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Förord  
Författare vill börja med att tacka sina handledare Anders Lindqvist och Anneli Hansson som har 

väglett oss och ställt upp på muntlig handledning trots att det egentligen inte funnits tid till det. Tack! 

Vidare vill vi tacka de fritidspedagoger och fritidslärare som ställt upp som deltagare i denna studie 

och därmed offrat sina dyrbara planeringstider. Utan dessa personer hade studien aldrig varit möjlig 

att genomföra. De har även gett oss ny kunskap inom området som kommer att vara mycket användbar 

i arbetslivet. Även ett stort tack vill vi rikta till våra närmsta familjer och släktingar som stöttat oss 

genom denna process. Genom hela processen med uppsatsen har vi författare arbetat tillsammans, 

mesta dels på distans via telefon dels genom fysiska träffar. Skrivarbetet har skett via ett gemensamt 

Word dokument där arbetet har skett parallellt. I processen har vi bollat tankar, gett varandra tips på 

hur man kan se saker ur olika synvinklar och på så sätt drivit processen framåt. Då vi bor ungefär en 

timme ifrån varandra har det varit enkelt att kunna ses vilket underlättat arbetet med uppsatsen väldigt 

mycket. Utifrån detta har vi kunnat skriva alla delar i uppsatsen tillsammans för att på så sätt se till så 

att båda göra lika mycket och är införstådda med uppsatsens alla delar. 
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Abstrakt  
Tidigare forskning visar på att mobbning och kränkande behandling påverkar den sociala miljön. 

Orsaker till mobbning kan finnas i miljön och beskrivs utifrån olika förklaringsmodeller (teorier). 

Biologisk förklaring kan kortfattat beskrivas som att man blir en hackkyckling i en hönsgård. 

Socialpsykologisk förklaringsmodell beskrivs kort som en teaterpjäs med olika roller som pluggis och 

nörd. Det har gjorts studier på fritidslärares upplevelser av mobbning som visat att lärarna upplever att 

känslomässiga svårigheter och negativa associationer var och är ett stort problem i skolan. 

 

 Syftet med denna studie var att beskriva fritidslärarnas uppfattningar av elevernas livsvärld i skola 

och fritidshem med fokus på mobbning och social miljö. Detta är viktigt att undersöka för att få reda på 

hur fritidslärare tänker om och förstår sig på elever, hur de förstår vad mobbning är samt vilka samband 

mellan mobbning och miljö som de uppfattar. Denna förståelse kan i sin tur påverka hur de arbetar i 

sitt jobb. Denna studie är inspirerad av hermeneutiken som innebär, tolka, översätta och förklara. Det 

handlar inte om att hitta sanningen utan hitta aspekter på ett fenomen som kan öka förståelsen av den.  

Sju fritidspedagoger i Norrland, Sverige intervjuades och fick besvara frågor gällande elevernas 

livsvärld i skola och fritidshem, samt frågor om den sociala miljön och mobbning. Det empiriska 

materialet analyserades i sex olika steg där den bland annat koncentrerades, kategoriserades och 

tolkades. Resultatet visar på att lärarna har olika uppfattningar om vad som egentligen är mobbning. 

De upplevde att eleverna har svårt att hantera motgångar och svårigheter i både det sociala samspelet 

och konfliktlösning. Fritidslärarna kunde se ett interagerande samband mellan den sociala miljön och 

mobbning som påverkar och begränsar varandra. Fritidslärarna ansåg att ett värdegrundsarbete, från 

förskolan till gymnasiet, ska genomsyra undervisningen och skapa en helhet för eleverna. Slutsatserna 

som kunde dras utifrån detta var att det är viktigt med en röd tråd från förskolan till gymnasiet. Även 

att vuxennärvaro, gruppstärkande arbete och fritidslärarnas egna uppfattningar kan påverka deras 

arbete i fritidshemmet.  

 

Nyckelord: Elevers livsvärldar, Elevers svårigheter, Fritidslärares uppfattningar, Mobbning, Social miljö, 

Socialt samspel och Sociala medier 
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Inledning  
 

 

Mobbning är idag ett erkänt problem som finns i skolor över hela världen. Det har dock funnits länge 

och har beskrivits på olika sätt i vetenskapliga undersökningar, böcker och filmer genom åren. All 

forskning som uppmärksammat kulturen av kränkande behandling och mobbning, mellan och mot 

elever i de flesta skolorna har bidragit till en stor förändring i hur lärande ses och utvärderas i skolan. 

Ett mål som på grund av detta etablerats är att skolan måste vara en plats där alla elever känner sig 

respekterade, värderade och stöttade (Cornell och Bradshaw, 2015).  

 

För att skapa en bra social miljö där alla känner sig sedda, accepterade och där mobbning förebyggs 

och motverkas behöver alla lärare och vuxna inom skolan arbeta tillsammans mot detta mål enligt 

Skolverket (2011) LGR11, (5 uppl.). Det finns dock, trots stöd från styrdokument och lagar, utmaningar 

för lärare i detta arbete. Det handlar om att alltid kunna se, uppfatta och agera vid alla former av 

kränkande handlingar, något som i praktiken, tillsammans med alla andra delar av uppdraget inte alltid 

är det lättaste. Arbetet med att förebygga och motverka mobbning och all annan kränkande behandling 

är speciellt viktigt, eftersom skolan och fritidshemmet är en arena där de allra flesta elever spenderar 

större delen av sin barndom, en tid som har stor betydelse för varje individs hälsa, lärande och 

utveckling under hela livet (Jacobsson, 2011). När eleverna vistas i skola och fritidshem befinner de sig 

i en livsvärld som innefattar skolmiljöns egen struktur av regler, specifika ramar och syften (Brinkkjaer 

& Høyen, 2013). Denna livsvärld inkluderar hela elevernas vistelse i skola och fritidshem, med allt som 

händer under denna tid såsom till exempel raster, lunch, lektioner och meningsfull fritid. Det sociala 

samspelet mellan elever och lärare och eleverna själva är en stor del som färgar både skoldagen och 

vistelsen på fritidshemmet. Eleverna agerar i denna livsvärld utifrån sin egen uppfattning av den och 

på så sätt är det viktigt att skolan och fritidshemmet är en positiv miljö där alla elever blir 

uppmärksammade och accepterade och får den hjälp och stöd de behöver.  

 

 

Forskning har sedan tidigare uppmärksammat ett interagerande samband mellan mobbning och 

miljö på så sätt att mobbning och den sociala miljön kan påverka varandra positivt eller negativt. Den 

sociala miljön skapas av de människor som befinner sig i den, något som innebär att elever som mår 

dåligt på grund av mobbning, troligen också påverkar den sociala miljön på ett negativt sätt (Konishi, 

Miyazaki, Hymel & Waterhouse, 2017; Albayrak, Yıldız & Erol, 2016; Nickerson, Singleton, Schnurr & 

Collen, 2014). Det finns även sociala samspel som kan möjliggöra mobbning, något som då kan resultera 

i att mobbning blir banal (Hägglund, 2007). Detta begrepp är en benämning på mobbning och 

kränkande behandling som kan möjliggöras av olika rådande sociala och kulturella mekanismer i 

skolan. Det handlar om kränkande handlingar som sker dagligen, något som resulterar i att de blir 

normaliserade. Med detta menas alltså att den sociala och kulturella miljön skapar ett klimat som är 

tillåtande för mobbning. Vilket kan ske genom att till exempel en grupps sociala koder, jargong och sätt 

att interagera med varandra legitimerar handlingar i form av mobbning, som i andra situationer och 

grupper inte skulle vara okej (Hägglund, 2007). Mobbning är en kränkande handling som sker 

upprepade gånger. Kränkande handlingar och beteenden är inte okej och ska därför inte normaliseras, 

dock menar Hägglund (2007) på att det är just detta som sker när kränkningar dagligen förbises. Utifrån 
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detta kan den banala mobbningen ses som resultat av upprepade kränkande händelser där lärare inte 

insett allvaret eller förstått att det handlat om mobbning.  

 

 

Fritidslärarnas roll för elevernas liv i skola och fritidshemmet kan låta enkel, men i själva verket finns 

det flera sidor av uppdraget, som alla ska uppfyllas. En del av fritidslärarens uppdrag handlar om det 

dagliga arbetet med värdegrunden och uppdraget att fostra ansvarsfulla, sociala och solidariska 

medlemmar av det framtida samhället (Skolverket, 2011). En annan del handlar om att skapa ett positivt 

klimat som förebygger mobbning, där det handlar om att identifiera vad som egentligen utgör ett 

positivt klimat och på vilka sätt varje lärare ska kunna skapa detta positiva klimat (Konishi, Miyazaki, 

Hymel & Waterhouse, 2017). En tredje del handlar om att kunna se, förstå och hjälpa alla elever som är 

utsatta eller behöver stöd (Skolverket, 2011). Lärare ställs dessutom ofta inför svåra dilemman i arbetet 

med att motverka och förebygga mobbning samt att hjälpa de elever som blir utsatta. En av 

anledningarna till detta är att olika råd och tillvägagångssätt som experter och böcker förespråkar, allt 

för ofta står i direkt motsats tillvarandra (Davis och Nixon, 2011). På detta sätt kan redan komplexa, 

känsliga och svåra mobbning och kränkningssituationer bli ännu svårare att hantera, både för elever 

och lärare.  Men hur uppfattar fritidslärare då elevernas livsvärld i skolan och fritidshemmet? Vad 

uppfattar fritidslärarna att mobbning är och orsakas av och vilka relationer ser de mellan mobbning och 

den sociala miljön? Svaren på dessa frågor kan vara många och nyanserade och det är dessa frågor som 

vi i denna uppsats kommer belysa och besvara. Det kan även antas att lärarnas egen förståelse kan 

påverka hur de arbetar, vad de ser och inte ser, samt hur de uppfattar och hanterar kränkande 

behandlingar och mobbning. I diskussionen kommer frågan kring vilka utmaningar och möjligheter 

fritidslärares förståelse för detta innebära för arbetet inom fritidshemmet, att diskuteras. 

 

Definitioner 

Själva begreppet mobbning finns inte i skollagen utan är ett begrepp som används i vardagligt tal 

när man pratar om hur barn vid upprepade tillfällen blir utsatta för trakasserier, sexuella trakasserier 

eller kränkande behandling Svaleryd och Hjertson (2012) och Skolverkets hemsida. Kränkande 

behandling är en form av uppträdande där en person kränker en annan individs integritet. Det är oftast 

oönskat utav den som blir utsatt. Den utsatta eleven avgör vad som är ett oönskat beteende. För att det, 

enligt skollagen, ska kunna ses som en kränkning måste den vara tydlig och uppenbar och den som 

utsatt en annan för kränkning måste förstå att den utfört en kränkande handling. Om det inte är tydligt 

att en kränkande handling har utförts, är det den utsatta elevens ansvar att förklara detta. Eleverna kan 

även ta hjälp av personal på skolan och fritidshemmet. Vad som anses som kränkande måste avgöras i 

varje enskilt fall, av den utsatte individen. Man bör även lägga på minnet att yngre barn inte besitter 

samma förmåga, som vuxna och äldre barn, att förklara sina känslor verbalt, Skollagen (2010).  

