på pojkens beteende? Vad försökte 
han uppnå?

3. Hur ser du på beteendet hos de andra involvera-
de personerna (alla som kallade Peter för en vek-
ling och gillade fotot på Facebook)? Vad försökte 
de uppnå?

4. Skulle du definiera Peters upplevelse som mobb-
ning? 

5. Vad tycker du att Peter ska göra nu?
6. Vad skulle du göra/säga om du var Peters vän?
7. Vad skulle du göra/säga om du var vän till pojken 

som tog bilden?
 

SCENARIO 3  ERIC

Erik går i din klass. En annan klasskamrat, Lisa, 
bjöd ut honom, men han var inte intresserad. 
Sedan dess skrattar Lisa och hennes vänner åt 
honom varje gång han passerar dem i korridoren. 
De frågar honom högt om han föredrar pojkar 
framför flickor så att alla kan höra dem. Några 
av lärarna hörde också flickorna säga detta, men 
ignorerade kommentaren.
En vecka därefter lämnade Lisa och hennes vän-
ner broschyrer om homosexuellas rättigheter och 
stödorganisationer på Eriks bänk.

1. Hur tror du att Lisa och hennes vänner fick Erik 
att känna?

2. Hur ser du på Lisas beteende? Vad försökte hon 
uppnå?

3. Hur ser du på beteendet hos Lisas vänner och 
lärarna som ignorerade kommentaren?

 Vad försökte de uppnå?
4. Skulle du definiera Eriks upplevelse som 

könsbaserad mobbning? Om ja, på vilket sätt var 
det trakasserande beteendet som Erik upplevde 
könsbaserat?

5. Vad tycker du att Erik ska göra nu?
6. Vad skulle du göra/säga om du var Eriks vän?
7. Vad skulle du göra/säga om du var Lisas vän?
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ÅLDER  10 –18 år 
TID  50 minuterAKTIVITET  8. MYTER OCH FAKTA  

     OM MOBBNING

 
 MÅL

• Att förbereda inför ämnet mobbning, att utmana och slå hål på myter. 
• Att underbygga information som är objektiv, tillförlitlig och välgrundad.

 FÖRBEREDELSER
• ARBETSBLAD 3: Myter och fakta om mobbning, blädderblock och märkpennor.

 STEG FÖR STEG
• Förklara för eleverna att ni ska göra en övning för att se hur mycket "fördomsfull information" 

och hur många "myter" gruppen har avseende mobbning i skolan. Förklara att en myt 
hänvisar till osanna uppgifter som sprids som om de vore fakta. Några myter kan innehålla en 
del korrekt information, men är normalt inte sanna.

• Dela upp rummet i två delar med en osynlig linje – vänster sida är för myter och påhitt och 
den högra för fakta och sanningar. 

• Läs det första påståendet och instruera eleverna att ställa sig på vänster sida om de tror 
att påståendet är en myt och på höger sida om de tror att det är sant. När alla elever har 
bestämt sig, diskutera varför de valde att ställa sig där de gjorde. 

• När ni har diskuterat varje påstående, förklara för eleverna om ett påstående är sant eller en 
myt.

 TIPS
Att förstå fakta och myter om mobbare och offer är viktigt för att kunna ingripa. Mobbare och 
offer har inte samma problem. Offer för mobbning behöver någon som griper in och hjälper 
dem att utveckla en mer positiv självbild och lär dem att inte skuldbelägga sig själva för det som 
drabbat dem. Mobbare behöver lära sig strategier som hjälper dem att kontrollera sin ilska och 
deras tendens att skylla sina problem på andra. Jämnåriga måste lära sig att mobbning är ett 
problem i hela skolan som alla är ansvariga för. Det finns inga oskyldiga åskådare.

 REFERENSER
Bearbetat från 
• http://www.bullying.co.uk/general-advice/bullying-myths-and-facts, hämtat 12 juli 2016.
• http://www.education.com/reference/article/bullying-myths-facts, hämtat 12 juli 2016.
• http://www.stopbullying.gov/resources-files/myths-about-bullying-tipsheet.pdf, hämtat 12 

juli 2016.
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ARBETSBLAD 3: MYTER OCH FAKTA OM MOBBNING  Aktivitet 8

 

MYT: ”Du bad om det…”  
eller ”Skyll dig själv!” 

FAKTA: Inget barn ber om att bli mobbad. Varje barn gör det bästa han 
eller hon kan och förtjänar inte att trakasseras. Barn kan bete sig eller 
se ut på ett visst sätt som kan göra dem mer utsatta för mobbning. Vårt 
jobb är att ta itu med mobbningen och hjälpa den utsatta att hantera 
mobbningen på ett effektivt sätt..

MYT: Ibland hjälper mobbare 
offren genom att tvinga dem att 
stå upp för sig själva.

FAKTA: Rädsla leder inte till att man lär sig att stå upp för sig själv. Vi 
måste lära barnen de färdigheter de behöver för att vara självsäkra i en 
förstående och stödjande miljö, inte genom tvång och hot.

MYT: Elever växer ifrån mobbning. 
Mobbningen slutar normalt när 
eleven börjar högstadiet och ofta 
efter första året på gymnasiet.

FAKTA: Mobbningens effekter är genomgripande och kan fortsätta in i 
vuxen ålder. De djupgående skadorna hos trakasserade offer har kopp-
lats till depression, hjälplöshet och i vissa fall självmord. Vi kan förhindra 
trakasserier genom att identifiera varningssignalerna och förstå mobb-
ningens långvariga effekter. 

MYT: Det har pågått i ett år.  
Varför bry sig nu? Barnet kan 
hantera det.

FAKTA: Bara för att ett barn har stått ut i en smärtsam situation länge 
innebär inte att situationen är rätt. Den samlade effekten av att bli 
trakasserad kan vara överväldigande. Varje mobbningssituation kan 
vara ”droppen som får bägaren att rinna över” och orsaka sjukdom, 
skolk och till och med våld, om det drabbade barnet slår tillbaka.

MYT: Det är okej att slå någon 
som mobbar dig för att få stopp 
på det.

FAKTA: Det är förståeligt att du blir arg, men om du tar till våld eller blir 
aggressiv kan det förvärra allt och ge dig problem..

