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TACK
BULGARIEN
Elever i första klass i 134 “Dimcho Debelyanov”-skolan,
elever i femte klass i 55 “Petko Karavelov”-skolan, elever
i sjätte och sjunde klass i 153 “Neofit Rilski” specialskola
för sport, Solfia, Övervakande och rådgivande grupp
för barn i åldern 11 – 17 som deltar i aktiviteter
anordnade av Animus Association Foundation. Ett
särskilt tack till Dena Popova, Kristina Nenova, Todor
Lalov och klassföreståndarna för deras bidrag och stöd
under arbetet i arbetsgrupperna och fokusgrupperna.
Vi vill även tacka Marina Angelova som har hållit i
arbetsgrupperna för skolan och Maria Tchomarova som
har samordnat tjänsterna och arbetsgrupperna för barnen
och hjälpt oss att förstå barnens berättelser.

TYSKLAND
Elever i tredje klass i Judith-Kerr Grundschule, elever i
fjärde klass i Locknitz-Grundschule, elever i sjunde klass
i Oberschule Johann Gottfried Herder i Berlin, elever i
åttonde klass i Oberschule Dr. Hans Bredow i Königs
Wusterhausen.
Ett stort tack till Marie Krock och Till Kuken från
Grenzlauer e.V. och Tzvetina Arsova Netzelmann och
Joyce Dreezens-Fuhrke från SPI Forschung GmbH för
genomförandet av arbetsgrupper i skolorna.
Vi vill även tacka klassföreståndarna, de övriga
pedagogerna och socialarbetarna för deras engagemang
och stöd under arbetet i arbetsgrupperna.

NEDERLÄNDERNA
Elever i sjätte klass i De Achtbaan basisschool i Vorhuut
i Nederländerna. Elever i lördagsskolan De Mussen i
Haag i Nederländerna. Vi vill rikta ett stort tack till Remi
Goossens och Mathijs Euwema för genomförandet av
arbetsgrupperna.Vi vill även tacka klassföreståndarna,
de övriga pedagogerna och socialarbetarna för deras
engagemang och stöd under arbetet i arbetsgrupperna.

RUMÄNIEN
Ett stort tack till eleverna i årskurs fyra i klass A, B, C
och D i allmänna skolan nummer 81 i Bukarest för det
engagemang och det åtagande, de idéer, den glädje och den
energi de förde med sig till våra arbetsgrupper och möten.
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Vi vill också tacka lärarna och skolledningen i Skola 81
samt våra kollegor Oana Niculae, Stefana Dobre och
Mihaela Manole för genomförandet av arbetsgrupperna.
Vi riktar även ett särskilt tack till Bukarest skolinspektion
för deras deltagande i projektet och erkännandet att
mobbning är ett allvarligt ämne som påverkar elevernas
välmående och i inlärningsförmågan, samt för att de förde
upp projektets resultat på beslutsfattningsnivå.

SLOVAKIEN
Elever i sjätte klass i ZŠ na Nabreži mladeže i Nitra. Elever
i sjätte och sjunde klass i Dubova i Bratislava, barn i åldern
10–17 år från kristna barnorganisationen eRko i Dhle
Pole. Barn i åldern 10 – 17 år från lågtröskelcentret Ulita i
Bratislava. Barn i åldern 11 – 12 år från lågtröskelcentret
Cirkus i Nitra.
Vi vill även tacka Miriama Somorovska, Jana
Šimončičova, Ľudmila Vaclavova, Tatiana Ivanič, Diana
Demkaninova och Lydia Marošiova för genomförandet
av arbetsgrupper och fokusgrupper.Vi riktar också ett
stort tack till skolornas rektorer och samordnarna vid
lågtröskelcentren för deras engagemang och stöd under
arbetet i arbetsgrupperna, och till alla barn som har
deltagit i arbetet.

SVERIGE
Elever i fjärde, sjätte och åttonde klass i Nygårdsskolan i
Göteborg, elever i fjärde klass i Björkåsskolan i Göteborg.
Ett särskilt tack till Petra Last och Jonna Håkansson för
genomförandet av arbetsgrupper i skolan. Vi vill även
tacka Marie Ahlen, Johan Sehlstedt, Sara Sivertsson och
klassföreståndarna för deras engagemang och stöd under
arbetet i arbetsgrupperna.

STORBRITANNIEN
Elever i tredje och femte klass i Our Lady and St Anne’s
RC Primary School i Newcastle upon Tyne. Elever i tredje
och femte klass i St Paul’s Federation of Schools i Alnwick.
Vi vill rikta ett stort tack till Tracy Bell och Jill Marriott
för genomförandet av arbetsgrupperna. Vi vill även tacka
rektorerna och klassföreståndarna för deras engagemang
och stöd under arbetet i arbetsgrupperna.
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„Vuxna förstår aldrig något själva och det
är tröttsamt att barn alltid måste förklara
saker för dem.“
Antoine de Saint-Exupéry
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VÄLKOMMEN TILL VÅR BOK!

3.

Alla vuxna har en gång varit barn, innan de växte upp och glömde bort hur barn
känner, uttrycker sig och ser på världen. Vuxna lever i en värld bestående av regler
och samhällsnormer som har formats av kulturella, historiska och politiska aspekter
under flera århundraden.
Skolan lär barnen att följa dessa regler och normer som en förberedelse för
vuxenlivet, men glömmer ofta bort att ta hänsyn till hur barnen ser på världen
och hur de känner inför den. I det här projektet har vi fört samman sju europeiska
länder – Bulgarien, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Sverige och
Storbritannien – för att skapa en öppen plats där barnens berättelser kan höras. Alla
länderna skiljer sig stort från varandra när det gäller historisk bakgrund, mångfald
och etnicitet, levnadsstandard, utbildningssystem och vilken roll barnen spelar i
utbildningssystemet och barns rättigheter.
Vi besökte 16 skolor och träffade fler än 514 elever. Skolorna skilde sig mycket
åt mellan de olika länderna. Vissa av värdlärarna som höll i de interaktiva
arbetsgrupperna började sin yrkesbana som lärare i auktoritära regimer medan andra
var unga lärare med stor erfarenhet av mångkulturella samhällen. I vissa av skolorna
hade det länge förekommit mobbning och vandalism, medan andra hade en skolmiljö
som främjade mångfald och tolerans.
Trots det visade det sig att barnen såg på världen på ett liknande sätt, oavsett var de
bodde och gick i skolan. De hade liknande uppfattningar om vad mobbning innebär
och hade samma problem i sina olika skolor.
Svaren från barnen och våra resultat presenteras i den här boken. Vi försökte sätta oss
in i deras situation och lyssnade på deras känslor, problem och förväntningar gällande
mobbning och våld. Läs vidare för att se vad barnen vill berätta för oss vuxna.

Vi hoppas att ni ska ha nytta av boken. Lycka till!