 

En definition från 1980-talet ringar in mobbning som att; 

 

”En elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under viss tid utsätts för negativa handlingar 

från en eller flera andra elever.” 

Dan Olweus (2007). 

 

mailto:lian1609@student.miun.se
mailto:jera1601@student.miun.se


Linnea Anderson lian1609@student.miun.se  Jesper Ramström jera1601@student.miun.se 

   

 

 

5 

Här benämns negativa handlingar som en människa gör för att medvetet skada eller skapa obehag 

för en annan människa. För att begreppet mobbning ska kunna användas måste det även finnas en 

obalans i maktförhållandena, men att denna obalans kan se ut, upplevas, och i verkligheten vara, på 

olika sätt beroende på maktförhållandet och vilken slags mobbning som sker (Olweus, 2007). 

I denna undersökning kommer begreppet mobbning användas som ett samlingsnamn för kränkande 

behandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt negativa handlingar.  

 

För att förstå begreppet livsvärld kan teorin intersubjektivitet som myntades av Alfred Schütz (1899–

1959) hjälpa till. Teorin förespråkar att alla människor föds in i en värld som redan existerar, som är 

både är social, fysisk och kulturell och innefattar både reellt existerande, föreställningar, drömmar och 

vetenskap. En så kallad common sense-värld där människor som tidigare levt i världen har upplevt, 

tolkat den och skapat traditioner för att ge den mening. Dessa tidigare förståelser av världen bildar en 

bakgrund för de nya människornas förståelse av den. Utifrån denna bakgrund skapar nya människor 

sedan egna uppfattningar av omvärlden utifrån sitt eget jagperspektiv. I teorin finns många olika slags 

livsvärldar och som har olika ramar och syften. I hemmet befinner man sig till exempel i en familjevärld 

men på skolan befinner man sig i en skolvärld. Alla människor färdas dagligen genom olika livsvärldar 

och utifrån bakgrunden av hur människor tidigare förstått livsvärldarna använder sig nya människor 

av sin egen förståelse och uppfattning av de olika världarna när de agerar i de (Brinkkjaer & Høyen, 

2013). 

I denna undersökning används begreppet livsvärld för att beskriva de miljöer och sammanhang som 

eleverna befinner sig i under sin vistelse på skola och fritidshem. Vi lägger fokus på de sociala samspel 

som pågår och de svårigheter som eleverna kan ha i dessa samt motgångar, konflikter och mobbning 

och på vilka sätt lärarna uppfattar att eleverna hanterar dessa.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer relevant forskning och litteratur för studiens syfte och forskningsfrågor tas 

upp i tre olika kategorier.  Forskningsläget kring mobbningens förekomst och orsaker, lärarnas 

upplevelser och uppfattningar av mobbning och kopplingar till den sociala miljön i skolan, är de 

kategorier som kommer belysas. 

Fenomenet mobbning, förklaringar av förekomst och orsaker. 

 

I det tidigare avsnittet beskrevs skolverkets och skollagen (2010) definitioner av begreppet 

mobbning och kränkande behandling. I det kommande avsnittet ska vi gå in lite mer på mobbning och 

vilka orsaker som kan finnas för att förklara förekomsten av mobbning. 

 

När det handlar om mobbning och kränkande behandling finns det många olika förklaringar till 

varför mobbning sker och vilka faktorer som kan påverka förekomsten av mobbning. Det finns olika 

förklaringsmodeller som har skapats för att försöka förklara olika aspekter kring varför mobbning sker. 

Några av dessa förklaringsmodeller är biologisk, Socialpsykologisk, inlärninspsykologisk 

förklaringsmodell, samt en förklaringsmodell som visar hur orsakerna finns i miljön (Granström, 2007) 

 

Biologisk förklaringsmodell 

Denna förklaringsmodell menar på att mobbning alltid existerat i människans natur även fast man 

inte alltid haft ett begrepp för fenomenet. En del av orsakerna för mobbning kan finnas hos eleverna 

själva. När barn blivit tillfrågade om varför vissa blir mobbade och utsatta har svaret oftast varit att de 

varit feta och/eller färgade eller haft andra avvikande egenskaper och därför blivit ett offer som blivit 

utsett att bli förföljd. Det biologiska synsättet byggs på observationer som gjorts av djur i fångenskap. 

Begreppet hackkyckling kommer ifrån observationer som gjorts i en hönsgård där man sett hur 

rangordningar utvecklats. Den höna som är mest avvikande måste därför lämna företräde till de övriga 

hönorna. Därmed har den avvikande hönan blivit underkastad och ett föremål för de övriga hönornas 

hackande. 

Det finns etologer som menar att denna typ av rangordning finns hos andra djurarter där 

åldersskillnader eller styrka mäts. De fysiskt starka och aggressiva får högts rang och status. En 

biologisk syn innebär att man kan anta att offret har genetiska egenskaper som provocerar andra 

(Granström, 2007).  

  

Socialpsykologisk förklaringsmodell 

menar att alla människor söker efter en identitet och sin plats i den sociala interaktionen. 

Socialpsykologisk forskning har visat att det i de flesta grupper, till exempel skolklasser och fotbollslag, 

utvecklas olika roller. Dessa roller kan vara pluggis, sportnörd och fegis. Granström visar med sin 

forskning, från 2003, att gruppen beskrivs i samspel med olika roller. Låt säga att gruppen är en 

teaterpjäs och alla ska spela en roll. Om alla populära roller redan är tagna finns alltid syndabocken 

eller hackkycklingen kvar (Granström, 2007).  

 

Det finns forskning som faktiskt visar på att hackkycklingens och syndabockens beteende bjuder in 

de andra rollernas attacker. De blir i vissa fall uppmuntrade av att få någon typ av uppmärksamhet, 
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även fast det inte alltid är den bästa. En åtgärd kan vara att regissören till pjäsen (läraren till klassen) 

hittar en annan roll som är mindre negativ för eleven. Detta kan läraren göra genom att förändra 

arbetssättet och därmed försöka ge eleven en mer konstruktiv roll som protokollförare. Läraren kan 

faktiskt låta eleverna tillsammans få prova spela ett rollspel för att faktiskt få testa att vara i en annan 

roll. 

 

Det finns även en teori som kallas för inlärninspsykologisk förklaringsmodell. Denna förklarar 

mobbarens beteende som en brist i utbildning och fostran, en slags felinlärning. Dessa brister kan finnas 

i elevens familjesituation, men det kan även handla om att skolan inte på ett tillräckligt sätt tydliggjort 

vad som ingår i elevrollen. Alltså vad som eleverna har rätt till och får göra men även vad eleverna inte 

får göra. Forskning kring vad som kan känneteckna mobbare visar att familjefaktorn varit betydelsefull. 

Elever med problematiska familjeförhållanden, som är otrygga och kärleksfattiga kan skapa ångest och 

aggressivitet hos barnet. Detta kan i skolan skapa problem i form av att eleven inte kan hantera 

besvikelser eller irritation på samma sätt som andra elever. Bägaren rinner över och resulterar i att 

eleven försöker hantera sin aggressivitet och självkänsla. Ett sätt som detta kan göras på är att eleven 

dominerar, förödmjukar och förtrycker andra som upplevs vara svagare eller provocerande 

(Granström, 2007). 

  

Orsakerna finns i miljön 

Det kan i vissa fall uppstå grundläggande fel när man organiserar samspelet i klassen mellan olika 

individer. När olika individer sätts samman i en grupp och ska lösa uppgifter tillsammans påbörjas en 

gruppdynamisk process. I bästa fall är processen till klassens och gruppens fördel och bidrar till det 

egna lärandet. Granström (2007) hänvisar till sin egen forskning (2003) som visar att klasskamrater ofta 

under lektionstid har mer interaktioner mellan varandra än med läraren. Är uppgifterna däremot för 

svåra, instruktionerna inte nog tydliga eller helt obegripliga kan det uppstå oro i klassen. Är dessutom 

ledarskapet otydligt kan irritation och aggressivitet uppstå i gruppen.  

Ett sätt för en grupp som utsatts för en sådan situation är att hitta en syndabock i klassen som de tar 

ut sin aggressivitet på. Men i detta fall är det inte någon i gruppen som är orsaken till problemet utan 

det är läraren som satt eleverna i denna situation, därför riktas missnöjet mot läraren. Det behövs bara 

att några få börjar med ”pajkastningen” så är de övriga med, om inte annat som passiva åskådare.  

 

Åtgärder med utgångspunkt i gruppsociologisk förklaringsmodell betyder att man försöker 

identifiera problemet i miljön, är det arbetsformen, ledarskapet eller något annat som ligger bakom 

problemet. Tillsammans kan de vuxna och eleverna utvärdera den sociala situationen och arbetsmiljön 

i klassrummet. Härmed fokuserar man inte på mobbningen som fenomen utan på de bakomliggande 

faktorerna som startade den hela negativa processen. Forskare menar att mobbning kan förebyggas 

genom ett tydligt ledarskap, tydlig ordning i klassrummet så som regler och inte alltför svåra 

arbetsuppgifter (Granström, 2007). 

 

Det finns även andra teorier kring orsaker och en av dessa är att gruppdynamiken, som har stor 

betydelse, kan vara en orsak för mobbning. Det finns enligt denna teori individer med olika hög social 

status inom alla slags grupper. Denna status skapas av olika faktorer som handlar om bland annat 

integritet och liknelser mellan individerna i gruppen. De barn som anses ha minst status blir, vanligtvis, 

de som blir utsatta och utelämnade av de övriga i gruppen. De utfrysta barnen har observerats vara 

oroliga och isolerade från sociala sammanhang, något som visat sig vara en konsekvens av deras 
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oförmåga att anpassa sig till grupper, eller motsatsen att övriga gruppen inte har förmåga att integrera 

alla elever i gemenskapen. Barn kan även bli utfrysta på grund av deras medvetenhet eller 

omedvetenhet om att de hotar gruppdynamiken och andra ekologiska förändringar. Det är alltså inte 

gruppstorleken i sig som orsakar mobbning, utan ett underliggande beteende hos alla berörda personer 

inom gruppen (Afroz & Husain, 2015).  

 

Andra forskare argumenterar för att det inom den större gruppen där mobbning sker, finns andra 

elever som antingen bevittnar, försöker stoppa eller förvärrar mobbningssituationerna samt att det 

utifrån detta är viktigt att räkna in de olika maktförhållandena och de olika elevernas olika sociala status 

när man hanterar mobbning (Cornell &Bradshaw, 2015; Cornell &Mehta, 2011; Phillips & Cornell, 2012). 

En studie utfördes där fokus var att observera gruppdynamiken för att se om orsaker till mobbning 

kunde identifieras där. I studien upptäcktes det hur varje elev hade en rangordning och den eller de 

elever som blev utsatt var annorlunda på något sätt. Det kunde handla om att en elev hade en 

funktionsnedsättning, utstickande utseende eller inte var lika populär som de andra. på grund av detta 

var dessa elever enkla offer (Bukowski, Newcomb & Sippola 2000). 

 

Lärarnas upplevelser och uppfattningar  

 

Ibland kan uppfattningar kring vart och när mobbning inträffar skilja sig mellan lärare och elever. 

