ÄR MITT BARN INBLANDAT I

MOBBNING?
Barn berättar ofta inte för oss om
mobbning i skolan. De lever sina egna
liv, som de vill sköta själva. Därför
måste vi lära barn att reagera på och
ta itu med kränkande behandling.

MOBBNING*

avfärdas ibland som en naturlig
del av att växa upp. Mobbningsbeteende är ofta osynligt under
längre tid och kan verka obetydligt jämfört med aggressiva
handlingar av fysisk och psykisk karaktär. Barn som har utsatts
för mobbning i skolan kan utveckla depressiva symptom och oro
och har lättare för att bli offer senare i livet. Statistiken visar också
att ett av fyra barn som mobbar har ett straffregister innan de
fyller 20 år. Därför är det otroligt viktigt att uppmärksamma den
här tidiga typen av kränkande, aggressivt och våldsamt beteende.

HUR VET JAG OM MITT BARN ÄR
UTSATT FÖR MOBBNING?
Ett barn som mobbas kan uppvisa några av följande tecken:
• Är rädd för att gå till skolan
• Mår illa på morgonen
• Uppvisar oförklarliga skärsår, blåmärken eller andra skador
• Tar en annan väg till skolan
• Går till skolan extra tidigt eller sent
• Har problem med skoluppgifter och/eller får sämre betyg
• Skolkar
• Hanterar inte frustration lika bra
• Drömmer mardrömmar och sover oroligt
• Kommer hem med trasiga tillhörigheter
• Har humörsvängningar, uppvisar beteendeförändringar (t.ex.
är tyst, vresig, tillbakadragen eller argumenterande), ändrar
sina vanor eller använder internet och sociala nätverk på ett
annat sätt än tidigare
• “Tappar bort” saker
• Ber om extra pengar eller material
• Blir nervös när man frågar vad som händer i skolan

*Förr talade man oftare om mobbning, men det begreppet används

inte längre i skollagen. Idag används begreppet kränkande behandling.

HUR TAR MAN KONTAKT
MED ETT BARN SOM MAN
MISSTÄNKER ÄR UTSATT FÖR
MOBBNING?
Ta ditt barns kommentarer om mobbning på
allvar. Barn är ofta rädda eller skäms för att berätta för
någon att de mobbas. Ta därför ditt barns kommentarer
på allvar.
Tro aldrig att barn kan hantera det själva.
De behöver hjälp från någon som förstår och stöttar dem.
Erbjud ditt barn möjligheter att prata om mobbning.
Detta fungerar ofta väl under naturliga ögonblick under
dagen, t.ex. när ni ser på tv tillsammans, läser, spelar
spel eller går till parken.
Håll utkik efter tecken som tyder på att ditt barn
kan vara utsatt för mobbning.
Informera skolan omedelbart om du misstänker
att ditt barn mobbas. Informerade lärare kan hålla ett
diskret öga på ditt barns handlingar och vidta andra
åtgärder för att säkerställa hans eller hennes säkerhet.
Lärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykologer
kan hjälpa dig och ditt barn eller hänvisa till andra
tillgängliga aktörer och experter på området.

VAD GÖR JAG OM JAG MISSTÄNKER
ATT MITT BARN MOBBAR ANDRA?
Tro inte att ditt barn omöjligen kan vara en
mobbare!
Ta problemet på allvar.
Prata med ditt barn. Tänk på att barn som mobbar andra
ofta försöker att dölja negativa och aggressiva känslor och
beteenden och lägga skulden på andra.
Tro inte att ditt barn är elakt. Genom sitt beteende
indikerar barn att något pågår och att det finns ett problem.
Lär ditt barn vad som är bra och dåligt och vad som gör
andra illa.
Fundera på ditt eget beteende som förälder.
Se till att ditt barn inte bevittnar våldsamt beteende mellan
familjemedlemmar.
Berätta för ditt barn att du inte tolererar den här
typen av beteende. Diskutera mobbningens negativa
effekter med ditt barn.
Prata med barnets lärare och/eller rektor.
Regelbunden kommunikation med lärare är viktigt för att ta
reda på hur ditt barn uppför sig i skolan.
Håll en ökad uppsikt över vad ditt barn gör och
befinner sig. Engagera dig i ditt barns sociala liv. Ta reda
på vilka vänner ditt barn umgås med och se till att alltid veta
var de är. Hjälpa ditt barn att göra bra val genom att prata om
grupptryck och följderna av ett negativt beteende.