Lyssna! / Välkommen till vår bok
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Författare: 1) flicka, 10, Nederländerna;
2) pojke, 13, Bulgarien; 3) flicka, 12, Sverige;
4) pojke, 10, Nederländerna
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VAD VI GÖR

Varför?
Att utsättas för mobbning i skolan är en smärtsam upplevelse
som påverkar ett barns utveckling. Mobbningen äventyrar
hela den akademiska processen och har en negativ inverkan
på barns inlärningsförmåga, vilket är själva kärnan i skolan
som institution. Beroende på deras förmåga att handskas med
mobbningen kommer den att forma barnens framtida relationer
med andra människor, hur de växer som individer och huruvida
de tycker om sig själva eller om de för alltid kommer att ha ett
sår inuti som påverkar deras självkänsla, relationer, beteende och
känslor. Skolan utgör ändå en mycket stor del i barnens vardag.

3.

Vi startade det här projektet eftersom vi som lärare och föräldrar
bryr oss om våra barns framtid och tror att våld i skolmiljön måste
elimineras för att barnen ska kunna växa och bli känslomässigt
hälsosamma vuxna med gott självförtroende. Skolan är trots allt
mycket viktig för barnens mentala och känslomässiga hälsa och
kognitiva utveckling. Det här projektet är ett försök att komma
närmare barnen, i första hand som lärare och i andra hand som
föräldrar, för att försöka förstå deras känslor och rädslor – både
de som barnen ger uttryck för och de som förblir osagda.

4.

Samtal med barn, föräldrar, lärare och andra vuxna som ansvarar
för skolbarnens välmående och trygghet tydliggjorde behovet
av att ta en närmare titt på de problem som barn ställs inför i
skolan, särskilt sett ur barnens egen synvinkel. Därför har vi
utvecklat ett tillvägagångssätt som grundar sig på barnens egna
erfarenheter och som ska hjälpa lärare och andra vuxna att förstå
de bekymmer som barn har rörande våld i skolmiljön.
Vår förhoppning är att vuxna ska lära sig att stötta och hjälpa barn
utan att förebrå dem. Vi hoppas även att lärare och andra vuxna
ska lära sig att identifiera och lyckas sätta stopp för aggressioner i
klassrummet i ett mycket tidigt skede.

Lyssna! / Vad vi gör
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Vad?
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Barnperspektivet på mobbning är kärnan i vårt projekt.
Vårt övergripande mål är att involvera barn i
förebyggandet av mobbning och i skapandet av en trygg
skolmiljö på ett sätt där de själva aktivt får delta och
som stärker dem.
Första steget är att vända sig till barnen i de olika
europeiska länderna och be dem att dela med sig om
sina tankar och känslor och berätta vilka rädslor och
förväntningar de har rörande tryggheten i skolan.

det möjligt för barn och lärare att tillsammans skapa
en tryggare skolmiljö. Varje skola kan fritt tillämpa det
de har lärt sig genom projektet på ett flexibelt sätt och
skapa ett unikt, anpassat program och sätt att arbeta
mot mobbning i sitt specifika sammanhang. Under
projektets gång lade vi märke till vissa skillnader, men
även återkommande allmänna lösningar – som vi såg
i teckningar gjorda av barn från olika länder, olika
kulturella bakgrunder och olika utbildningssystem.

Sedan träffar vi lärarna och diskuterar barnens åsikter
och idéer. Genom en serie seminarier och arbetsgrupper
försöker vi sätta oss in i barnens situation tillsammans
med lärarna för att få erfarenheter som motiverar oss
att undersöka barnens problem. Nästa steg är att göra

Tillsammans med barnen och med hjälp av deras lärare
ville vi skapa ett långsiktigt tillvägagångssätt som gick
att tillämpa i det vardagliga arbetet mot våld i skolan
eller, som barnen själva uttryckte saken, ”få verktyg som
vi kan använda”.
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Vem?
Vi tycker att de vuxna är ansvariga för att skapa en trygg
och skyddad miljö för barnen och många av våra aktiviteter
riktar sig till vuxna. För att kunna ta det ansvaret måste
de vuxna emellertid vara tillräckligt modiga och öppna
att ta hänsyn till barnens perspektiv. Det är viktigt att de
vuxna inte är rädda för att närma sig barnen och försöka
förstå dem och stötta dem när det uppstår konflikter och
svårigheter eller när de mår dåligt. När vuxna förstår
barnens perspektiv och tillämpar sin livserfarenhet och
yrkesmässiga kunskaper kan de verkligen få barnen att
känna sig trygga, skyddade, starka och styrkta.
I åldern 7 – 18 år, då barnen är väldigt känsliga och många
förändringar sker med dem, är deras föräldrar och lärare
samt andra personer som på olika sätt är inblandade i deras
utveckling, de vuxna som står dem närmast. Det är dessa
vuxna som vi vill nå med våra aktiviteter.
Som en del av projektet ska skolpersonalen lära sig att tidigt
känna igen och upptäcka mobbning, ingripa vid mobbning
och hänvisa till och samarbeta med andra yrkesverksamma,
sociala myndigheter, familjer osv med utgångspunkt i de

4.
tankar och känslor som barnen ger uttryck för.
Barnen gav uttryck för sina åsikter och delade med
sig av sina känslor kring mobbning för att hjälpa de
vuxna att förstå dem bättre. Senare under projektet
kommer barnen att delta i interaktiva aktiviteter
(arbetsgrupper för förebyggande av mobbning). Särskild
uppmärksamhet kommer att ges till dem som blivit
mobbade och de som mobbat, som tillsammans med sina
föräldrar kommer att få tillgång till rådgivningsprogram
genom två av organisationerna – Animus Association
Foundation och Save the Children Romania.
För föräldrarna har vi sammanställt en broschyr med
information om tidiga tecken på mobbning och hur man
skyddar sina barn.
Beslutsfattare ska kontaktas med frågor som tagits upp
av barnen.
Inom ramen för projektet ska vi sprida allt vi har lärt
oss till en bredare publik bestående av specialister
med ansvar för barns välmående – rektorer, lärare,
socialarbetare, poliser och andra viktiga intressenter.
Vi tror att det här är ett effektivt sätt att öka medvetandet
bland yrkesmänniskor om barnens känslomässiga behov.

Lyssna! / Vad vi gör
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1.

„ Varje barn är en unik och
speciell individ.“ (George Morrison)

Barns åsikter om mobbning, våld och trygghet uttrycks fritt i
nästföljande kapitel. Barnen ombads uttrycka sina visioner, idéer,
bekymmer, attityder och känslor rörande våld och utfrysning,
vilket gjorde det möjligt för dem att använda sin grundläggande
rättighet att delta.

Barnet står i fokus
För oss var det viktigt att tillämpa ett barnfokuserat
tillvägagångssätt för att på samma gång ge barnet frihet och
ansvar så att det fick möjlighet att arbeta utifrån sin individuella
ståndpunkt och använda sitt eget perspektiv för att hitta en lösning.
Barn och ungdomar är aktiva deltagare i sina egna liv och sin
egen utveckling. Det innebär att de ska vara involverade mentalt
och fysiskt i alla aspekter av sina liv. Barn och ungdomar har,
precis som alla andra, specifika personligheter som definieras
av deras egna utvecklingsstadier och egna subjektiva synsätt på
verkligheten och sin egen situation.