MYT: Det är bara små och 
feminina pojkar som mobbas;  
det är bara osäkra och överviktiga 
flickor som mobbas..

FAKTA: Mobbning är inte begränsat till elever som uppvisar passiva 
egenskaper (försiktighet, känslighet, tystnad, oro och osäkerhet). Mobb-
ning påverkar både passiva elever och de som agerar provocerande ef-
tersom vissa offer försöker att försvara sig med hjälp av ett provocerande 
beteende.

MYT: Mobboffer klarar inte av att 
försvara sig verbalt eller fysiskt.

FAKTA: Samhälle, föräldrar och skolor lär inte barnen fysiskt, psykolo-
giskt, känslomässigt och verbalt självförsvar. Detta beror på att de flesta 
vuxna inte vet hur man gör det.

MYT: Mobbning är en initiationsrit 
som vi alla måste gå igenom.

FAKTA: Vissa människor påstår att trakasserier, diskriminering, rasism, 
våld, olaga hot, förföljelse, fysisk misshandel, sexuella trakasserier, 
övergrepp, våldtäkt och våld i hemmet är initiationsriter, men alla dessa 
handlingar är oacceptabla.

MYT: Mobbare är psykiskt starka. FAKTA: Mobbare kompenserar för sina svagheter med aggression. Det 
som många felaktigt ser som ”psykisk styrka” är i verkligheten en ag-
gressiv beslutsamhet att kränka andra personers gränser utan vare sig 
respekt, hänsyn eller eftertanke och med en oändlig uppsättning dåliga 
ursäkter och rationaliseringar för sin aggression. En rationalisering är ett 
försök att maskera ett socialt oacceptabelt beteende i socialt acceptabla 
kläder. Många vuxna låter sig luras av denna illusion och manipulation.
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MYT: Våld på tv och i datorspel  
gör barn våldsamma.

FAKTA: Många barn spelar våldsamma datorspel, men bara en handfull 
barn är våldsamma. Våldsamma datorspel är ingen orsak – då skulle 
alla som spelar våldsamma datorspel vara våldsamma, vilket inte är 
fallet. Att ofta spela våldsamma datorspel, framför allt under barnens 
utvecklingsår, kan dock göra unga människor mindre känsliga.

MYT: Man känner igen mobbare 
på sättet de klär sig och agerar..

FAKTA: En mobbare har inte ett särskilt beteende eller agerande. Det 
finns ingen speciell klädstil eller uppförandekod.

MYT: Mobbning på nätet orsakar 
ingen fysisk skada så vad är 
problemet?

FAKTA: Det är faktiskt så att det finns personer som har tagit sitt liv som 
ett resultat av konstant mobbning, hot och trakasserier. Det tar lång tid 
för de känslomässiga ärren att försvinna och ibland kan inte personen 
komma över det. Några webbplatser låter folk publicera anonyma in-
lägg, vilket innebär att det är väldigt svårt att stoppa det här problemet. 
Det är viktigt att ta en skärmdump av alla konversationer, meddelanden 
eller inlägga som du känner är trakasserande så att du har dokumenta-
tion.

MYT: Det är enkelt att se tecknen 
på mobbning.

FAKTA: Det är inte alltid så enkelt att se tecknen på mobbning, då de 
inte alltid är fysiska och uppenbara. Känslomässig och verbal mobbning 
samt mobbning på nätet kan ofta efterlämna osynliga ärr.

MYT: Barn växer ifrån mobbning. FAKTA: Barn som mobbar andra växer ofta upp till vuxna som mobbar 
eller använder negativt beteende för att få det de vill ha, såvida inte 
relevanta myndigheter, oavsett om det är skola eller föräldrar och så 
vidare, har protesterat mot deras beteende.

MYT: Mobbing omfattar bara 
mobbare och offer..

FAKTA: Många föräldrar, lärare och elever ser mobbning som ett 
problem begränsat till mobbare och offer, men mobbning är inte bara 
dynamiken mellan mobbare och offer. Till exempel sker mobbning 
ofta offentligt (i stället för privat) i åsyn av vittnen. Studier baserade på 
lekplatsobservationer visar att i de flesta fall var minst fyra andra personer 
närvarande som åskådare, förstärkare, mobbarens medhjälpare eller 
offrets försvarare. En observationsstudie visade att i mer än 50 procent 
av de observerade mobbningsfallen stärkte jämnåriga mobbaren genom 
att passivt se på. I bara 25 procent av fallen hjälpte åskådare offret 
genom att direkt ingripa, distrahera eller motarbeta mobbaren.

MYT: Barn och ungdomar som 
utsätts för mobbning talar nästan 
alltid om det för en vuxen.

FAKTA: Vuxna är ofta omedvetna om mobbning, delvis för att många 
barn och ungdomar inte rapporterar det. Bara en tredjedel av elever 
som mobbas berättar det för en vuxen. Pojkar och äldre barn är mindre 
benägna att informera en vuxen om mobbning än flickor och yngre barn. 
Varför är barnen ovilliga att berätta om mobbning? De kanske är rädda att 
barnen som mobbar ska hämnas. De kan också vara rädda för att vuxna 
inte tar deras problem på allvar eller hanterar mobbningssituationen på 
fel sätt.

MYT: Mobbare har inga vänner. FAKTA: Även om mobbare inte tänker på andra människors känslor, har 
de vänner som tycker att mobbning är roligt och häftigt.

MYT: Mobbare och barn som 
mobbas är två helt olika typer  
av barn.

FAKTA: De flesta barn som mobbas mobbar också andra.
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ÅLDER 10–18 år 
TID 30 minuterAKTIVITET  9. FRÅN ORD TILL SLAG

 MÅL
• Att belysa makten som alla har att ingripa vid mobbningssituationer.
• Att identifiera sätt att ingripa vid situationer med mobbning och trakasserier.
• Att identifiera hjälpresurser.

 FÖRBEREDELSER
Blädderblock, märkpennor.