Enligt lärare förekommer mobbing oftast på skolgården, medan vårdnadshavare och elever ansåg att 

mobbning förekom i klassrummen när läraren inte var där, men även i korridorer, omklädningsrum 

och toaletter (Albayrak, Yıldız & Erol, 2016).  

 

Studier som fokuserat på att fånga lärares uppfattningar och upplevelser av samband mellan det 

sociala samspelet har visat hur lärare upplever att känslomässiga svårigheter och negativa associationer 

var ett stort problem i skolan. Lärarna upplevde att det var ett problem som var lika stort bland killar 

som bland tjejer. Lärare kunde koppla emotionella svårigheter till kränkande behandling och 

upplevelsen av att vara utsatt, men inte till ett mobbningsbeteende (Jenkins, Demaray & Tennant, 2017). 

En annan studie utfördes genom klassrumsobservationer för att undersöka det sociala samspelet mellan 

lärare och elever samt mellan elever och andra elever beroende på hur stort stöd de fick från lärare. 

Denna studie visade hur pojkar hade större svårigheter med det sociala samspelet än flickor samt att 

elever från familjer med lägre utbildning hade större svårigheter, än de som kom från högre utbildade 

föräldrar. Slutsatser visade att elever som har svårare att anpassa sig till miljön och upplever mindre 

kontinuerligt stöd från lärare hade svårare att anpassa sig i olika sociala sammanhang och även svårare 

att hantera det sociala samspelet (Brock & Curby, 2016).  

 

 

I en studie kring lärares uppfattningar av mobbningens orsaker och påverkan på eleverna 

presenteras 4 orsaker till mobbning som lärarna sett. Den första orsaken handlar om maktutövanden, 

något som lärarna upplevde skedde i större grad bland pojkar än bland flickor. Den andra orsaken som 

lärare identifierade handlade om hämnd där tanken ofta var att någon gjorde illa mig först, så då är det 

inte mer än rätt att jag ska få ge igen. Även här upplevdes förekomsten större bland pojkar än flickor. 

Den tredje orsaken var aggressivitet som kretsade kring tanken att det var lättare att hantera konflikter 

genom att slåss än att argumentera och reda ut problemen verbalt. Sista orsaken som lärare identifierade 

var avundsjuka som handlade om att elever ofta gav sig på andra elever som de var avundsjuka på för 
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att de till exempel hade högre betyg. Lärarna upplevde att mobbaren försökte göra eleven med högre 

betyg till åtlöje för att känna sig bättre (Afroz & Husain, 2015). Det är dock inte alla lärare som uppfattar 

mobbningen som mobbning. I vissa situationer kan lärare uppfatta kränkande behandling och 

mobbning som mindre seriösa händelser än vad de egentligen är. Dessa händelser kan då klassas som 

saker som ”hör till när man växer upp” (Waters & Mashburn, 2017). Exempel på detta kan vara till 

exempel lek, konflikter och argumentationer.   

 

Detta kan förklaras med att lärares egna uppfattningar och upplevelser av mobbning och kränkande 

behandling kan påverka om och hur de agerar i olika situationer. Till exempel hade lärare, enligt en 

studie som utfördes, lättare för att uppfatta kränkande handlingar och mobbning som normalt beteende 

när det handlade om pojkar. De lät även pojkarna hantera mobbningssituationer mer självständigt, 

detta eftersom de ansåg att pojkar i naturen är mer aggressiva, och kan därför hantera mobbning utan 

stöd och involvering av lärare (Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 2008).  

  

När det handlar om nätmobbning visar resultat från en studie att rektorer upplever nätmobbning 

som ett växande problem som idag förekommer med än annan slags mobbning. Det är enligt rektorerna 

svårt att veta vem som bär ansvaret för att förebygga och motverka nätmobbningen. De upplever även 

att det är svårt att hantera nätmobbning, då denna kan ske på fritiden, men även i skolan. Vissa rektorer 

var på grund av nätmobbningen motvilliga att använda tekniska hjälpmedel och sociala medier i 

undervisningen på grund av den förekommande mobbningen (Young, Tully & Ramirez, 2017). 

 

Den sociala miljön och mobbning  

 

Mobbning har visat sig drabba de utsatta eleverna både psykiskt och socialt. Elever som blivit utsatta 

för mobbning har större risk för att hamna i depressioner, uppleva ångest och självmordstankar. De 

som är inblandade i mobbning på något sätt oavsett om det är som offer, mobbare eller åskådare, 

upplever ofta skolan och lärare som orättvisa och ovänliga, samt att de upplever mindre säkerhet och 

samhörighet i, och med skolan (Bosworth & Judkins, 2014). Elevernas upplevelser av utsatthet och 

ensamhet kan påverka deras uppfattningar av skolklimatet och den sociala miljön (Aber, Berg & 

Lawrence, 2015). 

 

 

Mobbning påverkar både de direkt involverade eleverna, hela skolan såväl som samhället (Afroz & 

Husain, 2015; Bosworth & Judkins, 2014). På grund av detta är det viktigt att sätta in olika insatser. För 

att få ett slut på mobbning handlar det om att förebyggande åtgärder sätts in för att skapa en trygg och 

säker skolmiljö för eleverna (Albayrak, Yıldız & Erol, 2016). För att kunna förebygga mobbning är det 

således viktigt att man införskaffar sig kännedom om de olika miljöerna som mobbningen uppstår i. 

Om mobbning klassades som en klimatfråga i skolan skulle möjligheterna för vilka främjande och 

förebyggande åtgärder som kan appliceras bli fler (Bosworth &Judkins, 2014). En studie utförd av 

(Konishi, Miyazaki, Hymel & Waterhouse, 2017) visade hur skolan och klassrummens generella 

atmosfär visade sig ha påverkan på mobbning. Det kom även fram att skolor där eleverna upplevde 

större grad av stöd från lärare och andra elever, mer rättvisa och tydlighet i regler samt upplevde 

trygghet och tillhörighet till skolan, hade mindre rapporter utsatthet gällande mobbning. Om elever 

upplever att lärare bryr sig om dem och deras lärande finns mindre tendenser hos eleverna bli mobbare 

eller offer (Bosworth & Judkins, 2014). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva fritidslärarnas uppfattningar av elevernas livsvärld i skola 

och fritidshem med fokus på mobbning och social miljö. 

 

 

Vår avsikt är att utforska detta utifrån tre forskningsfrågor. 

1. Vad uppfattar fritidslärarna att mobbning är och orsakas av? 

2. Hur uppfattar fritidslärarna svårigheter som elever kan ha i det sociala samspelet? 

3. Vilka relationer uppfattar fritidslärarna finns mellan mobbning och den sociala miljön på skola 

och fritidshem? 
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Metod  
I detta avsnitt beskrivs valet av ansats, hur urvalet av intervjupersoner gått till och vilken metod som 

använts för att samla in empiriska data. Sedan kommer urval och insamling av vetenskaplig forskning 

till bakgrunden kommer redogöras. Bearbetning och analys av det empiriska materialet kommer även 

beskrivas såväl som vilka forskningsetiska överväganden som uppstått under studiens gång samt en 

diskussion av hela metoden. 

Ansats 

Denna studie är inspirerad av hermeneutiken och själva begreppet ”hermeneutik” innebär att tolka, 

översätta, förklara. Det handlar alltså inte om att fånga den absoluta sanningen, utan om att hitta 

aspekter på ett fenomen som kan öka förståelsen av den.  Inom hermeneutiken vill man försöka förstå 

den innebörd som finns bakom olika fenomen och ting, men för att kunna göra det måste man även titta 

på vilka sammanhang, kontext som kan påverka innebörden. Den metod som används i hermeneutiken 

är tolkning, som handlar om att man ser på något som något, men tolkning kan även förstås som att 

översätta. När det handlar om tolkning och översättning är det viktigt att tänka på både helheten och 

delarna i materialet. Om alla delar översätts var för sig kan dessa visa en inkorrekt bild och betydelse. 

På grund av detta bör man i processen av att tolka och översätta pendla mellan helheten och delarna. 

För att kunna förstå innebörden av, i detta fall fritidslärarnas uppfattningar, behöver vi genom ett 

hermeneutiskt perspektiv, lyssna på vad lärarna säger, räkna in de kontext och sammanhang som 

sakerna sägs i, samt försöka hitta de saker i deras berättelser och beskrivningar som inte, från första 

stund är uppenbart (Ödman, 2007).  

 

Datainsamlingsmetod 

Metoden för att samla in empiriskt material till denna studie är intervjuer. Vi har som mål att utföra 

intervjuer med två fritidslärare/fritidspedagoger på fyra olika skolor i Norrland, Sverige. För att 

förenkla insamlingen av empiriska data har vi valt att dela upp intervjuerna mellan oss på så sätt att vi 

vardera utför 4 intervjuer på två olika skolor. Intervjuerna spelades in samt att anteckningar med penna 

och papper eller via dator fördes under intervjuerna.  

Samtliga sju intervjuer spelades in på band och transkriberades ordagrant innan analys påbörjades. 

När man använder kvalitativa metoder formuleras frågeställningar där man undrar något och detta 

kan sedan användas för att skapa teorier kring det som undersökts, induktiv metod, istället för att 

försöka bevisa eller motbevisa en hypotes eller teori (Bryman, 2011). Själva begreppet kvalitativa 

metoder används som ett samlingsnamn för att beskriva olika metoder som exempelvis intervjuer eller 

observationer där metodens form inte är skapad för att analyseras på ett kvantitativt sätt som till 

exempel med statistiska metoder (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Urval av intervjupersoner 

I denna studie har vi valt miljöer och intervjupersoner som är så lika varandra som möjligt, i det 

avseendet att alla miljöerna är fritidshem och alla intervjupersoner är utbildade fritidslärare. Detta för 

att få en större inblick i fritidshemmets miljö, fritidslärarnas uppfattningar och belysa eventuella 

mönster i form av likheter och skillnader i deras uppfattningar. Att intervjua flera fritidslärare på flera 

olika fritidshem kan även ge en större säkerhet i resultatet, något som sker när flera intervjupersoner 
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beskriver samma uppfattningar av ett visst fenomen, något som leder till att ett mönster kan identifieras. 

Ahrne och Svensson (2011).  