2.
1

3

2

4

5
6

1: „Hjälp de som blir mobbade.“
2: „Mobbning är dåligt.“
3: „Du är ful och tjock!“
4: „Du! Låt bli henne.“
5: „Säg inte taskiga saker till henne!“
6: „Sluta på en gång!“

Författare: flicka, 11, Slovakien
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Hur tillämpar man ett
barnfokuserat tillvägagångssätt
när man handskas med mobbning?

Syftet med ett barnfokuserat tillvägagångssätt är att göra det
möjligt för barn att på ett tryggt och respektfullt sätt utveckla
sin egen attityd till problemlösning och därigenom uppmuntra
samarbete, utvecklingen av livsfärdigheter, deras förmåga att
organisera sig och framför allt att stärka barnens egenmakt.
Egenmakt är den process genom vilken människor lär sig
att ta kontroll över sitt eget liv och sina resurser med hjälp
av självorganisation. Därigenom känner sig barnen trygga,
uppmuntrade, lyckliga och stärkta i sitt sammanhang och deras
välmående ökar betydligt.

3.

The Institute of Child Protection Studies (2015) pekar på
följande fyra punkter som är relevanta för barnfokuserade
tillvägagångssätt:
• att identifiera utvecklingsstadier och potentiella
problematiska milstolpar under barndomen och ungdomen och
att hjälpa barn och ungdomar så tidigt som möjligt – både tidigt
i barnets liv och så snart som möjligt när problemet uppstår
• att ta hänsyn till barns och ungdomars utvecklingsbehov
under alla interventioner
• att förse barn och ungdomar med lämpliga möjligheter att
delta i alla aspekter av interventioner som görs för att skydda
barn och som påverkar dem
• att främja ett tillvägagångssätt präglat av samarbete för
omhändertagandet och skyddet av barn, däribland förstärkning
av de nätverk som är nödvändiga för barnens välmående.

5.

4.

Författare: 1) flicka, 6, Bulgarien; 2) flicka, 12, Sverige; 3) flicka, 6, Bulgarien;
4) pojke, 12, Bulgarien; 5) pojke, 10, Nederländerna
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ARBETSGRUPPERNA
Vilka som deltog?

Vilka aktiviteter
deltog barnen i?

I de sju projektländerna genomfördes
34 arbetsgrupper i 16 grund- och
gymnasieskolor med totalt 514 elever
i åldern 7 –18.

Vår metodik hade en gemensam utgångspunkt: barnens
och ungdomarnas perspektiv! Deltagande innebär inte
bara att delta i en viss process, utan att ta del i samtalet
och ta ansvar och möjligheten att besluta och förändra.
Vårt tillvägagångssätt vägleds av grundprincipen att
deltagandet ska stärka barnen. Därför frågade ledarna
inte bara barnen om vad de behövde för att kunna
känna sig trygga och må bra i skolan. Arbetsgruppernas
metoder som reflekterar det barnfokuserade
tillvägagångssättet låter barnen aktivt föra fram sina idéer
och föreställa sig, reflektera, drömma och ge´ uttryck
för sina berättelser, sina tankar och sitt perspektiv:
„ Lyssna på mig! Jag har en massa att berätta!“.
På så sätt kan vi vuxna inte missa deras berättelser.
Arbetsgrupperna innebar inte bara en behovsgranskning
av deras erfarenheter av mobbning, utan de uppmanade
barnen att utforska och återskapa skolmiljöns sociala
verklighet. Barnen funderade inte bara över vad som
”gjorde dem ledsna eller arga när det gällde mobbning“
utan engagerade sig aktivt och försökte föreställa
sig ”hur en värld och en skola utan mobbning skulle
se ut“ med tankar som ”vad borde de andra ändra
på så att vi känner oss trygga i skolan?“ och ”vad
kan vi göra för att mobbning inte ska inträffa?“

Bulgarien: 7 arbetsgrupper, 3 skolor och en övervakande
och rådgivande grupp för barn, 94 elever i åldern 7 – 18 år

Tyskland 4 arbetsgrupper, 4 skolor, 73 elever i åldern

8 – 16 år

Nederländerna: 3 arbetsgrupper, 2 skolor, 39 elever i
åldern 10 – 11 år
Rumänien: 5 arbetsgrupper, 1 skola och inom ramen för
National Forum for Children, 114 elever i åldern 10–11 år
Slovakien: 6 arbetsgrupper, 2 skolor, 50 elever i åldern
10 – 17 år
Sverige: 5 arbetsgrupper, 2 skolor, 84 elever i åldern
10 – 16 år
Storbritannien: 4 arbetsgrupper, 2 skolor,
60 elever i åldern 8 – 10 år

2.

1.
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Författare: 1) flicka, 10, Nederländerna; 2) flicka, 10, Bulgarien; 3)
flicka, 9, Bulgarien; 4) pojke, 13, Bulgarien; 5) pojke, 9, Bulgarien;
6) pojke, 6, Bulgarien

„Ha! Ha!“

5.
3.

4.

På vilket sätt
deltog de?
Övningarna som facilitatorerna erbjöd grundade sig
helt och hållet på barnens villighet att delta och dela
med sig om sina åsikter. En kombination av följande
metoder användes:
Grafiska kreativa tekniker
• Rita, modellera, slöjda (modellera, PlayMais) om
mobbningssituationer
• Kollage av tidningsbilder som visar känslorna hos de
som mobbas och de som mobbar
• Skapa bilder på temat: ”en värld med mobbning, en
värld utan mobbning”
• Skapa affischer på temat ”min superskola”
• Skapa antimobbningsflaggor med budskap till vuxna.
Visuella kreativa tekniker
• Foto-berättelse: skapa foton baserat på barnens
tankar, associationer och budskap rörande mobbning
och deras behov av att bli skyddade.
Interaktiva grupparbetestekniker
Interaktiva grupparbetestekniker bestående av olika
övningar som främjar självkänsla och skapar ett
positivt gruppklimat där empati och tillit står i centrum
av aktiviteterna genom att man skapar goda relationer,
främjar medvetenhet om och respekt för skyddandet av
personliga gränser: ”vad mobbning innebär för mig”.

Författare: flickor och pojkar, 8, Nederländerna

Vad lärde vi oss?
Vi lärde oss att vi behöver tålamod. Det var inte alltid
vi fick svar på våra frågor under första mötet, ibland
fick vi vänta till uppföljande möten med barnen. Det
krävs tid för att besvara en fråga och svaret kommer
som en del i en process, inte som ett slut i sig självt.
6.