 STEG FÖR STEG
• Läs följande fallstudie för eleverna:

"I skolan började en grupp med fyra pojkar att viska och skratta åt en annan pojke i skolan 
som de trodde var homosexuell. De började slänga kommentarer när de gick förbi honom i 
korridorerna och det dröjde inte länge innan de började använda nedsättande glåpord. I slutet 
av månaden hade de tagit sina trakasserier till en ny nivå genom att sätta krokben för honom 
och knuffa in honom i ett omklädningsskåp samtidigt som de retade honom. Under den 
kommande månaden blev deras attacker allt allvarligare: de omringade honom och två pojkar 
höll hans armar med de andra slog och sparkade honom. Till sist hotade en av pojkarna med 
att ta med sin pappas pistol till skolan nästa dag för att döda pojken. Vid den här tidpunkten 
hörde en annan elev hotet och informerade polisen."

• Fråga eleverna om något liknande skulle kunna hända, eller har hänt, i deras skola. Hur tror 
de att en situation som denna skulle påverka hela skolan?

• Berätta för eleverna att de har diskuterat en situation som gick från viskningar och skratt till 
att bli mer intensiv och slutligen våldsam.

• Rita en rak linje på blädderblocket eller tavlan. Skriv "viskningar och skratt" i den ena änden 
och "dödshot" i den andra.

• Be eleverna at fylla i beteenden som hände mellan dessa två punkter. Ordningen bör se ut 
enligt följande:

viskningar & skratt förolämpande  
homosexuella  
kommentarer

knuffa in i skåp

Lägga fällben

omringa/ stänga in

sparka och slå

dödshot

håna & retakommentarer

Skriv följande frågor på blädderblocket:
1) Varför tror ni att den här situationen, som till en början tycktes oskadlig, eskalerade till våld?
2) Vid vilken tidpunkt längs linjen tror ni att det hade varit enklast för någon att ingripa?
3) Vilka är några av de möjliga sätten att ingripa vid olika punkter på linjen?
Dela upp eleverna i grupper om fyra personer och ge varje grupp en lista med frågorna.  
Ge eleverna fem minuter att besvara de tre frågorna och skriva upp sina svar på papperet.

 ATT TÄNKA PÅ
Diskutera var och en av de tre ovan nämnda frågorna i stor grupp.

 TIPS
Vi har alla makten att ingripa i situationer med mobbning och trakasserier. Studier visar att när 
en åskådare ingriper så upphör mobbningen normalt inom 10 sekunder.

 REFERENSER
Bearbetat från "Sticks and Stones" av Stephen L. Wessler. Educational Leadership, december 2000/
januari 2001 (s. 28). BEYOND THE HURT | BULLYING PREVENTION (138 Youth Facilitator's Guide).
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AKTIVITET  10. HJÄLPKARTA

 MÅL
• Att identifiera hjälpfulla resurser och nätverk för eleverna. 
• Att öka medvetenheten och möjligheten till att finna hjälp vid problemsituationer. 

 FÖRBEREDELSER
Blädderblock, pappersark och pennor

 STEG FÖR STEG
• Ge varje elev ett papper och be dem att rita sig själva (yngre elever) eller skriva sina namn i 

mitten.
• Uppmuntra dem att tänka på alla slags människor, grupper eller organisationer de skulle 

uppsöka/kontakta om de hamnade i en svår situation. Nämn även resurser på nätet (chattar, 
hjälpforum och så vidare). 

• Be dem att dra streck från sitt namn och sedan skriva namnet på den person/grupp/
organisation som de kan be om hjälp och stöd i slutet av strecket. Be dem att skriva ner alla 
som de kommer att tänka på. 

• Som ett resultat skapar varje elev en hjälpkarta, med ett spindelliknande utseende. 
• Be sedan eleverna att arbeta i par och diskutera sina kartor med en klasskamrat.
• Be till slut paren att presentera sina kartor och rita en gemensam karta på blädderblocket för 

hela klassen, där ni skriver upp alla nya förslag och hjälpresurser.
• Fäst hjälpkartan på en synlig plats i klassrummet och hänvisa till den vid svåra situationer.

 ATT TÄNKA PÅ
1. Fundera på någon annan som kanske kan hjälpa dig. 
2. Vad tror du skulle hända om du skulle prata med (välj från hjälpkartan) om ditt problem eller 

svåra situation? Hur skulle de reagera?
3. Vad skulle du göra om en annan elev bad dig om hjälp? 
4. Hur kan du hjälpa till att lösa hans eller hennes problem?
5. Skulle flickor och pojkar vända sig till olika personer och grupper för att få hjälp? Vad tror du 

det beror på?

 TIPS
• Tänk på att elever ibland inte känner sig bekväma med att vända sig till vuxna 

(vårdnadshavare, familjemedlemmar och lärare)som hjälpfulla resurser, eftersom eleven kan 
känna sig besvärad eller rädd för att inte ha agerat korrekt i situationen.

• Diskutera med barnen hur individerna/grupperna/organisationerna (vårdnadshavare, 
jämnåriga, lärare, läkare, poliser, hjälplinjer, skolkuratorer, släktingar och så vidare) kan vara 
till hjälp i olika situationer.

• Uppmuntra barnen att söka hjälp och inte känna att de är ensamma om sina problem. Att 
söka hjälp är en styrka och inte ett tecken på personlig svaghet. 

 REFERENSER
Bearbetat från "Linka detskej istoty" (LDI) (www.ldi.sk), från Michele Elliott och Jane Kilpatrick: 
Stop bullying/Zastavme šikanovanie.

ÅLDER.  8–15 år 
TID  20-30 minuter
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AKTIVITET  11. LEK MED OSS

 MÅL
Att hjälpa eleverna att utveckla empati. 

 FÖRBEREDELSER
En bild, relaterad till den korta berättelsen som används för aktiviteten.

 STEG FÖR STEG
• Dela upp klassen i flera små grupper om fyra till fem elever. 
• Berätta för eleverna att du ska läsa en berättelse och sedan ställa en serie frågor, som först 

ska diskuteras i de små grupperna, varefter gruppens svar delas med hela klassen. 
• Läs berättelsen för hela klassen:

"När klockan ringer för rast går alla i skolan ut. Helena är jätteglad för hon vet att de ska spela 
fotboll, vilket hon gillar. John är inte så duktig på fotboll, men han vill gärna försöka. Men 
innan de börjar spela så säger Helena till honom att han inte får spela eftersom han är så 
dålig och deras lag kan förlora på grund av honom." 

• Vägled gruppens diskussion med hjälp av frågorna nedan. Läs en fråga i taget och ge 
grupperna tid att diskutera frågan och komma fram till ett gemensamt svar. Bestäm tid 
beroende på elevernas ålder och förmåga att engagera sig. Välj frågor och variera dem. 