 

I urvalsprocessen av intervjupersoner valdes först den miljö vi ville att intervjupersonerna skulle 

arbeta inom, i detta fall fritidshemmets verksamhet som miljö. Fritidshemmets verksamhet ska genom 

att skapa en meningsfull fritid för barnen där de på ett mer situationsbaserat sätt ska få tillägna sig 

lärande som är kopplat till skolans pågående undervisning. De ska även få möjligheter till att utveckla 

sociala förmågor och träna det sociala samspelet. Lärarna på fritidshemmet får i jämförelse med 

klasslärare större möjligheter att följa eleverna under hela deras dag, något som innebär att 

fritidslärarna får ett helhetsperspektiv på elevernas vistelse på skolan och fritidshemmet (Skolverket, 

2011). Med grund i syftet att beskriva fritidslärarnas uppfattningar av elevernas livsvärld i skola och 

fritidshem med fokus på mobbning och social miljö passar det bra att intervjua personer som arbetar 

inom fritidshem då dessa får ett större insyn i eleverna hela skolvistelse, och på så sätt kan se elevernas 

hela livsvärld under både skoldagen och tiden på fritidshemmet. Vi ville även att de intervjupersoner 

som deltog i studien skulle vara utbildade, då detta bidrar till studiens reliabilitet eftersom utbildade 

fritidslärare har större förförståelse för och är införstådda med fritidshemsverksamhetens uppdrag 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Skolorna som valdes var två mindre skolor med 120 respektive 160 elever på skolan varav 55 

respektive 102 inskrivna på fritidshemmet. Samt två större skolor med 320 respektive 240 elever på 

skolan, varav 55 respektive 50 inskrivna på fritidshemmet. Skolorna valdes utifrån geografisk plats i 

förhållande till oss författare, alltså de skolor som fanns nära oss författares egna hemorter. Detta 

benämns i Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval. Antalet intervjupersoner som deltog i intervjuer 

var totalt 7 fritidslärare/fritidspedagoger på fyra olika skolor i Norrland, Sverige. Tanken var att 

intervjua två fritidslärare/fritidspedagoger på 4 olika skolor totalt, något som skulle resultera i ett totalt 

antal av 8 fritidslärare/fritidspedagoger. På en av skolorna kunde inte mer än en fritidslärare delta, 

därav bortfallet på en intervjuperson.  

 

Tidigare forskning 

För att skapa en sammanställning av forskningsläget inom området mobbning och samband mellan 

mobbning och miljö har vi till denna studie valt att använda oss av vetenskapliga artiklar utgivna efter 

år 2000. För att hitta vetenskapliga artiklar utfördes en databassökning genom mittuniversitetets 

bibliotek Eric EBSCO (Education Research Complete, Educational Resources Information Center). För att 

avgränsa sökningen användes två filter, peer reviewed som innebär att den har blivit kvalitetsgranskad, 

och årtal för tidigast utgivna, vilket i detta fall var 2000.  Det huvudsakliga sökordet som användes var 

bullying, detta gav 4,681 träffar. För att avgränsa forskningsområdet användes sökorden; bullying in 

schools, bullying prevention in schools, bullying prevention, bullying effects, bullying school climate, bullying 

and school climate, bullying in elementary school, tease, mistreat, Sweden och bullying bystander. En sökning 

på lärares upplevelser gjordes även, då användes sökorden; teacher preception of sudent difficulties, teachers 

experiences of bullying and social climate, teachers perceptions of bullying. Artiklar valdes ut baserat på titel, 

detta resulterade i 30 artiklar som upplevdes relevanta, antalet avgränsades genom läsning av abstraktet 

till 20 och efter detta lästes och analyserades artiklarna mer noggrant. Detta avgränsade antalet till 18 

vetenskapliga artiklar som upplevdes vara såväl relevanta för forskningsområdet som hållbara och 

tillförlitliga.  
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Genomförande av undersökningen 

I studier där intervjuer ska utföras måste alltid rektorn kontaktas innan man kan tillfråga några som 

kan vara villiga att ställa upp. I första skedet av undersökningen kontaktades rektor för att få 

medgivande till att genomföra intervjuer med två personer i den valda yrkesrollen på fyra skolor i 

Norrland, Sverige. Rektorer vid aktuella skolor gav oss medgivande till att utföra intervjuer på skolorna. 

Ett missiv (bilaga 1) skickades ut till alla fritidslärare/fritidspedagoger. Intervjupersonerna fick själva 

bestämma dag och tid som de ville utföra intervjun, något som resulterade i att alla intervjuer utfördes 

under intervjupersonernas egen planeringstid för verksamheten. Intervjuerna tog plats i olika klassrum, 

grupprum eller lärarrum på de olika skolorna.  

 

Under alla utförda intervjuer har vi som författare strävat efter att skapa en så avslappnad atmosfär 

som möjligt för att intervjupersonerna ska känna sig trygga i att dela med sig om sina upplevelser, 

uppfattningar och tankar kring de olika frågorna. Vi har även visat intresse för det som 

intervjupersonerna sagt genom att nicka instämmande eller med ord visa att vi lyssnar på vad de säger. 

Om vi upplevt att vi inte fått svar på vissa frågor, har dessa frågor ställt igen, fast med andra 

formuleringar (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Den beräknade tidsramen för varje intervju var 45–60 minuter maximalt. Under studiens olika 

intervjuer varierade tiden, men medellängden på intervjuerna var ca 40 minuter. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner samtidigt som stödanteckningar från samtalet togs. Detta 

gjordes för att inte förlora allt material vid problem med tekniken. Alla intervjuer utfördes enskilt på 

grund av att författare bor långt från varandra. Vid en av intervjuerna som utfördes fungerade inte 

tekniken, något som upptäcktes strax efter att intervjun avslutats. Direkt efter upptäckten skrevs hela 

intervjun ut med hjälp av stödanteckningarna medan minnen och återkopplingar från intervjun 

fortfarande fanns kvar i tankarna på den av oss författare som utfört intervjun. Intervjupersonen fick 

sedan ta del av den utskrivna intervjun för att fylla på med eventuella revideringar. Detta gjordes för 

att minska risken för att intervjupersonen skulle känna sig felciterad och utsatt, något som lätt kan 

hända när intervjuer endast skrivs ut med hjälp av stödanteckningar då dessa kan vara korta och utan 

sammanhang. Som ett resultat av detta kan olika misstolkningar ske (Ahrne och Svensson, 2011, s.53).  

 

Databearbetning och analys 

Efter att alla intervjuerna hade utförts bearbetades den insamlade datan i sex olika steg genom aktiv 

sortering, koncentrering, kategorisering och ordnande av det empiriska materialet, för att hitta svar på 

de formulerade forskningsfrågorna (Ahrne & Svensson, 2011; Bogdan & Biklen, 2007; Fejes &Thornberg, 

2015). Under hela studiens gång har vi funderat kring och argumenterat kring vad i det empiriska 

materialet som verkligen är betydelsefullt och vad som är irrelevant eller banalt. Något som emellertid 

varit en frustrerande process (Patton, 2002; Fejes & Thornberg, 2015). För att vi ska kunna fånga upp 

fritidslärarnas egna upplevelser av ett specifikt fenomen, behöver vi förkunskaper och förförståelse. Vår 

förståelsehorisont och fritidslärarnas förståelsehorisonter måste således närma sig varandra och mötas, 

för att vi ska kunna förstå, analysera och tolka det som framkommer i intervjuerna. Här är det även 

viktigt att vi författare är medvetna om att vår egen förförståelse kan påverka både intervjuinnehållet 

och vår tolkning av det utsagor som det empiriska materialet är uppbyggt på.  Såväl som att vi låter 
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fritidslärarna berätta utan avbrott. I detta fall har vår egen förförståelse som fritidslärarstudenter på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, varit en tillgång för att närma oss och möta 

intervjupersonernas förförståelse.   

 

Genom detta kan vi beskriva olika sätt som detta fenomen kan förstås på. Förförståelsen är viktig 

eftersom den som studerar något, alltid har med sig sin egen förståelse för omvärlden och sina egna 

kunskaper in i processen. På så sätt blir våra förförståelse viktiga redskap i processen av att tolka det 

empiriska materialet (Ödman, 2007). De resultat som genom bearbetningen har vuxit fram, har således 

gjort så, till stor del utifrån de tolkningar som vi författare gjort av det empiriska materialet. På grund 

av detta behöver tolkningen av materialet, för att uppnå validitet, beröra det som studerats. 

Tolkningarna bör förmedlas på ett sätt som ökar läsarens förståelse för det behandlade problemet samt 

att tolkningarna behöver förklara den data som samlats in (Ödman, 2007). 

 

Bearbetningen utfördes i sex olika steg med följande ordning; Transkribering av intervjuer, 

Genomgång av transkribering, Koncentrering av materialet, Kategorisering av materialet, Analys av 

materialet, Tolkning av materialet. Vi har även genom hela processen pendlat mellan de olika delarna 

som är de individuella utsagorna och helheten som är alla utsagor gemensamt. Detta har vi gjort i 

enlighet med hermeneutiken för att kunna få en förståelse för innebörden och de uppfattningar som 

fritidslärarna beskriver och för att minska risken att en inkorrekt bild skapas av det empiriska 

materialet. 

 

När alla intervjuer hade utförts lyssnade författarna på ljudfilerna och transkriberade dem ord för 

ord. (Ahrne & Svensson, 2011). Ljudupptagningarna delades upp mellan författarna så att hälften av 

intervjuerna transkriberade var för sig. Sedan gjordes en genomgång av de transkriberade intervjuerna 

en gång till, då ljudfilerna jämfördes med den transkriberade texten. Detta gjordes för att eventuella 

felskrivningar kunde rättas till, något som ökar transkriberingsreliabiliteten (Kvale & Brinkmann 1997), 

Ahrne och Svensson (2011). I koncentreringen av det empiriska materialet skrevs transkriberingarna ut 

i pappersform för att lättare kunna gå igenom materialet. Vi gick igenom de transkriberade intervjuerna 

med markeringspenna och markerade alla kärnfulla meningar, väsentliga poänger och återkommande 

teman eller ord som svarade mot studiens syfte. Dessa markeringar skrevs sedan ner i ett dokument 

där de även omformulerades till en mer koncentrerad och kortare text. Detta moment genomfördes 

genom att författarna tog hälften var av intervjuerna och gick igenom materialet. Sedan byttes 

materialen och en ny kodning av intervjuerna utfördes varefter konsensusdiskussioner kring koder och 

förståelse av texten genomfördes. Här togs även kontexten, helheten med i diskussionerna för att inte 

de olika delarna skulle misstolkas. Denna process samt kommande beskrivning av processer utfördes 

gemensamt under dagar och tider då vi båda kunde närvara fysiskt.  

 

I analysarbetet avgränsades och delades materialet in i olika underkategorier, som i detta fall svarade 

mot de olika forskningsfrågorna för undersökningen som rörde elevernas livsvärld i skola och 

fritidshem med fokus på mobbning och social miljö. Väsentliga beskrivningar och poänger skrevs ner 

på olika post-it lappar som sedan samlades i 3 olika lådor, en för varje forskningsfråga. Kategoriseringen 

skedde i två omgångar för att vara säkra på att det som hamnade i de respektive kategorierna, verkligen 

tillhörde de kategorierna. Denna process skedde genom diskussion, argumentation och analys kring 

vad de väsentliga beskrivningarna handlade om och vilka budskap de innehöll. Även de olika 

intervjuerna i sin helhet diskuterades i förhållande till budskap och beskrivningar för att sedan jämföra 
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de budskap som identifierades i alla samlade utsagor, med de budskap som identifierades i de enskilda 

utsagorna. 

 

I den sista delen av bearbetningsprocessen arbetade vi med att tolka det ytterligare avgränsade 

empiriska materialet. De subkategorier som framträdde speglade bredden i de uppfattningar som 

fritidslärare berättade om kring elevernas livsvärld i skola och fritidshem med fokus på mobbning och 

social miljö. 