Lyssna! / Arbetsgrupperna
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Författare: flicka

„Det enda som är starkare än
rädslan är hoppet.“
(flicka, 14, Sverige)
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BARNS RÄTTIGHETER

I Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
som antogs 1989 fastställdes att alla barn i världen har
samma rättigheter. Barnkonventionen ändrade vårt sätt
att se på barn – hädanefter skulle barn betraktas och
behandlas som människor med specifika rättigheter
istället för som passiva föremål för omsorg och
välgörenhet.
Barn har rätt till skydd. Det har länge rått enighet om
den saken. För att ett barn ska kunna utvecklas på ett
hälsosamt sätt är det emellertid viktigt att inte bara få
skydd utan att även känna sig värdesatt och få möjlighet
att delta: att lära sig att bilda en egen uppfattning, att ge
uttryck för den uppfattningen och framför allt att bli tagen
på allvar.
Det centrala i det barnfokuserade tillvägagångssättet
är barnets rätt att utvecklas fysiskt och mentalt,
känslomässigt, kognitivt, socialt och kulturellt1. För alla
beslut som påverkar ett barn måste man avgöra vilket
resultat som är det bästa för barnet och därmed på bäst
sätt skyddar barnets utveckling 2. För att kunna avgöra
det är det av yttersta vikt att man tar hänsyn till barnets
åsikt, i enlighet med barnets ålder och mognadsgrad 3.
Enligt FN:s barnrättskommitté måste man säkerställa
och främja barnens grundläggande rättighet att bli

respekterade för sin mänskliga värdighet och fysiska och
psykiska integritet genom att förhindra alla former av
våld för att kunna främja alla de rättigheter som anges i
barnkonventionen 4.
Upplevelsen av mobbning och våld är av naturen
försvagande för barn när deras rättigheter har kränkts
i skolan, den plats där de tillbringar större delen av sin
tid i mer än tio år och borde kunna känna sig trygga och
säkra. Det är i skolan som barnen tar sina första steg mot
självständighet, där de lär sig att interagera med andra
och följa de allmänna reglera för det mänskliga beteendet.
Det är därför av yttersta vikt att utbildningssystemet
tillgodoser de behov och hjälper till med de problem som
barnen har under den här mycket känsliga perioden av
deras utveckling. Barn som upplever våld har rätt att få
stöd i sin fysiska och psykiska återhämtning och sociala
reintegration 5.

1

Art. 6 der Kinderrechtskonvention
Artikel 3 i barnkonventionen
3
Artikel 12 i barnkonventionen
4
Allmän kommentar nr 13 (2011), Barns rätt att slippa alla former av
våld, FN:s barnrättskommitté
5
Artikel 39 i barnkonventionen
2
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VAD ÄR MOBBNING?
1.

Varifrån kommer ordet mobbare? Mitten av
1500-talet, förmodligen från nederländskans boele
som betyder älskare. Ordet användes ursprungligen
som en ömhetsbetygelse för någon av motsatt kön,
men blev senare ett sätt att tilltala en manlig vän.
Den nuvarande innebörden dateras till senare delen
av 1600-talet.
(Enligt Oxford Advanced Learner’s Dictionary)

3.

4.
Författare: 1) flicka, 10, Bulgarien;
2) flicka, 10, Rumänien; 3) flicka, 14, Bulgarien;
4) pojke, 10, Tyskland
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2.

Mobbning är en av de mest varierande formerna av
våld. Mobbning är en form av våld, men inte allt
våld är mobbning. Den kanske bästa definitionen av
mobbning har tagits fram av Dan Olweus, en svensk
psykolog som är professor i personlighetspsykologi
vid forskningscentret för hälsofrämjande (HEMIL) vid
universitetet i Bergen i Norge. I sin bok från 1978 med
titeln Aggression in the Schools: Bullies and Whipping
Boys skriver Olweus:
„En person blir mobbad när han eller hon upprepade
gånger och under en längre tidsperiod blir utsatt för
negativa handlingar av en eller flera andra personer.
En negativ handling är när en person avsiktligen
vållar en annan person skada eller obehag genom
fysisk kontakt, ord eller på annat sätt.“

!

Följande är exempel på mobbningsbeteende.

Kom ihåg

att mobbning är ett beteendemönster som upprepas
under en längre tidsperiod mot samma person(er)
med en tydlig maktskillnad mellan den som mobbar
och den som blir mobbad:
1. Att säga sårande och elaka saker
2. Att driva med andra
3. Att använda elaka och sårande smeknamn
4. Att totalt ignorera någon
5. Att avsiktligen utesluta någon ur en grupp
6. Att slå, sparka, dra någon i håret, knuffa eller
stänga in någon
7. Att ljuga
8. Att sprida falska rykten
9. Att skicka elaka lappar
10. Att försöka få andra elever att tycka illa om någon.

Författare: flicka, 14, Sverige

Lyssna! / Vad är mobbning?
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BARNENS BERÄTTELSER
I ORD OCH BILDER

„Mobbningen börjar redan i andra och tredje klass;
i femte och sjätte klass är den redan etablerad och nästan
officiell.“ (flicka, 11, Nederländerna)

1.

„De skriker på mig – igår och i förrgår, och idag! Det
finns barn som vill visa sig tuffa inför andra, de vill se
„coola” ut när de skriker åt mig att jag är en bebis.“
(flicka, 11, Bulgarien)

„Man kan bli mobbad för sin hudfärg eller sin hårfärg.
Man kan bli mobbad för vilka kläder man har på sig eller
för att man inte har så mycket pengar.“
(pojke, 15, Sverige)

5.

Författare: 1) flicka, 10, Bulgarien; 2) flicka, 13, Tyskland;
3) pojke, 10, Nederländerna; 4) pojke, 10, Nederländerna;
5) flicka, 11, Rumänien

2.
Skolan

„Förlorare“

„Sluta!!!!“

3.
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4.

DE SOM MOBBAR
„... Den som använder våld slår med knytnäven och även
om del av honom njuter av det är den andra delen inte nöjd.
Genom att utöva våld får han utlopp för något, samtidigt som
han inser att han gör något dåligt.“

Författare: pojke, 11, Bulgarien

KOMMENTAR:

Människor är varken goda
eller onda. Världen är inte
svart eller vit. Mobbning
handlar framför allt om
kommunikation till ett högt
pris för båda parterna.

Lyssna! / Barnens berättelser i ord och bilder

19

VAD INNEBÄR MOBBNING OCH
VÅLD FÖR MIG?
„Haha, du har glasögon …
Din nörd!“

„Alla mobbningssituationer ser annorlunda ut. Det kan handla
om en person som mobbar en grupp andra personer. Det kan
också vara en grupp som mobbar en person. Eller en person som
mobbar en annan person.“ (pojke, 11, Sverige)

1.

„Att knuffa eller slå någon varje dag.“
„Att reta någon ofta – att slå och omringa dem.“
„Att säga hemska saker som att deras hår är fult
istället för att slå dem. Det är när man gör elaka saker
om och om igen och inte bara en gång.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Storbritannien)

„Att andra retar en och skrattar åt en.“
„Att slå en ny klasskompis!“
„Att få mina saker förstörda av andra i klassen.“
„När alla skyller på mig för något jag inte har gjort.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Tyskland)

Författare: flickor och pojkar, 10, Nederländerna

„Det är när man skrämmer någon.”
„När det upprepas varje dag.”
„Ja, folk kan gå ihop mot en i skolan och en grupp
människor kan få en att känna sig trängd.”
„Ja, jag har blivit mobbad. Det är inte trevligt och det känns
som en labyrint som man inte kan ta sig ur. Mobbare kan
få människor att gå ihop mot en. Jag blev hotad med att
jag skulle bli slagen om jag berättade det för någon.”