• Stimulera mångfald i svar och debatt i stället för korrekta svar. Beröm allas bidrag, intyga 
att alla åsikter och förslag är värdefulla. Se till att diskussionerna inte domineras av enskilda 
elever och att alla är överens om gruppens svar.

• När grupperna är redo så delger varje grupp sitt svar på frågan. Jämför idéer och belys 
skillnaderna, men fördjupa inte diskussionen i det här läget. Erbjuder motförslag som 
underlättar ett ändrat perspektiv och varierande svar.

• Fortsätt med nästa fråga. 

 ATT TÄNKA PÅ
1. Vad tänkte John när Helena sa att han inte fick spela? Hur kände han sig? Varför? 
2. Vad tänkte Helena när hon sa så till John? Hur kände hon sig? Varför?
3. Om du var en av eleverna som spelade fotboll, vad skulle du göra? Varför?
4. Om ingen av klasskamraterna skulle säga till John att spela, hur skulle han känna sig? Varför?
5. Om någon bad honom att vara en del av hans eller hennes lag, hur skulle han känna sig? Varför? 
6. Känner du någon som har gått igenom något liknande? Har du någonsin känt något liknande? 

Vad gjorde de andra?
7. Vad kan vi göra för att John ska må bättre?
För att stärka och generalisera det diskuterade innehållet, be eleverna att komma på en slogan/
ett budskap som summerar det utförda arbetet. Formulera tillsammans en slogan för hela 
gruppen som tar upp frågorna: Vad har vi lärt oss i dag? Vilken nytta har det? 
Budskapet ska vara kort, positivt och enkelt att komma ihåg. Skriv ner det och sätt upp det på en 
synlig plats i klassrummet.

 TIPS
• Avsätt tillräckligt med tid för varje fråga så att eleverna kan utforska olika svarsmöjligheter. 
• Om ni följer upp arbetet senare, börja med att påminna eleverna om den inledande 

berättelsen och de huvudsakliga bidragen.

 REFERENSER
Baserat på mobbningsförebyggande program från Rädda Barnen i Rumänien  
(www.salvaticopiii.ro).

ÅLDER  6–12 år 
TID  30–45 minuter
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ÅLDER 10–16 år 
TID  90 minuterAKTIVITET  12. KLÄTTRA UPPFÖR BERGET

 MÅL
• Att bygga färdigheter för lagarbete, samarbete och problemlösaning.
• Att stärka hjälpsamt och uppmuntrande beteende. 
• Att stärka relationen mellan lärare och gruppen/klassen.

 FÖRBEREDELSER
• Rekvisita; ryggsäckar, halsdukar, rep (beror på antalet deltagare – för 10 elever: 1–2 rep  

och 10–15 halsdukar).
• Sekundär handledare

 STEG FÖR STEG
Be eleverna att sätta sig i en stor cirkel. Berätta eller läs upp följande berättelse:

"Jag vill bjuda in er till en berättelse om ett äventyr på världens högsta berg, Mount Everest. 
En grupp med modiga internationella bergsklättrare har för avsikt att klättra till toppen av 
Mount Everest för första gången utan syrgas. 
Expeditionen utgår från baslägret vid bergets fot. Det finns olika grupper i lägret: andra 
bergsklättrare, ett sjukhus med sköterskor och läkare, en helikopter med en pilot och 
en radiotelegrafist. Dessutom finns att kamerateam på plats för att dokumentera detta 
fantastiska äventyr.
Expeditionen startar tidigt på morgonen efter att gruppen har lyssnat på väderrapporten. 
Redan i början måste de ta sig över ett farligt område med branta klippor och förrädiska 
snöfält. Efter att ha kämpat hårt når gruppen toppen av berget, totalt utmattade. Det dröjer 
inte länge innan en snöstorm slår till och gruppen befinner sig i en väldigt farlig situation. De 
behöver hjälp och ber om det.
Sjukhuspersonalen och helikopterpiloten gör sig redo för en räddningsoperation.
De flyger till toppen och lyckas rädda klättrarna ur denna kritiska situation. 
Efter återkomsten till baslägret behandlar läkarna och sköterskorna de skadade 
bergsklättrarna.
När de har återhämtat sig tilldelar Tibets president dem landets främsta utmärkelse för sin 
prestation. Ceremonin sänds av NTV/RTL/BBC/CNN." 

• Dela upp eleverna i två huvudgrupper: klättrare och sjukhusgrupp. Alla bestämmer själva 
vilken grupp de tillhör. Den tredje gruppen kan vara piloten och andrepiloten.

• Berätta för eleverna att de ska sätta sig in i rollen som bergsklättrare, pilot, läkare och så 
vidare och be dem att spela rollen. Tillhandahåll rekvisita (halsdukar, rep, ryggsäckar) och 
berätta att eleverna kan använda det i rollspelet. 

• Be bergsklättrarna och sjukhusgruppen att välja ett område i rummet och förbereda det 
för rollspelet. Till exempel kan bergsklättrarna ställa ut stolar eller andra föremål som 
utmaningar att ta sig förbi under expeditionens gång. De ska välja en ledare som organiserar 
expeditionsgruppen. Be sjukhusgruppen att välja stolar som sjukhussängar. Ledaren för 
sjukhusgruppen ska organisera gruppen – till exempel: vem tillhandahåller medicinsk hjälp, 
vem frågar patienterna om deras problem, vem koordinerar inskrivningsprocessen och så 
vidare.

• Se till att varje elev är bekväm med sin roll under rollspelets gång. Instruera den första 
gruppen att klättra till toppen; de kan använda repet för att hjälpa varandra. Eleverna kan 
använda stolar som hinder och utmaningar att övervinna under klättringen. Det är bäst att 
börja med den här gruppen och att följa dem under rollspelets gång. Sjukhusgruppen väntar 
på sin tur. Under tiden erbjuder den andra handledaren dem sitt stöd. 
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• Hjälp dem att lösa uppgifter genom att säga att alla ansvarar för expeditionen och att de 
måste ta hand om varandra ända till slutet. 