Etablera tydliga regler inom familjen och se till
att dessa följs. När barn är med och tar fram regler är det
enklare för dem att respektera och följa dem. När barn följer
reglerna ska du vara snabb med att visa din uppskattning.
Straffa inte ditt barn genom att förödmjuka
det bara för att få honom eller henne att uppleva hur det
känns att bli mobbad. Överväg i stället en effektiv och
lugn respons som står i proportion till hur allvarliga
ditt barns handlingar är samt hans eller hennes ålder och
utvecklingsstadium.
Hjälp ditt barn att lära sig bearbeta och frigöra aggressiva
känslor, impulser och beteenden på rätt sätt utan att skada
någon.
Tillbringa mer tid med ditt barn. Hitta på saker att
göra tillsammans, t.ex. en idrott eller hobby.
Ge ditt barn beröm när han eller hon är snäll mot
andra. Visa ditt barn att alla uppskattar vänlighet. Inspirera
ditt barn att uppföra sig väl och att göra det rätta. Uppmuntra
inte rätt beteende genom belöningar (presenter, choklad,
datorspel, tv-tittande eller andra “mutor”) eller dåligt beteende
med påföljder (avvisande, bestraffning, örfilar) eftersom
detta kan lära barn att bete sig väl för att få uppskattning,
uppmärksamhet och presenter eller för att undvika påföljd.

ALLMÄNNA RIKTLINJER
Be om skolans Plan mot diskriminering och
kränkande behandling och rapporteringssystem
och prata med ditt barn om dessa så att han eller hon kan hänvisa
till dem. Det kan vara bra att skapa en åtgärdsplan med ditt barn
som innehåller de steg ni ska ta för att ta itu med mobbningen och
förbättra situationen.
Berätta för ditt barn om din barndom och hur du
brukade hantera svåra situationer.
Lär barn sätt att lösa gräl utan fysiskt eller psykiskt våld.
Lär barn att skydda sig själva: att gå med självförtroende, vara
medveten om vad som pågår omkring dem och stå upp för sig
själva verbalt. Lär dem att vända sig till sina kompisar för att få
stöd.
Lyssna! Uppmuntra ditt barn att prata om skolan, sociala
evenemang och promenaden eller cykelturen till och från skolan.
Var uppmärksam på ditt barns samtal med andra barn. Det kan
vara din första ledtråd till om barnet är ett offer, en mobbare eller
ingetdera. Var tillgänglig och lyhörd.
Fråga ditt barn om vad han eller hon tror är den
bästa lösningen vid mobbning. Barn kan vara rädda att
mobbningen blir värre om de berättar om den. Du måste lyssna
på dem, vara uppmuntrande och förklara att ni löser situationen
tillsammans.
Hjälp barn att lära sig de sociala färdigheter de behöver för
att få vänner. Ett självsäkert och påhittigt barn med vänner löper
mindre risk att mobbas eller bli mobbare.

Fortsätt kommunicera! Se till att alla involverade
parter vet vilka åtgärder som ska vidtas och när.
Kontrollera regelbundet att mobbningen har upphört
eftersom mobbning till sin natur är upprepande.

Rådgör med en expert.

Ta reda på vilka du kan vända dig till i händelse av
mobbning eller våld. Här följer några exempel:
• Skolkuratorn på ditt barns skola
• BRIS Barnens Rätt I Samhället www.bris.se BRIS
för barn telefon 116 111
• BRIS Barnens Rätt I Samhället www.bris.se BRIS
för vuxna telefon 0771- 505 050
• Närmaste Vårdcentral
• Närmaste Ungdomsmottagning

KOM IHÅG
Skolan ansvarar för att utbilda
dina barn och få dem att känna sig
trygga. Skolan ska ta barn på allvar
och respektera dem som individer.
Du ansvarar för att uppfostra ett
friskt, glatt barn och en bra person!
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