„Att bli slagen av flera barn och ingen hjälper mig.“
(pojke, 8, Tyskland)

„I skolan säger flickorna ofta till varandra: ”Du är inte
min vän längre.“ (pojke, 9, Tyskland)
„Att bli kallad för fula ord. Att någon skriker åt en, att
de trakasserar en och knuffar en.“ (flicka, 14, Tyskland)

(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Storbritannien)

„Jag känner mig utsatt.“ (flicka, 14, Sverige)
„Mobbning kan vara när ens vänner vänder sig mot en och
man inte vill gå till skolan längre.” (barn, 9, Storbritannien)
„Mobbning är att någon blir regelbundet fysiskt eller
psykiskt skadad.” (pojke, 15, Slovakien)
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2.
Författare: 1) flicka, 7, Bulgarien; 2) flicka, 10, Nederländerna;
3) pojke, 7, Bulgarien; 4) pojke, 10, Nederländerna; 5)
barn, 12, Sverige; 6) barn, 10, Storbritannien

„Fysiska sår läker, men ord
lämnar ärr som finns kvar
i flera år efteråt.“
(pojke, 15, Rumänien)

3.
„Försvin

n, ditt pu

cko.“

4.

m d
so bba
en o
D li m
b

M
„H obba
a- re
ha n:
-h
a!
“

Med mobbning

5.

Författare: 1) pojke, 9, Nederländerna
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Mobbare
Mobbare

Оffret

Mobbare

Оffret

Författare: pojke, 12, Bulgarien

„Man använder mobiltelefonen
för att sms:a sina vänner men
telefonen kan också användas
emot en.“ (barn, 10, Storbritannien)
„Tonåringar kan sms:a elaka saker till
sina vänner.“ (barn, 10, Storbritannien)
„Nätmobbning är vanligare bland äldre barn.
Det vanligaste är att någon startar mobbningen
och så hänger andra på.“ (barn, 11, Rumänien)

Författare: pojke, 12, Sverige

„Det finns nätmobbning.“ (barn, 12, Sverige)

KOMMENTAR: Under de

senaste tre årtiondena har den
tekniska utvecklingen ändrat
vårt sätt att kommunicera med
varandra. Kommunikation på
nätet utgör nu ännu en plattform
för att utveckla mellanmänskliga
relationer och mobbningen
övergår i nätmobbning.

Оffret

1.

Författare: 1) flicka, 11, Nederländerna;

2) pojke, 12, Storbritannien;
3) flicka, 6, Bulgarien
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Mobbare

2.

„Flickorna skickar ett anonymt kärleksbrev till en
pojke och skrattar åt honom när han har läst det och
blir generad.” (pojke, 10, Tyskland)

„Gå hem!“
Kommentarer:
„Du är ful och tjock.“
„Gå och dö.“

KOMMENTAR: Vi lade märke

till att trots flertalet visuella
referenser till sexuella trakasserier
nämnde inte ett enda barn ämnet i
sina berättelser. Vi tolkar det som
att detta är ett extremt svårt och
smärtsamt ämne som barnen har
svårt att prata om. Vi tror att det
beror på att det inte finns något
sammanhang i skolmiljön som kan
ge en bra grund för att diskutera
frågor rörande sexuella relationer.

„Jävla hora.“
„Jag hoppas att du och
hela din familj dör.“

3.
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„Vilken detalj som helst, oavsett
hur liten den är, kan förvandlas
till ett skäl för mobbning.“
„Ha-ha-ha“

(flicka, 15, Rumänien)

„Ha-ha“

„Jag blev mobbad av en pojke i två år. En kompis
försökte hjälpa mig men då blev han också
mobbad. Det pågår fortfarande! Lärarna lyssnar
inte och mobbaren lyssnar inte på lärarna.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 11 – 12 år,
Storbritannien)

„Mobbning är inte bra, man kan verkligen bli
sårad. Det kan få en att gråta och göra så att man
inte har några vänner.“
„Eftersom de är kaptener (i fotbollslagen) tror de
att de kan bestämma över allt och alla.
Om någon inte gör som de säger blir de slagna.“

1.

(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 9 – 10 år, Tyskland)

Författare: 1) pojke, 10, Nederländerna;
2) pojke, 8, Bulgarien; 3) flicka, 11, Slovakien;
4) pojke, 8, Tyskland; 5) flicka, 12, Storbritannien;
6) pojke, 10, Rumänien; 7) flicka, 6, Bulgarien;
8) pojke, 12, Bulgarien; 9) pojke, 13, Bulgarien

„Om du inte ger mig dina fem euro vill jag inte
vara din vän längre.“
„J
om ag sl
ge du år d
me r mi inte ig
lla g d
nm itt
ål!
“

(flicka, 9, Tyskland)

„ Vad
v
din d ill du,
värg
?“

ot!“

, idi

ha
„Ha

2.
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3.

4.

„Sluta

„De små barnen är rädda
för de större barnen.“

“

mobba

(pojke, 8, Tyskland)

5.

„Haha!“

6.

KOMMENTAR: Barn kan

inte själva reglera sina
relationer till andra barn och
behöver en yttre struktur med
tydliga regler i motsats till
„djungelns lag“. Om skolan
inte ger dem denna fasta
struktur kommer våld och
rädsla oundvikligen att frodas.

7.

8.

9.
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Hur skulle du känna det
om du blev mobbad?
„ Nej, jag kan inte, jag vill inte
prata om det ... “ (flicka, 12, Bulgarien)

„Du

är t

jock

!“

„En konstig känsla inombords ...“
„Jag skulle bli ledsen.“
„Jag skulle känna mig utanför.“
„Jag får ont i magen när jag ska gå till skolan.“
„Jag har känslan av att ingen hjälper mig.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Nederländerna)

„Man kan undra över vad man har gjort för fel eftersom
man blir mobbad.“
„Man kan känna sig utanför.“

2.

(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Storbritannien)

„De som mobbar sårar andra utan att inse att den
som blir mobbad kommer må dåligt länge. Man
kommer alltid att minnas.“

„Inte mobbad.“

(flicka, 12, Bulgarien)

„Mobbaren kanske tycker att du är en fluga som
man kan trampa på och trycka ner tills du lämnar
skolan.”
(barn, 10, Storbritannien)

1.

„ Barn kan inte sova“
(flicka, 10, Nederländerna)

3.

KOMMENTAR: Det finns en stor risk för att

barn som har drabbats av mobbning i skolan
och inte fått hjälp att bearbeta sina upplevelser i framtiden försöker återskapa samma
traumatiska situation för att reparera skadan
och skapa ett lyckligt slut för sig själva.