• I slutet genomgår alla klättrare en medicinsk undersökning och det är dags för 
sjukhusgruppen att agera. Piloterna tar klättrarna till sjukhuset och sjukhusgruppen ser till att 
alla är säkra. Observera att några av eleverna lär försöka ta en person och föra honom eller 
henne till sjukhuset. Se till att ingen skadas – barn kan bli väldigt aktiva. Instruera eleverna att 
ta hand om personen och överföra vederbörande till sjukhusgruppen på ett symboliskt sätt. 

• Sammanfatta genom att säga att ni är väldigt glada över att alla var viktiga i det här rollspelet. 
Bjud in eleverna att dela sina erfarenheter från rollerna de spelade och att diskutera 
processen i gruppen. Hänvisa då till följande frågor:

 ATT TÄNKA PÅ
1. Hur kändes det att vara bergsklättrare, pilot och läkare?
2. Vad lärde du dig i gruppen av bergsklättrare?
3. Hur kändes det att hjälpa andra som läkare? Hur kändes det att ta klättrarna till sjukhuset som 

pilot?
4. Trodde du att andra skulle hjälpa dig under expeditionen?
5. Kan du göra detsamma om någon i klassen har problem?
6. Går det att använda erfarenheterna från rollspelet i våra relationer med de andra i klassen, 

och hur i så fall?

 TIPS
• Den här aktiviteten kan uppmuntra elever att bli väldigt aktiva, kaotiska och högljudda. 
• Rollspelet bör handledas av två medlemmar av skolpersonalen. En person kan delta som 

extra handledare eller till och med som en av rollfigurerna tillsammans med eleverna. Detta 
stärker gruppmedvetenheten, samförståndet och relationen till eleverna. 

• Instruktionerna kan ges steg för steg då de är ganska långa. Se till att eleverna lyssnar 
uppmärksamt när ni pausar rollspelet för introducera nästa steg.

 REFERENSER
Egen skapelse, Kristina Nenova (Animus Association Foundation), tacksamt bearbetat från Stefan 
Flegelscamp, Psychodrama Institute Szenen, Tyskland.
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ÅLDER  7–18 år 
TID  60 minuterAKTIVITET  13. JOHARIS FÖNSTER

 MÅL
• Att stärka medvetenheten om hur elever ser sig själva och hur andra ser på dem.
• Att förstå och främja självmedvetenhet och självacceptans.
• Att främja personlig utveckling, kommunikation och relationer.

 FÖRBEREDELSER
Pennor, färgpennor, papper, färgglada klisterlappar/post-it-lappar

 STEG FÖR STEG
• Förklara för gruppen att den här aktiviteten låter dem se sig själva genom andras ögon på ett 

positivt sätt. Betona att fokus ligger på varandras positiva egenskaper.
• Ge varje elev en stor bit papper uppdelad i fyra sektioner. Be dem att dekorera sitt "fönster" 

precis hur de vill. Be sedan varje elev att skriva följande på varje fönsterruta: 

     

1 2

3 4

1.  "Jag vet och du vet"
2.  "Du vet"
3.  "Jag vet"
4.   Skriv inget i den fjärde rutan än.

• När alla är färdiga med sitt fönster, be eleverna att placera papperet bakom sig eller på golvet 
framför sig.

• Be eleverna att enskilt skriva ner några positiva tankar om sig själva med hjälp av adjektiv 
eller korta fraser på separata post-it-lappar. Uppmuntra dem att skriva minst fyra stycken. Ge 
några exempel, som: "Jag är bra på att berätta historier", "Jag är en fantastisk lyssnare/vän", 
"ärlig", "välorganiserad" och så vidare. Behåll dessa post-it-lappar som en personlig lista.

• Be sedan eleverna att skriva 1–3 positiva egenskaper om varje elev på separata post-it-lappar 
och att sätta dem på det fjärde, tomma fönstret hos personen som de skriver om, utan att 
skriva sitt eget namn på lapparna. (Försäkra er om att de endast skriver positiva egenskaper). 
För att möta varje individs behov kan man erbjuda en variation av ord tillsammans med 
bilder, väl synliga för att hjälpa till att ta processen framåt.

• När alla är färdiga, be varje elev att granska sina fönster individuellt. Vid den här tidpunkten 
kan de som är redo och så önskar dela sina känslor med gruppen.

• Be nu gruppen att börja sortera post-it-lapparna i sitt fönster:
• I den första rutan ("Jag vet och du vet") placerar eleverna de ord eller fraser som 

matchar lapparna de skrev om sig själva i början av övningen.
• I den andra rutan ("Du vet") placerar de allt som andra har sagt om dem som inte stod 

med på deras personliga lista.
• I den tredje rutan ("Jag vet") ska eleverna placera allt som nämndes på deras personliga 

lista, men inte nämndes av någon annan.
• När eleverna är färdiga med sina fönster kan de dela dem med resten av gruppen. Förklara 

sedan att:
• "Jag vet och du vet"-rutan är den del av oss själva som vi är säkra på och gärna visar upp 

för andra. För att vidareutveckla detta kan ni fråga: Hur kan du bygga vidare på detta? 
Hur gör du mer av detta? Tycker du om att ses som detta?

• "Du vet"-rutan är hur andra ser oss, men är inte själva medvetna om dessa kvaliteter. 
Förklara också att ibland finns potentialen där, men vi är för blyga, för nervösa eller för 
ängsliga för att märka det. Men andra kan hjälpa oss med det. För att vidareutveckla 
detta kan ni fråga: Vilka av dessa egenskaper skulle du vilja visa mer av? Hur ser du dig 
själv på det här sättet? Gillar du alla eller några av de här egenskaperna? Vilka kvaliteter 
överraskade dig mest?
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• "Jag vet"-rutan handlar om varje persons potential. Den här rutan handlar om vad 
deltagaren tror att han eller hon kan klara av, men inte gör tillräckligt, är för rädd eller 
ängslig och/eller håller igen. För att vidareutveckla detta kan ni fråga: Vad skulle du 
behöva göra för att visa den här sidan av dig själv? Om du kunde be om hjälp att göra 
detta, vem skulle du fråga? Finns det något där du inte vill dela, utan föredrar att hålla för 
dig själv?