 

Genom att på det ovan beskrivna sättet bearbeta det empiriska materialet har litteratur av Kvale och 

Brinkmann (1997) samt Fejes och Thornberg (red.) 2015, s.37. använts. Analysen har inneburit 

koncentrering, kategorisering och tolkning samt den metod som Fejes och Thornberg (red.) (2015) själva 

lagt till, nämligen Ad hoc. Denna metod innebär att man kombinerar och växlar mellan två eller fler av 

de olika analysmetoderna, för att skapa struktur och få fram meningsfull information ur det insamlade 

empiriska materialet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I urvalsprocessen har studien i första hand kontaktat rektorer för att få godkännande att fråga 

fritidslärare om deltagande till studien. efter godkännandet skickades ett missiv (bilaga 1) ut till 

fritidslärare/fritidspedagoger. Detta missiv diskuterades även innan varje intervju för att se till att 

studien skulle uppnå ett informerat samtycke. Intervjupersonerna var garanterad ett frivilligt 

deltagande, som kunde avbrytas närhelst intervjupersonen kände för det, något som i Vetenskapsrådet 

(2002) benämns som den första regeln i de etiska principerna. Den kommande analysen av det 

insamlade materialet beskrevs i korthet för att som Ahrne och Svensson (2011) påpekar, minska risken 

för att intervjupersonerna skulle uppleva sig feltolkade eller utnyttjade.  

 

Under intervjusituationerna har vi som Ahrne och Svensson (2011) beskriver, förhållit oss enligt 

etiska aspekter såsom att vara förstående, human, sensitiv och empatisk mot intervjupersonerna. Detta 

har skett bland annat genom att tänka på hur intervjufrågorna ställs till intervjupersonerna, vilket ton 

som används samt hur vi förhåller oss gällande kroppsspråk.  

  

Ahrne och Svensson (2011) och Vetenskapsrådet (2002) menar att anonymitet en viktig etisk aspekt.  

I denna studie har alla intervjupersoner blivit garanterade att allt de sagt samt deras identiteter har 

behandlats konfidentiellt, något som har bibehållits då alla skolor och intervjupersoner har 

avidentifierats i alla transkriberingar och denna uppsats. Intervjupersonerna har i transkriberingar och 

databearbetning och analys benämnts som exempelvis intervjuperson 1–7.  

 

 

Vetenskapsrådet (2002) kräver att transkriberade dokument, ljudfiler och andra anteckningar ska 

förvaras säkert. Med det menas att det insamlade materialet ska förvaras oåtkomligt för obehöriga 

personer. Samt att dessa inte får spridas via exempelvis reklam eller lämnas ut till någon annan, om inte 

detta tydligt är deklarerat för intervjupersonerna samt godkänt av dessa intervjupersoner innan 

intervjuerna utförts. Ljudfiler och digitala anteckningar har som Ahrne och Svensson (2011) förespråkar 

säkerhetskopierats för att minska risken för att tekniska problem påverkar studiens olika processer. 
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Samt att alla digitala anteckningar, ljudfiler, transkriberingar och andra dokument via papper och 

penna har som Vetenskapsrådet (2002) kräver, förvarats säkert och oåtkomligt för andra parter.  

 

 

Vi som författare har även funderat kring denna studie och huruvida när och om intervjupersonerna 

ska få ta del av det transkriberade materialet från sin intervju. Detta har problematiserats eftersom det 

vid en av intervjuerna blev problem med tekniken. På grund av detta återskapades intervjun med hjälp 

av stödanteckningarna. Vid problemet med tekniken fick intervjupersonen ta del av 

minnesanteckningen av intervjun som gjorts för att ge feedback kring tolkningar och ge möjligheter att 

lägga till eventuella tankar. Ahrne och Svensson (2011) har beskrivit att etiska problem kan uppstå om 

intervjupersonen och intervjuarens tolkningar kolliderar med varandra, om intervjupersonen upplever 

sig kränkt av intervjuarens tolkningar eller upplever sig vara felciterad. Vid denna händelse valde vi 

att redigera intervjun innan den skickades till intervjupersonen. Detta val gjordes med grund i hur 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att intervjutranskriberingar kan vara oläsliga och sårande då dessa 

är ordagranna utskrifter av talspråk.  

 

Metoddiskussion  

Gällande urvalet av intervjupersoner kunde studiens empiriska material såväl som dess resultat ha 

varit mer innehållsrikt och nyanserat en fritidslärare på åtta olika skolor hade intervjuats, istället att 

intervjua två fritidslärare på fyra olika skolor. Fritidslärare på samma skola, jobbar nära varandra och 

pratar sannolikt mycket med varandra, något som resulterar i att svaren från två fritidslärare som 

arbetar på samma skola och fritidshem således kommer vara väldigt lika varandra. Genom att intervjua 

en lärare på fler olika skolor och fritidshem hade denna studie kunnat belysa fler olika uppfattningar 

och upplevelser som fritidslärare har. Detta hade kunnat öka validiteten samt resultatets reliabilitet. 

Den överförbarhet som studien har sänks som ett resultat av att ett bekvämlighetsurval använts. På 

grund av detta kan de resultat som framkommit i studien inte lika lätt generaliseras (Bryman, 2011). 

 

 

Författarna vill lyfta fram att intervjuernas längd kan vara ett resultat av att intervjuerna tagit plats i 

skolans lokaler, på intervjupersonernas egen planeringstid. Dessa faktorer kan leda till stress för 

deltagarna, något som påverkar utförligheten, längden och budskapen i de svar som intervjupersonerna 

ger. Intervjuernas längd kan även vara ett resultat av intervjuernas tid och plats. Intervjuarna 

(författarna) kan också ha haft påverkan på intervjuernas längd genom sättet att ställa frågorna och 

följdfrågor samt genom tonläge och kroppsspråk.  

 

I denna studie inträffade ett bortfall på 1 intervjuperson under undersökningens gång. Detta kan vara 

ett resultat av ramarna för intervjuerna gällande inspelning, tid och plats för intervjuerna. Detta bortfall 

berodde på att den tillfrågade intervjupersonen inte ville delta, vilket syntes tydligt på ansiktsuttryck 

och kroppsspråk när hen blev tillfrågad. Personen bad om att få tänka över saken och återkomma några 

dagar senare vilken hen inte gjorde. Detta bekräftade de tidigare ansiktsuttryck och kroppsspråk som 

berodde på att hen inte ville delta i studien. 
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Resultat och Analys 
I analysen framkom ett mönster som utgör 3 olika kategorier; kommunikationssvårigheter i 

elevgruppen, Fritidslärarnas roll i aspekten av elevernas svårigheter i det sociala samspelet och 

sammanfattande analys. Mönstret visar på hur lärarna uppfattar att mobbningens orsaker ligger i de 

svårigheter som eleverna kan möta i det sociala samspelet. Mönstret visar även hur fritidslärarna 

uppfattar sin egen roll för att hjälpa eleverna genom förebyggande arbete och arbete med att hjälpa 

eleverna förstå sociala koder, skillnader mellan olika begrepp såsom mobbning och konflikt samt 

hantera konflikter och svårigheter. Dessa tre kategorier underbyggs av sju olika subkategorier som 

vidare avgränsar de olika aspekterna av lärarnas uppfattningar kring både svårigheter i sociala 

samspelet, uppfattningarna av vad mobbning är och vilka relationer som lärarna ser mellan mobbning 

och den sociala miljön. Dessa kategorier är; förståelse av sociala koder, språkets betydelse, konflikt 

kontra mobbning, klargöra begrepp-vokabulär, strategier för konfliktlösning, att uppmärksamma alla 

elevers behov och den psykosociala miljön. 

 

 

Kommunikationssvårigheter i elevgruppen 

Denna kategori tar upp vad fritidslärarna uppfattar att mobbning är och kan orsakas av samt hur 

lärare uppfattar svårigheter som elever kan ha i det sociala samspelet. Kategorin underbyggs av 3 

subkategorier; konflikt kontra mobbning där vi beskriver hur fritidslärarnas uppfattningar kring 

mobbning varierar mellan det ”klassiska” mobbningsscenariet till att det finns konflikter och elever som 

retar varandra, men ingen mobbning, och en syn om att mobbningen numera sker via de sociala 

medierna. Även fritidslärarnas uppfattningar kring allvaret i olika händelserna tas upp. förståelse av 

sociala koder handlar om fritidslärarnas syn på hur problematik med att förstå de sociala koderna 

kunde skapa kränkande handlingar men att detta lätt kunde uppfattas som konflikter och därmed 

mindre allvarliga. I subkategorin språkets betydelse tas fritidslärarnas syn på språket upp och hur det 

i dagens skolor är ett enormt viktigt arbete för att skapa en bättre social miljö. 

 

Konflikt kontra mobbning.  

Genom studien pendlade fritidslärarnas uppfattningar ofta mellan konflikt- och mobbnings 

begreppet. Konflikter ansågs vara något som förekom oftare än mobbning samt att konflikter 

uppfattades som händelser där möjligheter för utveckling och lärande kunde uppstå. Uppfattningarna 

kring mobbning varierade mellan det ”klassiska” mobbningsscenariet, där flera personer står i en ring 

runt en person och utsätter denne fysiskt och psykiskt. Och en syn om att mobbningen omformats och 

numera förekom via sociala medier i form av bland annat maktutövanden där hot om att blocka 

varandra vara centralt eller genom elaka kommentarer och bilder riktat mot speciella människor.  

 

Under studien framkom ett mönster som visar att samtliga fritidlärares uppfattningar av mobbning 

handlar om att den orsakas av de svårigheter som eleverna kan ha i det sociala samspelet. En annan 

gemensam uppfattning som framkom var att elever, som på något sätt är avvikande från normen blir 

utsatta eller mobbade.  Att vara annorlunda ansågs vara en av de största anledningarna till att mobbning 

skedde i skolan och fritidshemmet. Detta ”att vara annorlunda” begreppet användes av alla 

fritidlärarna på ett frekvent sätt under intervjuerna. Begreppet hade lite olika definitioner, men alla 
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handlade om hur elever som sticker ut från normen, pratar, ser ut eller gör saker som är annorlunda, 

eller som på något sätt inte kan vara som alla andra på grund av olika svårigheter, som till exempel i 

det sociala samspelet. Alla dessa definitioner klassades i lärarnas uppfattningar som att vara 

annorlunda och var aspekter som föranledde mobbning.   

 

Alla fritidslärare förutom en hade uppfattningen om att mobbning inte existerade på skolan, utan 

att det som skedde klassades av fritidslärarna som ”retande”, att vissa elever blev kommenterade runt 

av andra, vissa elever kunde vara avundsjuka på andra.  Därför kunde de bli utsatta för kränkande 

handlingar som, ett sätt att försöka ge igen eller må bättre själv. Genom de olika intervjuerna användes 

olika begrepp, såsom kränkande handlingar, retning, negativa handlingar samt utsatthet av 

intervjupersonerna. Men när det kom till begreppet mobbning visades största möjliga aktning i att 

använda begreppet och det uppfattades som något skrämmande för alla fritidslärare. Det framkom i de 

flesta intervjuer vara ett ämne som många pratade om, men inte ville benämna som mobbning, allra 

minst i relation till sin egen skola.  