4.
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Författare: 1) pojke, 10, Nederländerna; 2) pojke, 10,
Nederländerna; 3) pojke, 15, Slovakien; 4) pojke, 11, Sverige;
5) flicka, 14, Tyskland; 6) flickor, 13 och 14, Bulgarien

Författare: pojke, 10, Rumänien

„Den tysta mobbningen
gör ont.“ ( flicka, 10, Sverige )
5.

„ Jag vill inte se någon mobbning ...“
„De blir sjuka för att de sitter i sitt lilla hörn och gråter
och inte vill äta längre ... De blir sjuka för att de är
ledsna.“ (barn, 11, Nederländerna)

6.
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Vad gör mobbningen med
de som mobbar?

1.

KOMMENTAR: Både vuxna

och barn avskyr att känna sig
små och svaga. Ett sätt att
göra sig av med mental smärta
är att tillfoga någon annan
smärta. Att få någon annan
att gråta och känna sig sårbar
hjälper till att trycka undan det
gråtande barnet inuti en själv.

Författare: flicka, 10, Bulgarien

Är de som mobbar hjältar?
„De är fegisar, inte alls hjältar. De är rädda för att någon
ska säga emot dem. Om någon skrämmer dem kommer de
att bli fromma som lamm. De är elaka för att de inte vill
känna sig sämre än andra. Jag har aldrig sett en mobbare
ge sig på någon som är äldre eller större än dem själva.“
„De är stolta över sig själva. Oftast försöker de bara göra sig av
med sina egna komplex. De retar någon som är annorlunda.“
De vill att alla ska vara rädda för dem och inte
störa dem, de vill känna att de bestämmer och
att ingen kommer att mobba dem.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 13 – 15 år, Nederländerna)

„De tycker att de är bättre än alla andra, att de är bättre/mer
överlägsna än de som de mobbar.” (barn, 11, Nederländerna)

„Där

för.“
„Va
du rför
så? gjo
rde
“

2.

„Inget barn förtjänar att bli mobbat.“
(flicka, 7, Bulgarien)
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Varför mobbar de andra?
„Ibland mobbar man för att man är arg och man
gör något fel och man känner sig skyldig och
inte vill gå till skolan.“ (flicka, 10, Nederländerna)
„De vill tillhöra en grupp, eller också är de rädda
för att inte göra det.“ (flicka, 10, Nederländerna)
„De känner ingenting för de vet inte om att de är
mobbare.“
„De kanske känner sig mäktiga.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Storbritannien)

3.
Författare: 1) flicka, 8, Nederländerna; 2) pojke, 12, Storbritannien;

3) flicka, 14, Tyskland; 4) flicka, 10, Bulgarien

„Jag vill att de ska få känna hur
jag kände ...“ (barn, Storbritannien)

„Någon som har blivit mobbad blir själv en mobbare
sen!“
„De mobbar andra eftersom det kanske
händer värre saker hemma.“
„De försöker vara roliga men det är de inte.“
„De vill göra andra människor arga eller rädda.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 10 – 11 år, Nederländerna)

„De har något problem som de inte kan lösa
eller berätta om för andra.“ (flicka, 15, Bulgarien)

4.
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Hur känner sig de som bevittnar
mobbning? Vad kan de göra?

„Du är svag!“

„Sluta!“

„Hjälp!!! Varandra!“

„Jävla djur!“

Författare: pojke, 12, Sverige
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andra barn lider ofta av osäkerhet, rädsla
och problem som inte uppmärksammas
tillräckligt i hemmet. Dessa känslor
är olidliga och smärtsamma och de
försöker göra sig av med dem genom
att tillfoga någon annan smärta. Priset
de betalar för den här tillfälliga sortens
smärtlindring är emellertid väldigt
högt. Genom att göra sig av med dessa
hemska känslor gör de sig av med en del
av sig själva. Detta leder oundvikligen
till att de tappar sin personlighet och
hämmar sin framtida utveckling.

Författare: 1) flicka, 10, Bulgarien; 2) flicka, 6, Bulgarien

◀

Författare: flickor, 13, 14, Bulgarien

KOMMENTAR: Barn som mobbar

„Barn frågar sig själva:
Varför tittar andra på utan
att hjälpa mig?“ (flicka, 11, Nederländerna)
1.

„Det finns åskådare som bara sitter bredvid
och skrattar med.“
„När du försöker hjälpa till börjar de retas med
dig också.“
„Vi måste vända oss till en lärare eller förälder
när vi bevittnar något sådant.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 11 – 12 år, Bulgarien)

„När jag gick i sjätte klass började jag gråta så
fort någon sa något taskigt och de andra tyckte
att det var roligt att retas med mig för det.“
(flicka, 10, Bulgarien)

„Om jag berättade för min pappa skulle han
straffa mig för att jag är svag.“ ( pojke, 11, Bulgarien)

„Jag var arg och ville stoppa det men jag var rädd
för att jag också skulle bli mobbad.“
„De vill verkligen hjälpa (åtminstone några av dem)
men de är rädda för att själva bli mobbade. De
är rädda för mobbaren/mobbarna. Men det finns
också barn som inte vill hjälpa. Och det finns barn
som faktiskt hjälper, och som inte är rädda för att
försvara de som blir mobbade.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 10 – 11 år, Nederländerna)

„Jag är rädd för att mobbaren ska slå mig också om
jag berättar för läraren.“
„Jag använder självförsvar och frågar dem: Hur
skulle du känna det om du blev mobbad?“
„Stå upp mot mobbarna, berätta genast för någon.“
„Jag brukade mobba någon i tredje klass. När jag
såg andra som mobbade honom insåg jag att det inte
var snällt gjort. Jag slutade och nu är jag hans vän.“
Författare: flicka, 10, Tyskland

( fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 8 – 10 år, Storbritannien)

2.
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VILKEN SORTS STÖD BEHÖVER
JAG FÅ FRÅN DE VUXNA?
„ De vuxna måste se mer
och snabbare.“
1

(pojke, 13, Sverige)

3
2

4
Författare: flicka, 12, Rumänien

„Fråga ofta hur det är med oss.“
(pojke, 10, Sverige)

„Det är viktigt att läraren eller rektorn berättar för
föräldrarna vad som händer. När rektorn, som bestämmer
över hela skolan, blir involverad förändras allt.“
(flicka, 15, Bulgarien)

„Tänk inte: ”Det är inte mina elever. Någon annan kan
lösa det.“ (barn, Sverige)
„Jag visste inte vad jag skulle göra för att hjälpa så jag
berättade för en lärare.“
„Barnen kan behöva en kurator att prata med.“
(barn, Storbritannien)
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„Vi vill att lärarna tydligt markerar när något är fel.
I de lägre årskurserna är det enklare att skvallra på
en klasskompis eller att berätta för en lärare vad som
händer. Det är enklare än att upptäcka mobbning.
Lärarna måste agera tidigt för att förhindra mobbning i
de högre årskurserna.“ (barn, Sverige)
„Lärarna måste prata mer med eleverna och få deras
förtroende. Eleverna kan få stöd av varandra och prata
med vuxna tillsammans.“ (barn, Sverige)
„Jag skulle ge de vuxna rådet att ta problemet på allvar.
Ibland ser de genom fingrarna med problemet fast det är
väldigt allvarligt.“ (flicka, 15, Bulgarien)

„Respektera varandra!“

1: „ Du luktar så
illa!!!! Usch!“
2: „ Okej,
Alexandra, jag
följer med dig!“
3: „ Gråt inte, följ
med mig! Du är
jättesöt!“
4: „ Jag tycker att
vi ska sluta reta
barnen som är
fattiga eller som
behöver hjälp.“

1.