• ”Den sista rutan”, som lämnades tom, representerar personlig utveckling. 
• När alla elever har delat det de vill av de föregående tre fönsterrutorna, uppmuntra dem 

att föreställa sig vilka personer de skulle vara i framtiden, med inspiration av de positiva 
egenskaperna i sina egna listor och kanske med tillägget av idéer som de fick när de lyssnade 
på diskussionen om andra fönster. Detta skrivs i den sista rutan, ruta 4. 

• Be dem slutligen att ta ett steg tillbaka och se sig själva och deras aktuella kvaliteter och 
självbilder som de har kapacitet att utveckla.

 TIPS
Det finns flera adjektiv i Arbetsblad 4 som ni kan föreslå att eleverna använder.

 REFERENSER
Bearbetat från Chapman, A. (2003).

 

 

 

 

ARBETSBLAD 4 Aktivitet 13

SKICKLIG GLAD UTÅTVÄND PÅHITTIG MOGEN

BLYG SMART VÄNLIG INTELLIGENT BLYGSAM

FLEXIBEL KOMPLEX GIVANDE INÅTVÄND NERVÖS

DJÄRV SJÄLVSÄKER TILLFÖRLITLIG SNÄLL OBSERVANT

MODIG TILLGIVEN HJÄLPSAM KUNNIG ORGANISERAD

LUGN VÅRDAD IDEALISTISK LOGISK TÅLMODIG

OMTÄNKSAM ENERGISK OBEROENDE LYCKLIG STARK

STOLT RELIGIÖS SJÄLVMEDVETEN ROLIG SPÄND

TYSTLÅTEN LYHÖRD FÖRNUFTIG SKÄRPT PÅLITLIG

TANKFULL SÖKANDE SENTIMENTAL SPONTAN VARM

AVSLAPPNAD SJÄLVSÄKER ACCEPTERANDE SYMPATISK KLOK
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AKTIVITET  14. DJUR OCH GODA EGENSKAPER

 MÅL
• Att utveckla självmedvetenhet och medvetenhet om andras goda egenskaper.
• Att uppleva och värdera känslor av egenvärde och tillhörighet.
• Att främja positiva kommentarer och positiv återkoppling bland deltagarna.

 FÖRBEREDELSER
Papper (ett ark per elev) och färgpennor eller tuschpennor.

 STEG FÖR STEG
• Bjud in eleverna att avsluta följande mening: Om jag var ett djur skulle jag vara... Eleverna 

arbetar sedan självständigt med att rita sig själva som sitt favoritdjur, med egenskaper som 
eleverna känner liknar dem själva. Säg åt eleverna att inte skriva något om djuret och att inte 
skriva sitt namn på teckningen.

• Eleverna viker ihop sina teckningar för att säkra diskretion och lägger dem i mitten av 
rummet.

• Sedan drar varje elev en teckning ur högen. Om de råkar dra sin egen teckning lägger de 
tillbaka den och väljer en ny. Alla ska välja någon annans teckning.

• På den valda teckningen skriver varje elev ner alla positiva saker han eller hon kan komma på 
om aktuellt djur. Betona att de bara ska skriva ner positiva saker.

• När de är färdiga ska de turas om att visa upp varje djur och läsa upp alla positiva saker om 
djuret. Bilderna kan visas och/eller återlämnas till eleven som har skrivit ner kvaliteterna. 

 ATT TÄNKA PÅ
Att dela positiva kommentarer främjar tillit, en känsla av egenvärde och tillhörighet. Säkra att 
bara eleverna bara skriver ner och läser upp positiva saker om djuret för gruppen. I händelse av 
tvetydigheter eller negativa kommentarer, ställ följande frågor: 
1. Varför anser du att det här är en positiv egenskap? 
2. Vad får dig att känna att det här är rätt?
3. Vilka andra egenskaper kan du komma på som är positiva?
Slutligen:
5. Hur upplevde ni den här aktiviteten?
6. Vad har ni lärt er om er själva?

 TIPS
• Om eleverna har utvecklat en hög nivå av empati och tillit kan de gissa vilken person djuret 

representerar. 
• Fråga om den som har gjort teckningen vill ha den tillbaka och hur de känner sig när de har 

hört alla positiva egenskaper som tillskrivs deras djur.
• Det är viktigt att vara diskret i fråga om vem som ritat teckningen och att inte sätta press på 

någon att "komma ut" som djurets skapare.

 REFERENSER
Bearbetat från Life Skills-based Education for Drug Use Prevention Training Manual. 
Webbadress: http://www.unicef.org/lifeskills/files/DrugUsePreventionTrainingManual.pdf, 
hämtat: 29 juli 2015.

ÅLDER från 9 år 
TID  30–45 minuter
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ÅLDER  alla
TID  5–10 minuter

AKTIVITET  15. PAPPERSKORG OCH RYGGSÄCK

 
 MÅL

• Att uppmuntra elever att tänka på vad de uppskattade eller ogillade med aktiviteten/
övningen.

 FÖRBEREDELSER
• En papperskorg och en ryggsäck eller laminerade bilder av dessa, Små kort/post-it-lappar i två 

olika färger (till exempel grön och röd). 
• För yngre elever: Kort med bilder för alla aktiviteter under lektionen/övningen/aktiviteten 

(introduktion/uppvärmning, grupparbete, rollspel, mellanmål och så vidare).

 STEG FÖR STEG
• Dela ut de färgade post-it-lapparna och säg till eleverna att de kan ta så många av varje 

färg som de behöver. Be dem att skriva ner en eller fler saker som de uppskattade under 
aktiviteten på de gröna lapparna och lägga dem i ryggsäcken, samt att skriva ner en eller fler 
saker som de ogillade på de röda lapparna och lägga dessa i papperskorgen. Ge dem några 
minuter att arbeta självständigt. Deras återkoppling är anonym, inga namn ska skrivas på 
lapparna.

• Med yngre elever, gör följande: Håll upp ett kort och fråga eleverna kollektivt om de tyckte 
om den aktiviteten. Du kanske måste räkna händer och följa majoriteten. Om de gillade 
aktiviteten lägger du den i ryggsäcken för framtida användning. Om inte, hamnar den i 
papperskorgen.

 ATT TÄNKA PÅ
Du kan använda ett urval av dessa för en slutlig återkopplingsrunda:
1. Tyckte du om aktiviteten?
2. Var det något du inte tyckte om och varför?
3. Finns det någon aktivitet som vi inte gjorde som du vill att vi överväger till nästa gång?
4. Vilken var din favoritaktivitet?
5. Vilken aktivitet ska läggas i ryggsäcken?
6. Vilken aktivitet ska läggas i papperskorgen?
7. Vad borde göras annorlunda nästa gång?