 

” …En regelrätt mobbning där det står typ fem personer och en är i mitten, har jag väl inte upplevt…så…Finns 

barn som känner sig utpekade och utsatta, men det finns ingen mobbning” 

(Intervjuperson 5) 

 

 

”…Det nya är att använda sociala medier, har blivit stor och svår sak då det är subtilt och svårt att komma åt 

och reda ut, svårt att göra något åt… det som sker på fritiden och sociala medierna tas med till skola och fritids.” 

(Intervjuperson 7) 

 

Här beskriver intervjuperson 5 hur elever kan känna sig utsatta men att hen själv inte upplevt att det 

skett någon regelrätt mobbning på skolan. Intervjupersonen betonar begreppet ”regelrätt mobbning” 

och beskriver vidare hur det inte finns någon mobbning med samma betoning, nästan som ett sätt att 

bestyrka att det inte finns mobbning på just deras skola. Att intervjupersonen uttrycker att det finns 

barn som är utsatta visar på att hen inte anser att kränkningar är lika allvarligt som mobbning. Om man 

har detta synsätt finns risken att fritidslärarna inte tar upprepande kränkningar på allvar. 

 

Intervjuperson 7 menar att sociala medier är något nytt som eleverna använder men att det är 

någonting stort. Det är mycket som sker på de sociala medierna hemma på fritiden. De konflikter som 

uppstår hemma på de sociala medierna tas med till skolan och fritids. Då faller det på fritidslärarnas 

ansvar att hjälpa till med reda ut saker som skett hemma på fritiden, det upplevdes vara svårt. Att 

fritidslärarna upplevde det som svårt kan bero på att de inte har någon helhetsbild om vad som har 

hänt då de inte var där när det hände. De måste då lyssna på eleverna som är inblandade och deras 

version av händelsen. Det kan i denna situation uppstå ytterligare problem om det står ord mot ord. 
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Förståelse av sociala koder.  

Det lyftes hur svårigheter med att förstå de sociala koderna eller problematik med det verbala 

språket kunde skapa kommunikationsmissar, något som kunde leda till att vissa elever blev utfrysta 

och kränkta av andra. Detta uppfattades som mindre allvarligt i kontexten av hela 

mobbningsspektrumet, då dessa händelser kunde uppfattas som konflikter istället för mobbning eller 

kränkande behandling i fritidslärarnas ögon. Studien visade även att huruvida händelserna uppfattades 

som allvarliga eller inte, berodde till stor del på när, var och hur händelsen inträffade samt vilka elever 

som händelsen innefattade. Vid vissa tillfällen kunde situationen identifieras som mindre allvarlig samt 

att eleverna på grund av detta kunde lösa konflikten eller händelsen själva. Arbetet att hjälpa eleverna 

lära sig sociala koder, träna sig på det sociala samspelet samt införskaffa sig andra sociala redskap 

uppfattades av fritidslärarna vara ett viktigt arbete och en central del i fritidshemmets uppdrag. Utifrån 

detta härstammade en uppfattning om att det sociala samspelet var en viktig del i den sociala miljön 

och att eleverna kunde påverka den sociala miljön positivt eller negativt beroende på hur de 

interagerade med den och varandra. 

 

”Eleverna måste få hjälp med att lära sig de sociala koderna samt att acceptera andra” 

(Intervjuperson 2) 

 

“Utfrysning kan ske på grund av kommunikationsbrister…” 

(Intervjuperson 3 

 

Intervjuperson 2 menar att det är en del av uppdraget som fritidslärare att hjälpa eleverna att lära sig 

de sociala koderna för att kunna samspela socialt. Att acceptera andra överlag var också en svårighet 

som eleverna behövde lära sig vilket även det ansågs vara en fritidslärares uppdrag. Att det faller på 

fritidslärarens uppdrag kan bero på att en fritidslärare jobbar på fritidshemmet. Där sker det mycket 

socialt samspel och då menar intervjuperson 2 att det är naturligt att det blir en del av uppdraget som 

fritidslärare. Intervjuperson 3 uppfattade att elever kunde bli utfrysta på grund av 

kommunikationsmissar och dessa kunde ställa till missförstånd. Missförstånden kan leda vidare till 

aggressioner hos eleven som missuppfattat situationen. Detta kan leda ytterligare till att eleven vill få 

ur sig sina aggressioner genom att frysa ut den elev som från början “gjorde fel”. På detta sätt kan eleven 

som fryser ut känna sig bättre genom att vara en översittare. 

 

Språkets betydelse.  

Fritidslärarnas upplevelser gällande mobbning och deras uppdrag som lärare, var att de behövde 

fortsätta jobba aktivt med eleverna, deras beteende och språkbruk. Detta för att få en bättre social miljö. 

Upplevelser av att det fanns fula språkvanor bland många elever, där svordomar och andra elaka 

kommentarer i stor grad användes av eleverna. En uppfattning om att eleverna ofta blandade ihop olika 

språkbegrepp som argumentera och skrika belystes genom detta, något som genom denna uppfattning 

upplevdes skapa en orolig social miljö. Detta uppfattades vara viktigt att särskilja för att inte skapa 

ytterligare kommunikationssvårigheter i gruppen.  

 

Språkets betydelse upplevdes också vara ett redskap för eleverna för att de själva ska kunna lösa 

konflikter och kunna samspela socialt med andra, både elever och vuxna. Detta ansågs som extra viktigt 
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eftersom dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och det verbala språket används mindre eftersom 

man pratar mycket genom sociala medier. Hälften av de intervjuade fritidslärarna upplevde att många 

elever hade problem med att sätta ord på vad de kände. Fritidslärarna ansåg att när elever inte har 

förmåga att förklara vad de kände, kunde de lätt bli utåtagerande för att de inte kunde göra sig förstådd.  

 

“Människor har en tendens att säga och göra saker som kan upplevas som kränkande” 

(Intervjuperson 1) 

 

“Vissa slåss eller är verbalt otrevliga, en del får fysiska åkommor. Väldigt få kan egentligen sätta ord på 

känslorna” 

(Intervjuperson 7) 

 

Intervjuperson 1 uppfattade att det verkar ligga i människans natur att kunna säga och göra elaka 

saker som upplevs som kränkande. Detta kan bero på att människan i grunden egoistisk och använt 

detta som en försvarsmekanism för att kunna skydda sitt eget. Säger man medvetet saker som sårar 

andra finns det en bakomliggande tanke och anledning till detta. För att få bort detta måste man aktivt 

jobba med elevgruppen om hur man är mot varandra för att skapa en trevlig social miljö. Intervjuperson 

7 menar att det är en del elever som använder sig av fysiskt våld och är otrevliga genom att säga elaka 

saker. Eleverna har svårt att sätta ord på känslorna som de känner. Detta kan vara ett tydligt bevis på 

att elevernas ordförråd inte är tillräckligt för att de ska kunna prata sig ur situationen därför tar de till 

fysiskt våld när de blir upprörda. 

 

Fritidslärarnas roll i aspekten av elevernas svårigheter i det sociala samspelet 

Denna kategori tar upp hur fritidslärarna ser på sin pedagogiska roll i förhållande till deras 

uppfattningar av elevernas svårigheter i det sociala samspelet. kategorin underbyggs av 3 

subkategorier; klargöra begrepp-vokabulär beskriver uppfattningar om att det förebyggande arbetet 

är viktigt för att uppnå en bra miljö där eleverna kan samspela utan svårigheter, där eleverna kan 

hantera konflikter på ett bra sätt och där mobbning motverkas och förebyggs på ett bra och 

genomgående sätt. I subkategorin strategier för konfliktlösning förklaras lärarnas uppfattningar kring 

elevernas svårigheter att hantera konflikter och hur fritidslärarna själva upplever hur deras roll i 

elevernas konfliktlösning är en balansgång mellan att hjälpa eleverna eller inte. Här upptäcktes även en 

oro och uppgivenhet kring realisationen att de själva som fritidslärare kanske inte alltid såg alla eleven 

som blev utsatta. Att uppmärksamma alla elevers behov tar upp en annan del av fritidslärarnas 

upplevelse av sin roll som en balansgång, denna gång i form av vuxennärvaro som positiv eller negativ 

effekt på elevernas förmåga att hantera motgångar. Även fritidslärarnas uppfattningar kring när och 

varför de hjälper eleverna tas upp. 

 

Klargöra begrepp-vokabulär.  

En viktig aspekt som framkom i fritidslärarnas gemensamma uppfattningar var det förebyggande 

arbetet och tydliggörandet av skillnaden mellan begreppen argumentation, konflikter, kränkande 

behandling och mobbning. Detta var en viktig del eftersom fritidslärarna uppfattade att väldigt få elever 

visste skillnaderna mellan dessa, och som ett resultat av det, ofta slängde ur sig begreppen åt höger och 

vänster. Detta ansågs vara viktigt för man upplevde att det kunde uppstå missförstånd som kunde leda 
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till konflikter och mobbning om man använde begreppen på fel sätt. Vilket är lätt hänt om man inte 

innehar en förståelse för innebörden av de olika begreppen. 

 

Uppdraget att förklara begreppen, skapa en förståelse för dessa samt införliva ett förhållningssätt 

som aktivt motverkar mobbning uppfattades ligga på fritidslärarna själva. Detta menade de att man 

kunde göra genom gruppstärkande övningar och värdegrundsarbete. 

Det upptäcktes dock att en av fritidslärarna hade en uppfattning om att mobbning inte kunde utrotas 

för att människan har en förmåga att kränka andra för att den enskilde individen ska må bra. Man kan 

motverka kränkningar och förebygga mobbning men det går inte att utrota mobbning helt. 

 

”Förklara vad mobbning är och vad det kan leda till. Försöka få eleverna att förstå” 

 (Intervjuperson 4) 

 

”Viktigt att skilja på konflikter och mobbning. Vanligare med konflikter. Det är mycket man inte ser. Risken 

att man missar något är stor eftersom det är stora barngrupper.”  

(Intervjuperson 6) 

 

Intervjuperson 4 menade att det är viktigt att förklara mobbningens innebörd så att eleverna förstår 

och uppfattar den på rätt sätt. Detta för att begreppen mobbning och kränkande behandling ofta 

blandades ihop vilket ledde till att det uppstod missförstånd. Missförstånden kan bero på att eleverna 

har olika uppfattningar om vad begreppen betyder och där ställer de olika uppfattningarna till en 

kommunikationsmiss. Intervjuperson 6 menade att konflikter är mycket vanligare då det sker enstaka 

gång och inte vid upprepande tillfällen. Intervjuperson 4 upplevde att det var mycket som missades 

eftersom det är stora barngrupper och lite personal. Det är mycket som personalen måste hålla koll på 

vilket kan vara svårt om det är lite personal. Det kan leda till att personalen måste prioritera vad de ska 

lösa först och då kan vissa elever bli bortglömda.  

 

Strategier för konfliktlösning.  

De uppfattningar som kunde urskiljas gällande konfliktlösning, handlar om hur lärare ser på sin roll 

som en balansgång mellan att hjälpa elever i sina svårigheter och veta när hjälpen inte ska erbjudas för 

att på så sätt hjälpa eleverna utvecklas i sin konfliktlösning. Upplevelser av att inte veta när hjälpen ska 

ges och inte, samt svårigheter i att hjälpa eleverna införskaffa sig redskap för att hantera konflikter och 

svårigheter. Detta uppfattades som speciellt svårt vid de situationer där fritidslärarna själva inte var 

helt på det klara över vad som skett och vad som behövde göras. Detta kunde uppstå, främst, när det 

stod ord mot ord, vid en konflikt.  