2.
Författare: 1) flicka, 12, Bulgarien; 2) flicka, 10, Nederländerna; 3) pojke, 11, Bulgarien

„Nej, det får du inte, ditt fula,
illaluktande barn.“

Författare: pojke, 6, Bulgarien

„Trollkarlen,
får jag se din magi?“

KOMMENTAR: Barnen som

utsätts för mobbning kan hamna
i strålkastarljuset och känna
sig ”speciella” på grund av all
uppmärksamhet från lärare, föräldrar
och andra elever. Detta han hindra dem
från att ta sig ur rollen som sårbara.

3.
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„Oroa dig
inte, Dean,
jag ska
prata med
eleverna.“

„Pappa, de
mobbar mig
hela tiden.“

„Istället för att stå bredvid och se
på när någon blir mobbad – stå
upp för den som är svag!
(flicka, 12, Slovakien)

„När vi behöver lärarnas hjälp och går och frågar dem
säger de ofta: ”Ni vet att jag inte gillar att ni skvallrar.
Ni är gamla nog att kunna lösa det här själva.” Men
vi kanske inte kan lösa det själva, för det kan vara ett
svårt problem och då behöver vi deras hjälp eftersom
de är vuxna. Och när de inte hjälper oss eftersom de
tycker att vi skvallrar så skrattar mobbarna och de
andra åt oss. Då kan de slå oss eftersom de vet att
lärarna ändå inte bryr sig och inte vill hjälpa oss.“
(flicka, 10, Tyskland)

Författare: pojke, 14, Bulgarien
Författare: 1) pojke, 10,
Nederländerna;
2) flicka, 12, Bulgarien
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2.

„ Det som verkligen spelar någon
roll är om lärarna bryr sig om det ...
De borde bry sig.“ (pojke, 15, Rumänien)

3.

KOMMENTAR: Varje barn
kommer till skolan med
sin familjs historia och
personliga problem i
bagaget, vilket återspeglas
i deras interagerande
med de andra barnen.
För att bryta det skadliga
beteendet behöver man
investera i lärarnas
kapacitet att förstå
varje enskilt barn och
gruppdynamiken i klassen.
4.

5.

Författare: 3) flicka, 6, Bulgarien; 4) teckning:
pojke, 10, på fotot: en lärare, Nederländerna;
5) pojke, 14, Bulgarien
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„Vi behöver regler
i skolan för att
känna oss trygga
och hjälp från
lärarna.“

„Ge tillbaka
min mössa!“

Författare: flickor, 13 och 14, Bulgarien

(barn, 10, Storbritannien)

VAD BEHÖVER JAG FÖR ATT
KÄNNA MIG TRYGG I SKOLAN?

„Ibland vågar man inte prata med lärarna så det är
bra om de tar första steget.” (barn, Sverige)“
„Någon behöver hjälpa mig om jag har ett problem.“
„Jag skulle berätta för en lärare men jag skulle inte gå
tillbaka till mobbaren tillsammans med läraren eftersom
mobbarna kan ljuga och försöka säga att det är mitt fel.
Man måste skydda sig själv.“ (barn, 9, Storbritannien)
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„Man kan ringa till BRIS, det finns affischer om det på
skolan.“
„Man måste kunna lita på personen som man ber om
hjälp. Man vill inte att de ska berätta för mobbaren.“
( barn, Storbritannien)

„Det pratas för lite om mobbning. Om det händer är det
en reaktion på en specifik händelse. Vi måste prata om det
om och om igen.“ (pojke, 10, Nederländerna)

„I vår skola finns det en elev som har i uppgift att vara
uppmärksam på alla sorters incidenter på och utanför
skolan. Och det fungerar!“ (barn, 10, Nederländerna )

„Vi har kamratstödjare som kan hjälpa oss och få oss att
känna oss trygga.“ (barn, 8, Storbritannien)

„När jag började skolan ville jag ha vänner så att jag skulle
känna mig trygg.“ (pojke, 13, Slovakien)

KOMMENTAR: Det är enklare för barnen att ge
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ett annat barn råd än att hjälpa sig själva.

„De retar honom!“
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„... Gör inte så!“

Författare: pojke, 10, Nederländerna

Författare: flicka, 11, Slovakien

- Att ha bra lärare!
Författare: barn, 6, Bulgarien

◀

- Att bli respekterad!
- Att bli behandlad på ett bra sätt!
- Att bli omtyckt av andra!
- Att inte bli sårad av andra!
- Att inte bli skrattad åt under rasterna!
- Att inte bli slagen av andra!
- Att andra inte ljuger för en!
- Att inte bli knuffad!

„Man behöver bra kompisar.“
(flicka, 12, Bulgarien)

- Att inte bli tvingad!
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 9 – 10 år, Tyskland)

Lyssna! / Barnens berättelser i ord och bilder
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„Det är så här jag känner.“

1: „Håll käften!“

Det här problemet
kommer ta slut, för
det är inte rättvist
mot dig. Du ska inte
bry dig om det.

2: „Låt henne
vara ifred!“
3: „Du är så
fånig.“
4: „Tyst, annars
slår jag dig!“

Vänner

6

5: „Du är den
dummaste
och fulaste
personen som
finns. Hahaha!“

5
3

6: „Kan du inte
bara hålla
käften? Du stör
mig!“

4
Oskyldiga

1

2

7: „Håll käften!
Det enda du gör
är att gråta.“
8: „Du är ful!“

Dåliga barn

8

Gråtande hus
7

Författare: flicka, 12, Bulgarien

„Mobbaren måste förstå hur den
som blir mobbad känner och vilka
konsekvenser sådana handlingar får.“
(flicka, 12, Sverige)

„Jag skulle försöka medla i konflikten. De mobbade barnen
måste gå i skolan och lära sig saker, och de måste kunna få
må bra. De borde inte behöva känna att: ”Åh nej, jag måste
gå till skolan”, utan istället: ”Jag längtar efter att gå till
skolan.“ (pojke, 9, Tyskland)
„Jag tycker att det är en bra idé med en särskild lärare som
man kan lita på, för ibland när jag har problem som jag inte
vill berätta för mina kompisar om kan jag gå till henne ...
Men jag undrar varför det bara finns en sådan lärare. Alla
lärare borde kunna vara sådana lärare.“ (pojke, 9, Tyskland)
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„Följ upp. Det är viktigt att följa upp situationen. Den som
blir utsatt för mobbning måste känna att den blir tagen på
allvar och mobbaren måste få veta att skolan inte tar lätt
på sådana situationer.“ (barn, 12, Sverige)
„Det viktigaste är att berätta för lärarna och
rektorn vad som händer. De måste installera fler
övervakningskameror.“
„Det måste finnas straff för att få stopp på mobbningen.“
(fokusgrupp med flickor och pojkar i åldern 12 – 15 år, Bulgarien)

„Det är svårt f ör en del barn har verkligen problem som
de inte kan lösa eller berätta om.“ (flicka, 15, Bulgarien)

„Vi måste se till att mobbningen
kommer upp till ytan.“ (barn, Sverige)

KOMMENTAR: Ofta har både

mobbaren och den som blir
utsatt för mobbning liknande
problem. Vissa barn sätter på sig
en mask och blir mobbare för att
dölja sina egna svagheter och
undvika att själva bli utsatta för
mobbning. Mobbarens mask är en
sköld som döljer deras sårbarhet.
De flesta som begår brott mot
andra personer har själva blivit
offer för våld i sin barndom.