 TIPS
Det här är ett praktiskt verktyg när ni diskuterar aktivitetens framgång och övningen i helhet.

 REFERENSER
Baserat på Barnardos övningar, (www.barnardos.org.uk, tracy.bell@barnardos.org.uk). 
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DEL 5. 

VARNINGSSIGNALER OCH INDIKATIONER PÅ MOBBNING

Som lärare eller pedagoger ska ni vara aktiva både i att förebygga mobbning och våld i skolan 
samt att ingripa på ett lämpligt sätt om någon mobbas. Att vara medveten och uppmärksam 
på tecken och signaler från individuella elever eller grupper i klassen/skolan kan hjälpa er att 
upptäcka och identifiera tecken på mobbning i ett tidigt skede. Medvetenhet och diskret ob-
servation av det sociala samspelet i klassen vägleder er i er bedömning av situationen, till-
sammans med öppna, objektiva, taktfulla och stödjande reaktioner. På så sätt kan ni undvika 
att underskatta eller överreagera på möjliga tecken på mobbning. Att hålla gruppdynamiken  
i fokus hjälper också till att skilja på daglig kommunikation, interpersonliga relationer och kon-
flikter relaterade till mobbning. Alltför ofta vidtas lämpliga åtgärder för sent, när mobbningen 
redan är etablerad och kanske till och med har eskalerat.

HUR MÄRKER MAN OM EN ELEV ÄR UTSATT  
FÖR MOBBNING? 

Det finns många praktiska verktyg, från långa checklistor till enkla tips, som hjälper till att foku-
sera på och identifiera risker för mobbning i skolan. Här följer några indikatorer, sammanställda 
från olika författares arbeten5: 

VAR UPPMÄRKSAM OCH SE EFTER SIGNALER 
NÄR EN ELEV:  

• Ofta kommer för sent till skolan, eller inte alls.
• Har problem med skoluppgifter och får märkbart sämre betyg. 
• Ofta är ensam och utesluts av andra elever från gruppaktiviteter under rasterna.
• Kritiseras och inte tas på allvar av de andra, till exempel på grund av sitt 

utseende. 
• Väljs sist av alla vid lagspel. 
• Är tillbakadragen, orolig, ledsen, ängslig, gråtmild, olycklig eller hjälplös. 
• Uppvisar oväntade humörsvängningar, är till exempel tyst, nedstämd eller 

tillbakadragen.
• Blir särskilt nervös när han eller hon måste tala framför hela klassen.
• Kommer till skolan med oförklarade skärsår, blåmärken eller andra skador, 

sönderrivna eller trasiga kläder eller saker.
• Ofta håller sig i närheten av en vuxen. 
• Vägrar att säga vad som är fel. 

5 Olweus (1993), Rigby (1996), 8UNG IN DER SCHULE – Unterrichtsmaterial zur Gewaltprävention (2010). 
Initiative Gesundheit und Arbeit, www.iga-info.de; Werner (2014). Mobbing in der Schule erkennen und handeln – 
Leitfaden für Lehrer, Norderstedt, https://www.beamten-infoportal.de/blog/wp-content/uploads/Mobbing-in-der-
Schule-erkennen-und-handeln-Leitfaden-fuer-Lehrer.pdf

VERKTYG FÖR TIDIG IDENTIFIERING 
AV OCH LÄMPLIGT INGRIPANDE VID 
MOBBNING
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HUR HANDSKAS MAN MED MOBBNING  
PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT? 

Här förklarar vi kort interventionsmetoderna från Olweus (Hazelden Foundation, 2007)  
och Rigby (1996). 
Metoderna används på varierande sätt beroende på våra olika länders lagstiftning. 

 
OLWEUS ENKLA MODELL I SEX STEG:

Steg 1: Stoppa mobbningen.
Steg 2: Stöd den som blivit utsatt på ett sätt som låter honom eller 

henne återta kontroll över sina känslor.
Steg 3: Prata med mobbaren, visa på beteendet och förklara 

varför det är oacceptabelt.
Steg 4: Ge åskådare en eloge eller information om hur de ska 

agera i framtiden.
Steg 5: Använd logisk, icke-våldsam bestraffning.
Steg 6: Om möjligt, följ upp med mobboffret för att säkra att 

mobbningen har slutat.

 
 
RIGBYS PRAKTISKA, ALTERNATIVA METODER  
FÖR ATT HANDSKAS MED MOBBARE OMFATTAR:

Tillhandahåll och implementera tydligt definierade regler med lämpliga konsekvenser för 
de som har mobbat någon. 

Rådgivning. Detta kan omfatta informella samtal med mobbaren för att försöka förändra hans 
eller hennes beteende. Eller en mer strukturerad metod, varav två har föreslagits:

• Ingen skuld-metoden. Den här metoden innebär att kurator samlar grupper 
med barn, inklusive misstänkta mobbare. Kurator beskriver den utsattas svåra 
situation och låter gruppen komma fram till en ansvarsfull lösning. Resultat 
övervakas sedan noggrant.

• Gemensam angelägenhet-metoden Detta kräver att kurator delar sin oro för 
den utsatte med individer i gruppen och att få barnen att lova att agera på ett 
specificerat och positivt sätt i sitt framtida samröre med offret. 

 
Efterföljande avsnitt följer dessa allmänna indikationer och interventionsmodeller och 
fokuserar på de landspecifika miljöerna i fråga om mobbningsingripanden.
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PRAKTISKA INSTRUKTIONER FÖR ATT INGRIPA  
VID MOBBNING I SKOLAN

Det här kapitlet erbjuder en kortfattad översikt över likabehandlingsplan och bestämmelser 
för ingripande, rapportering och stödåtgärder i Sverige. Ett brett spektrum av bestämmelser 
och tydliga skillnader präglar de olika länderna, till exempel i fråga om behovet av att driva 
igenom en bindande antimobbningpolicy i skolan eller inte, att handskas med mobbning å 
skolpersonalens vägnar, eller att involvera elever och vårdnadshavare i utformandet av, 
diskussionen om eller användningen av respektive policy och interventionsåtgärd.