 

Analysen urholkas i lärarnas upplevelser av svårigheten att kunna se, uppfatta och förstå alla 

situationer och händelser där elever känner sig utsatta och mobbade. Härtill kopplas en slags 

uppgivenhet hos fritidslärarna, en realisation i att som lärare och människa inte kunna se och hjälpa vid 

alla tillfällen när någon utsätts. Tiden är knapp, lärarna få och grupperna stora, något som bygger upp 

uppfattningen om att utsatta elever inte alltid ses.  
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De sociala medierna uppfattades som ett nytt sätt att utföra mobbning och kränkande handlingar 

men svårigheterna i att lösa sådana konflikter uppfattades som stor då den nya metoden möjliggör att 

mobbningen sker på fritiden såväl som i skolan och över långa distanser. Upplevelser av ansvarslöshet 

gällande sociala medier framkom också, detta på grund av att elever i allt yngre åldrar har egna mobiler, 

datorer och surfplattor, samt att föräldrar inte alltid verkar veta vad barnen gör på internetet.  

 

En allmän uppfattning kring elevernas initiativ att alltid hämta en lärare vid konflikter och 

mobbning upplevdes vara tudelat på så sätt att fritidslärarna, vid vissa konflikter upplevde att eleverna 

skulle kunna hantera dessa på egen hand istället för att hela tiden hämta en lärare. Samtidigt ansågs det 

vara ett gott tecken på att eleverna var snabba att agera vid konfliktsituationer. Det fanns även en 

uppfattning om att den rådande sociala miljön var starkt kopplat till elevernas sociala samspel. Något 

som kunde påverka miljön både positivt och negativt. 

 

Den gemensamma uppfattningen kring vad som kunde göras för att på bästa sätt förebygga 

mobbning och hjälpa eleverna hantera konflikter utifrån fritidslärarnas upplevelser utmynnade i åsikter 

om ett aktivt värdegrundsarbete med gruppstärkande övningar för att förbättra gruppdynamiken och 

elevernas eget mående.  

 

Alla fritidslärarna upplevde att det är mycket jobb som krävs för att man ska få en bra social miljö 

utan kränkningar. Lika behandling, värdegrundsarbete och resurser i form av vuxna som ska stötta och 

hjälpa var viktiga delar som betonades. Fritidslärarnas uppfattning var att det förebyggande arbetet 

behövde finnas som en röd tråd från förskolan och ända upp till gymnasiet för att eleverna ska få en 

helhet. Fritidslärarna upplevde att om de som vuxna är lugna och trygga smittar det av sig på gruppen. 

Det blir även en trygghet för eleverna om fritidslärarna är lugna. Då vågar de berätta saker som kan 

upplevas som jobbiga att berätta. Är gruppen trygg så är det fler som vågar säga ifrån om de känner sig 

utsatt. Fritidslärarna upplevde även att ju tryggare eleverna är i sig själva desto mer minskar risken för 

att det sker mobbning och kränkande behandling.   

 

 

” En del barn tror jag har det väldigt svårt, men det är svårt att upptäcka. Om vi ser, sätter vi in insatser från 

skolans sida.” 

(Intervjuperson 2) 

 

”Svårt att komma ifrån konflikter. Mobbning kan man förebygga med ett genomgående ”arbetstänk” kring 

värdegrund, lika behandling och antimobbning.” 

(Intervjuperson 6) 

 

Intervjuperson 2 upplevde att en del elever har det jobbigt men att det kan vara svårt att upptäcka. 

När de på skolan eller fritidshemmet upptäcker mobbning eller kränkande behandling så sätter de in 

åtgärder för att få ett stopp på situationen. Anledningen till att det kan vara svårt att upptäcka kan bero 

på att mobbning och kränkande behandling sker i det tysta, utan vuxennärvaro eller för att det är stora 

barngrupper och lite personal som inte hinner hålla koll på allt. När de väl upptäcker något så sätts 

åtgärder in för att det inte ska ske igen. Vilka dessa åtgärder är framkommer inte men man kan anta att 

det är individuellt och situations anpassat. Intervjuperson 6 upplevde att det kan vara svårt att komma 

ifrån konflikter. Genom att ha en röd tråd gällande värdegrund och lika behandling så kan man 
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förebygga mobbning. Detta kan bero på att man skapar en större förståelse hos eleverna som tänker till 

en extra gång innan de utsätter någon. Man kan anta att tanken hos fritidsläraren, med 

värdegrundsarbetet ska ge en positiv effekt på eleverna så de kan behandla varandra bättre och därmed 

skapa en bättre social miljö.  

 

Att uppmärksamma alla elevers behov.  

 

Gällande de svårigheter som elever kan ha i det sociala samspelet belystes hur fritidslärare 

emellertid anser att elever hade problem i att hantera motgångar. Den främsta uppfattningen var att 

svårigheterna kunde vara mer eller mindre allvarliga, men att eleverna ofta hade svårigheter i 

hanteringen oavsett svårighetsgrad. Det upplevda allvaret i fritidslärarnas ögon berodde på vilka 

reaktioner händelserna föranledde till från elevernas håll, men även utifrån vilka elever som var 

inblandade. Ibland kunde det handla om att förlora en match, något som enligt lärarnas uppfattningar 

var en mindre allvarlig motgång, men som utifrån deras upplevelser kunde vara en tillräckligt stor 

svårighet för vissa elever. För vissa kunde till exempel en förlorad match i fotboll vara jättesvår att 

hantera, medan andra elever uppfattades kunna skaka av sig sådana saker ganska lätt. 

 

Fritidslärarnas uppfattningar kring allvaret och svårighetsgraden i händelsen såväl som den 

planerade handlingen från lärarnas håll var således individuell, beroende på vilken elev det handlade 

om och uppfattningen av elevens hanteringsstrategier.  Vid händelser där elever med tendenser till att 

bli hög affektiva vid motgångar och svårigheter fanns uppfattningen att det var bättre att låta personen 

få lugna ner sig innan man försökte ta itu med motgången igen, eller alternativt att man använde ett 

annat sätt att ta itu med motgången.  

 

Svårigheten i att försöka hjälpa elever som inte kan förklara vad som hänt eller vilka känslor de 

känner var en annan upplevelse som belystes. Denna upplevelse grundades i lärarnas uppfattning av 

att eleverna hade svårt att sätta ord på känslor och att väldigt få kunde förklara hur de kände och varför. 

Uppfattningen kring elevernas svårigheter resulterade i ett dilemma för fritidslärarna. De upplevde 

större nödvändighet av att finnas nära till hands samtidigt som de upplevde behovet av att låta eleverna 

själva försöka lösa och hantera svårigheter och konflikter på egen hand.  

 

”Det är olika från barn till barn hur de hanterar. Vissa vill gömma sig, andra röra på sig, vissa vill prata med 

vuxen. Andra vill prata med andra elever.” 

(Intervjuperson 1) 

 

”Många hanterar motgångar, konflikter och svårigheter dåligt. Det är känslor som är ganska jobbiga” 

 (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 1 ansåg att det beror på varje individ om hur de hanterar en svårighet eller 

motgång. Detta verkar logiskt eftersom alla individer är olika och har olika strategier att se på saker 

och ting. Precis som eleverna är olika individer är även fritidslärarna det och har sina strategier för att 

hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. Intervjuperson 3 upplevde att eleverna hanterade motgångar på 

ett dåligt sätt eftersom det är många känslor som blir jobbiga. Det kan bero på att eleverna aldrig fått 

någon chans att lära sig bemöta och hantera sina känslor. 
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Sammanfattande analys 

I denna kategori sammanfattas de övriga kategorierna och deras underkategorier. Detta förklaras 

genom en beskrivning av de relationer som uppfattats mellan den sociala miljön, svårigheter som elever 

kan ha i det sociala samspelet, lärarnas pedagogiska roll och mobbning. Denna sammanfattning utgår 

från de olika utsagor och uppfattningar som fritidslärarna beskrivit. Utsagorna har blivit ställda i 

relation till varandra och till helheten och analyserats både i de olika delarna men även i helheten för 

att kunna utläsa de gemensamma relationerna som de intervjuade fritidslärarna uppfattar finns mellan 

den sociala miljön och mobbning. I denna analys har vår förförståelse som fritidslärarstudenter varit en 

stor tillgång för att kunna närma oss och möta intervjupersonernas förförståelse inom arbetet på 

fritidshemmet och dess verksamhet.  

 

 

Elevernas förståelse för betydelsen och användning av språket är viktigt för att man ska kunna förstå 

sociala koder. om man inte förstår de sociala koder leder detta till svårigheter i det sociala samspelet. 

Detta kan leda till att eleven inte kan verka socialt och kan bli utstött av andra. Det sociala samspelet 

påverkar den sociala miljön och huruvida om, samt vilka utmaningar, problem, konflikter och 

svårigheter som uppstår inom gruppen. Om man inte kan verka socialt kan missförstånd och konflikter 

lätt uppstå, och saknar eleven då förståelse för språkets betydelse kan det skapa svårigheter i 

konfliktlösning. Detta kan vidare utvecklas till upprepande konflikter men kan även resultera i 

kränkande handlingar och mobbning. Dessa svårigheter påverkar elevernas eget mående, lärande och 

utveckling såväl som hela gruppens mående, sammanhållning och gruppdynamik.  Om detta samband 

är dysfunktionellt, eller brister i något led, kan kommunikationssvårigheter uppstå och detta kan i ett 

större sammanhang påverka skolans rådande sociala miljö. Det kan även påverka förekomsten och 

utsträckningen av svårigheter, konflikter och mobbning.  

 

För att hjälpa eleverna och bidra till att skapa ett rådande positivt socialt klimat finns olika 

förebyggande arbeten på olika plan. Dessa ska hjälpa eleverna växa, utvecklas, lära sig hantera de 

utmaningar och svårigheter de möter. För ett förebyggande arbete mot mobbning krävs en språklig 

förståelse och medvetenhet, något som sker genom att klargöra språkliga begrepp. När eleverna förstår 

de språkliga begreppen kan man med hjälp av det verbala språket klargöra för vad olika begrepp 

betyder så man inte använder dessa fel, vilket kan leda till onödiga missförstånd. Detta i sin tur leder 

till att man kan göra upp strategier för olika konfliktlösningar. Dessa strategier kan vara både 

gemensamma och individuella strategier för att hantera konflikter. Vissa elever behöver till exempel få 

röra på sig för att kunna bearbeta och hantera motgångar och konflikter, andra behöver få gå undan en 

stund. I samband med att konflikterna minskas kan det finnas större möjligheter till att uppmärksamma 

alla elevers behov. Genom att alla elevers olika behov uppmärksammas kan elevernas sociala samspel 

utvecklas. Något som kan leda till att eleverna på ett mer utvecklat sätt kan hantera konflikter och 

minska mobbning. Detta kan leda till att gruppdynamiken blir bättre och elevernas mående förbättras 

då den rådande sociala miljön är positiv och accepterande. Detta kan således påverka hela skolans 

rådande miljö positivt och öka elevernas upplevda samhörighet med skolan och därmed ger dem större 

meningsfullhet i vistelse på skolan och fritidshemmet. Glädje kan skapas och öka lärandet hos eleverna. 