Författare: pojke, 12, Bulgarien

„Jag skulle känna mig mycket tryggare
om barnen i skolan inte gömde sig
bakom sina masker som mobbare.“
(pojke, 14, Bulgarien)
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Författare: pojke, 10, Nederländerna
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Att vara cool
En nioårig flicka från Tyskland funderar: „Mobbarna tror
att de kan uppnå sina mål genom att vara coola och skapa
problem, men det kan vara så att de har problem hemma
och därför tror att de kan uppnå något bättre, de kanske inte
hade en bra barndom och därför beter de sig så i skolan. De
hoppas att de kan nå långt för att de är coola och ser bra ut.
Men det kan ändras senare eftersom de kanske har ett ‚svart
hjärta‘ och beter sig osocialt och bara tänker på sig själva.
Och jag kan berätta vad som egentligen är coolt: att ha en
massa vänner, att vara social, att man inte är taskig mot
andra och att de andra tycker om en.“

obba!!!

„Sluta m
!!“

7.

Varför mobbar barn
andra barn?

8.
Författare: 1) pojke, 12, Nederländerna; 2) pojke, 11,
Nederländerna; 3) flicka, Nederländerna; 4) pojke, Nederländerna;
5) pojke, 11, Nederländerna; 6) pojke, 12, Nederländerna;
7) pojke, 10, Nederländerna; 8) pojke, 10, Nederländerna

En nioårig tysk pojke beskriver sina klasskompisar som
ofta skapar ilska och vid upprepade tillfällen har mobbat
honom och andra barn. „De som mobbar tror att de kan
göra vad de vill. De vill vara bäst och coolast. Men de
vet inte om de är bäst och coolast. För det som spelar
roll är inte hur man ser ut, utan hur man är på insidan.
Mobbarna tror att man är cool om man är osocial och
slår och knuffar andra. De vill bara vinna och bestämma
över de andra. Om man inte lyder dem så slår de en. En
gång sa jag till läraren vad de gjorde och de sa genast:
„Nej, det gjorde vi inte alls. Han ljuger“. Och efteråt slog
de mig ännu hårdare.“

Lyssna! / Barenens berättelser
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Reagera på mobbning

1.

Tricket att skratta
Andrei, 9 år, från Rumänien var rädd för att gå till 1.
skolan eftersom några av hans klasskompisar retade
honom för att han hade svårt att läsa högt och för
att han hade en gammal mobiltelefon. Andrei fick
ont i magen varje morgon före skolan. Ibland fick
han så ont i magen att han var tvungen att stanna
hemma. Men det löste ingenting eftersom han var
tvungen att träffa sina klasskompisar igen när han
gick tillbaka till skolan. Andrei bestämde sig för att
berätta för sina föräldrar, och de gick tillsammans
till skolans kurator. Kuratorn gav Andrei ett tips:
när någon var elak mot honom skulle han föreställa
sig att mobbaren hade jättefåniga kläder på sig, så
att han kunde skratta åt mobbaren istället för att
bli ledsen och börja gråta. Andrei gick med i en
stödgrupp där han tillsammans med andra barn fick
lära sig att ändra sitt sätt att hantera mobbarna. Han
lärde sig att skratta varje gång någon retade honom.
Mobbarna blev förvånade över hans reaktion och
lämnade honom ifred. Andrei började känna sig mer
och mer säker på sig själv. Och till slut försvann det
onda i magen.

3.
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En 13-årig flicka från Bulgarien delade med sig av sin
berättelse:
I allmänhet är det ovanligt med fysiskt våld i min
skola eftersom alla barnen vet att det finns väldigt
strikta regler för de som slåss. Till exempel vet alla att
de som slåss kommer att tvingas göra någon form av
samhällstjänst som straff. De kan bli tvungna att laga
mat och servera i matsalen iklädda en kockmössa
med blommor och fåniga mönster. Eller också
måste de arbeta med trädgårdsskötsel. På så sätt får
mobbarna lära sig att bry sig om andra och ta ansvar.

„Ja“
„Hej

!“

2.

Hitta modet att
berätta för andra
En 13-årig pojke från Slovakien skrev ner sin
berättelse i ett fiktivt sammanhang med ett påhittat
lyckligt slut:
Chang Jang är vietnames. Han bodde i slummen
tills han och hans familj flyttade till England. Hans
mamma anmälde honom till en prestigefylld skola i
Oxford. Hans problem började när han tog bussen till
skolan första gången. Alla tittade på honom som om
det var uppenbart att han kom från ett annat land. De
lät honom inte sitta ner på bussen. I skolan började
de kalla honom ‚galning‘, ‚rövhål‘, ‚din gula gris‘ osv.
Under lunchrasten ställde de sig på hans saker, tog
hans mat och hällde dricka över huvudet på honom.
Det pågick under flera månader och Chang Jang var
rädd för att säga något eftersom de andra barnen
hotade med att slå honom om han berättade vad de
gjorde. En dag övervann han sin rädsla och berättade
för sina föräldrar om mobbningen. Han ringde också
till BRIS och berättade för sina lärare i skolan.

„Sluta mobba!“

4.

Författare: 1) pojke, 10, Nederländerna; 2) pojke, 8, Nederländerna;

3) flicka, 10, Nederländerna; 4) pojke, 8, Nederländerna; 5) flicka, 10, Bulgarien

Mobbning

6.

KOMMENTAR: Depression

och aggression är två sidor
av samma mynt. De som blir
utsatta för mobbning känner
inte bara smärta, utan deras
frustration och maktlöshet
skapar även hat och ilska. Om
situationen inte får en snabb
lösning kan det leda till att
ilska byggs upp och barnen
får hemska fantasier.

5.
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LDI

„Vuxna älskar siffror. När man berättar att
man har fått en ny kompis frågar de aldrig
om det som är viktigt. De frågar aldrig
„Hur låter hans röst?“, „Vilka spel tycker
han bäst om?”, ”Samlar han på fjärilar?“.
Istället undrar de: „Hur gammal är han?“
„Hur mycket väger han?“, ”Vad tjänar hans
pappa?” Och så tror de att de förstår vem
han är genom att få veta de sakerna.“
Antoine de Saint-Exupéry