HUR SKA MAN INGRIPA? 

Likabehandlingsplan

För att stödja arbetet med likabehandling, icke-diskriminering och icke-våld utvecklar skolorna 
en plan för att bekämpa diskriminering och kränkande behandling. Planen kan ses som en do-
kumentation över det systematiska och kvalitativa arbetet med att stödja, förebygga och vidta 
åtgärder som görs på området.

Den här planen skrivs årligen för varje skola. Varje skola har sin egen plan baserad på bland 
annat resultat från enkäter som genomförs inom organisationen. Planen ska ha mål för stöd-
åtgärder och förebyggande åtgärder baserat på analyser av enkäter och utvärderingar av före-
gående års arbete. Planen ska innehålla specifika instruktioner för detta arbete och om vilka 
processer som ska användas. Den ska också beskriva hur eleverna är involverade i främjande 
och förebyggande aktiviteter.

 
Processer för utredning och dokumentation när  
en elev kränks av en annan elev/andra elever

Personal som ser eller får vetskap om kränkning, ingriper i det akuta skedet och talar med de 
inblandade. Händelsen dokumenteras och lämnas till mentor eller annan ansvarig person.

Mentor avgör vidare utredning, informerar vårdnadshavare och lämnar rapporten till rektor.
Skolledningen bearbetar dokumentationen och samråder med mentor/klassföreståndare 
om lämpliga åtgärder och uppföljning. Mentor/klassföreståndare följer upp händelsen och 
förvissar sig om att kränkningen inte upprepas.

Händelserna och åtgärderna dokumenteras skriftligt.

Processer för utredning och dokumentation när  
en elev kränks av en skolanställd

Vid indikation ska skolledning omedelbart samtala med utsatt elev eller uppgiftslämnare samt 
med elev och vårdnadshavare tillsammans och därefter med aktuell personal. 

Ett möte mellan personal, vårdnadshavare och rektor organiseras om det anses lämpligt. 
Arbetsgivaren ska agera utifrån de arbetsrättsliga rutiner som gäller. 

Händelsen och åtgärderna dokumenteras. Arbetsrättsliga åtgärder dokumenteras i särskild 
ordning.
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HUR RAPPORTERAR MAN FALL AV MOBBNING? 

Informationskrav 

I enlighet med den svenska skollagen, kapitel 6, finns det ett särskilt informationskrav vid fall 
av trakasserier, våld och/eller mobbning. Informationskrav innebär att en lärare, förskolelärare 
eller annan anställd som får reda på att ett barn eller en elev kan ha utsatts för kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier är skyldig att informera förskolechefen 
eller skolans rektor. En förskolechef eller rektor som får information om att ett barn eller en 
elev har utsatts för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier är i sin tur 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att omedelbart undersöka 
förhållandena kring de anmälda kränkningarna och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

HUR/VAR/VEM KONTAKTAR MAN?

• Skolverket, www.skolverket.se
• Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se
• Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se
• Barn- och elevombudet, beo.skolinspektionen.se
• Den svenska skollagen (2010:800).

HUR PRATAR MAN MED VÅRDNADSHAVARNA?

Vårdnadshavarna ska alltid kontaktas vid fall av mobbning och informeras om situationen. Rek-
torn, läraren, skolkuratorn eller skolsköterskan kontaktar vårdnadshavare. De anställda följer 
riktlinjerna i skolans likabehandlingsplan.
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GÖTEBORGS STAD, SVERIGE

Skollagen. 1 kap. Inledande bestämmelser 
 
Syftet med utbildningen inom 
skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till 
att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 
och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläggande demo-
kratiska värderingar som det svenska samhäl-
let vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 
elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete 
med hemmen främja barns och elevers allsi-
diga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. (Skollagen 2010:800)

Läs även kapitel 6. Åtgärder mot kränkande 
behandling  
(Skollagen 2010:800)

Läroplanen för Grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011

SKOLANS UPPDRAG

Skolans uppdrag är att främja lärande där in-
dividen stimuleras att inhämta och ut veckla 
kunskaper och värden. Skolan ska i samar-
bete med hemmen främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. Skolan ska präglas av om-
sorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en 
fråga om att överföra och utveckla ett kultur-
arv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till nästa. Skolan ska vara 
ett stöd för familjerna i deras ansvar för bar-
nens fostran och ut veckling. Arbetet måste 
därför ske i samarbete med hemmen. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläg-
gande värden och främja elevernas lärande 
för att därigenom förbereda dem för att leva 
och verka i samhället. Skolan ska för medla 
de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i 
en komplex verklighet, med ett stort infor-
mationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
Det är också nödvändigt att eleverna utveck-
lar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är 
nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få ut-
veckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar 
i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att elev-
erna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fy-
sisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

YTTERLIGARE MATERIAL  
OCH HJÄLPVERKTYGDEL 6. 
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D E L  6.  Y T T E R L I G A R E M AT E R I A L  O C H H J Ä L P V E R K T YG

GOD MILJÖ FÖR UTVECKLING  
OCH LÄRANDE

Eleven ska i skolan möta respekt för sin per-
son och sitt arbete. Skolan ska sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko-
lan verkar i en omgivning med många kun-
skapskällor. Strävan ska vara att skapa de 
bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grund-
läggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter. 

NORMER OCH VÄRDEN

Skolan ska aktivt och medvetet påverka 
och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och 
låta dem komma till uttryck i praktisk var-
daglig handling.

MÅL 
 
Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper  
om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter;

• respekterar andra människors egenvärde;
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt  

medverkar till att hjälpa andra människor;
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen; och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 
RIKTLINJER 
 
Alla som arbetar i skolan ska

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen;

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor;
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper; och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokra-

tiskt förhållningssätt.

Läraren ska
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konse-

kvenser för det personliga handlandet;
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem;
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling;
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna  gruppen; 

och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som 

en grund för arbetet och för samarbete. (Skolverket, 2011)
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Illustrationerna i denna handbok är gjord av 
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i varje deltagarland. De visualisera barnens 

röster på temat mobbning och trygghet i 
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Vad barnen kan berätta för oss om mobbning 

och trygghet i skolan", som produceras 

inom ramen för EU: s Daphne-projekt: "Tidig 

identifiering och förebyggande av mobbning  
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