  

Således betyder detta att om lärare inte kan förmedla och klargöra dessa begrepp så kan inte eleverna 

förstå dem och på så sätt kan inte gemensamma strategier för konfliktlösning skapas. Om lärarna inte 

uppfattar, ser eller förstår när elever har svårigheter i det sociala samspelet, svårigheter i att lösa 

konflikter eller utsätts för mobbning och kränkande handlingar, kan de inte hjälpa eleverna att hantera 
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dessa. Detta kan även innebära att lärarna inte har möjlighet att uppmärksamma alla elevers behov eller 

hjälpa eleverna förebygga och motverka mobbning. Om elevernas behov av hjälp och stöd inte kan 

tillgodoses, kan utvecklingen av det sociala samspelet bland eleverna hindras och på sås sätt uppstår 

svårigheter i att skapa en social miljö som ökar eleverna känsla av samhörighet och meningsfullhet. 

Utifrån denna analys kan lärandet hos eleverna då hindras från att utvecklas. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet utifrån syftet och forskningsfrågorna diskuteras i förhållande till 

forskningsläget. Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om fritidslärarnas uppfattningar 

av elevernas livsvärld i skola och fritidshem med fokus på mobbning och social miljö.  Resultatet av 

denna studie kan ge en inblick i vilka utmaningar och möjligheter lärares förståelse för mobbning, den 

sociala miljön och elevernas livsvärld kan innebära för arbetet inom fritidshemmet.  

 

Det finns ingen mobbning, eller? 

Uppfattningen kring vad som egentligen klassades som mobbning gav exempel som den ”klassiska” 

mobbningen där en elev blir utsatt av flera andra elever som står i en ring runt den utsatte. Detta synsätt 

kan medföra stora konsekvenser när det handlar om vad som lärare uppfattar som mobbning i skolan 

och hur de arbetar för att förebygga och motverka mobbning. Om mobbning ses som detta ”klassiska” 

scenariot är det kanske inte många gånger som fritidsläraren upplever att mobbning sker. Därmed 

uppmärksammas inte den mobbning som sker på till exempel sociala medier, i klassrum, på skolgården 

och raster, utan kanske istället ses, som en del i livet som barn i skola och fritidshem (Waters & 

Mashburn, 2017). Det fanns även uppfattningar om att det inte alls fanns mobbning på skolan, utan att 

det som fanns var konflikter eller händelser där elever retade varandra. En av fritidslärarna ansåg att 

det fanns mobbning, men att mobbningen fanns på de sociala medierna.  

 

Utifrån vår tolkning av fritidslärarnas beskrivningar kan det mycket väl vara så att mobbning sker 

på skolorna, men att fritidslärarna inte ser all mobbning då deras definition av vad mobbning är, 

påverkar vad de klassar som mobbning och vad de klassar som retande, konflikter eller kränkande 

handlingar. Genom vidare tolkning kan detta tala för att mobbningen har blivit banal, att upprepade 

händelser av kränkande behandling och mobbning skett där fritidslärarna inte insett eller förstått 

allvaret.  I detta falla kan även olika sociala och kulturella processer skapar ett klimat som är tillåtande 

för mobbning spela in i huruvida elever och fritidslärare ser och uppfattar att det som sker är mobbning. 

Det kan även handla om att fritidslärarnas uppfattning att eleverna inte förstår innebörden av och 

skillnader mellan begrepp såsom konflikter, kränkningar och mobbning och därmed slänger orden 

omkring sig i flera olika händelser och situationer, många gånger då fritidslärarna själva inte anser att 

detta förekommer. Om fritidslärarna har fått uppfattningen att eleverna inte förstår begreppen och 

använder de som ett sätt att få uppmärksamhet eller för att störa eller skoja mm. Kan detta påverka 

huruvida fritidslärarna ingriper eller inte. Detta kan resultera i att fritidlärarna inte tar händelser där 

kränkande behandling och mobbning faktiskt sker, på allvar, eftersom de är vana vid att eleverna 

slänger ur sig orden bara för att.  

 

Utifrån vår tolkning av fritidslärarnas beskrivningar kan det vara så att mobbning sker på skolorna, 

men att fritidslärarna inte ser all mobbning. Detta kan bero på att deras definition av vad mobbning är, 

påverkar vad de klassar som mobbning, retande, konflikter eller kränkande handlingar. Detta talar för 

att det kan handla om att mobbningen har blivit banal, att upprepade händelser av kränkande 

behandling skett där fritidslärarna inte insett eller förstått allvaret. Banal mobbning är mobbning som 

förekommer dagligen, den blir normaliserad av sociala mekanismer inom skolan. (Hägglund, 2007).  

Det kan betyda att fritidslärarna som upplever detta varje dag inte ser det till slut eftersom det är en 

återkommande händelse som blivit vardaglig.   
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Det kan även handla om att fritidslärarnas uppfattning att eleverna inte förstår innebörden av och 

skillnader mellan begrepp såsom konflikter, kränkningar och mobbning. Vilket kan bero på att det har 

blivit en brist i inlärningen. Skolan har inte har inte klargjort för eleverna, vad de får göra och vad de 

inte får göra. (Granström, 2007).  Vi tror att det kan vara en förklaring till att eleverna slänger orden 

omkring sig i flera olika händelser och situationer, många gånger då fritidslärarna själva inte anser att 

detta förekommer. Det kan vara så att fritidslärarna har fått uppfattningen att eleverna inte förstår 

begreppen och att de använder dessa som ett sätt för att få uppmärksamhet eller för att störa. Det kan 

också vara så att eleverna slänger med begreppen för att de inte förstår innebörden av de och därför 

känner sig frustrerade över sitt ovetande. (Granström, 2007)   

  

 

Detta kan resultera i att fritidlärarna inte tar händelser, där kränkande behandling och mobbning 

faktiskt sker, på allvar eftersom de är vana vid att eleverna slänger ur sig orden bara för att.  

Utifrån vår tolkning av resultatet kan vi se hur fritidslärarna delade en gemensam oro och 

uppgivenhet kring om de lyckades se och hjälpa alla elever som blev utsatta, då det inte alltid var så 

lätt att se, förstå och uppfatta situationer där elever blev utsatta eller mobbade. Detta tolkar vi som att 

trots fritidslärarnas vilja att kunna se och hjälpa alla som blir utsatta och mobbade och deras förmåga 

till att vara lyhörda och uppmärksamma vara svårt att uppfatta vad olika händelser handlar om. På 

detta sätt kan fritidslärarnas eventuella ingripande även påverkas av hur de uppfattar händelser och 

vad de uppfattar att händelserna är, lek, konflikter eller mobbning (Kochenderfer-Ladd och Pelletier, 

2008). Fritidslärarna upplevde att även andra saker såsom gruppstorleken och eventuell tidspress 

kunde påverka om de hade möjlighet att hinna se och hjälpa alla elever som behövde det.  

 

 

 Med koppling till detta visade resultatet på att mobbning upplevdes vara ett begrepp som man 

kunde prata om generellt, men som man inte ville använda när man pratade om sin egen skola. Vår 

tolkning av detta är att fritidslärare kan uppleva begreppet mobbning som skrämmande. Denna rädsla 

att prata om mobbning i relation till sin egen skola kan påverka hur fritidslärarna arbetar i 

fritidshemmet, vilket även Kochenderfer-Ladd & Pelletier (2008) styrker med sin studie.  

Vad fritidslärarna ser och inte ser som mobbning, skulle utifrån vår tolkning även kunna leda till att de 

blundar för händelser som kan handla om mobbning på grund av sin egen osäkerhet i hantering av 

mobbning. Detta tror vi kan skapa stora utmaningar i fritidslärarnas arbete för att förebygga och 

motverka mobbning. Det kan även utifrån vår tolkning få kraftiga konsekvenser för de elever som blir 

utsatta för mobbning, då dessa antingen kan bli bortglömda eller av fritidslärarna uppfattas som 

besvärliga eller avvikande beroende på hur eleven själv hanterar situationerna.  Om detta handlar om 

fritidslärarnas rädsla och osäkerhet tror vi att det kan behövas insatser i form av fortbildning för 

fritidslärare gällande konflikthantering och förebyggande arbete. Men kanske framförallt att begreppet 

mobbning pratas om bland alla som arbetar i skola och fritidshem för att osäkerhet och rädsla ska kunna 

bearbetas och hanteras. 
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Mobbningens orsaker och relationen till den sociala miljön, uppfattningen påverkar arbetet 

 

Resultatet visade på att den främsta orsaken för att mobbning uppstod handlade om att annorlunda 

är konstigt. Elever som på något sätt upplevs vara annorlunda eller stack ut från normen uppfattades 

även vara de som blev utsatta för mobbning. Detta är något som enligt vår tolkning kan tyda på att 

fritidslärarna använder sig av en biologisk förklaringsmodell för att förklara varför mobbning uppstår 

och hur den kan hanteras, men även en socialpsykologisk förklaringsmodell skulle kunna användas för 

att förstå detta (Granström, 2007). Om en biologisk förklaringsmodell används förutsätter lärarna att 

det kan finnas genetiska egenskaper hos den utsatta eleven som provocerar andra, något som leder till 

att eleven blir utsatt (Granström, 2007). Detta synsätt kan få konsekvenser i fritidslärarnas hantering av 

mobbningen som sker. Beroende på om fritidslärare riktar hjälpen mot att försöka få eleven ”smälta in” 

i gruppen, eller försöka få de andra eleverna att acceptera att alla är olika, kan dessa olika 

tillvägagångssätt leda till olika konsekvenser för den gruppdynamik, sociala miljö och mobbning som 

uppstår. Om lärarens handling till exempel handlar om att få elever att ”smälta in” tror vi att detta 

skapa jobbiga känslor hos eleven såsom att denne inte duger eller är accepterad som den är.  

 

Utmaningen blir därför att hjälpa eleven smälta in utan att detta resulterar i att eleven känner sig 

felaktig. Om läraren istället fokuserar på att framhäva hur olikheter är bra och viktiga kan detta utifrån 

vår tolkning ge möjligheter för läraren att skapa en mer accepterande gruppdynamik och på så sätt 

bidra till en bättre miljö. Detta skulle göras med stöd från den social psykologiska förklaringsmodellen 

som beskriver hur de flesta grupper, ofta skolklasser, utvecklas i olika roller. Det kan jämföras med att 

klassen är en teaterpjäs och att alla populära roller är tagna. För att ändra på gruppdynamiken måste 

regissören till teatern (läraren till klassen) låta alla prova på att spela olika roller. (Granström, 2007) 

 Om ett förhållningssätt som utgår från den socialpsykologiska förklaringsmodellen används kan detta 

innebära att fritidslärarna ser på de olika eleverna utifrån de olika roller som utvecklats hos dem i 

gruppen (Granström, 2007). Om detta förhållningssätt används finns utmaningar i form av att det kan 

var svårt att se och uppfatta den mobbning som sker. Dessa utmaningar kan handla om att läraren kan 

bli van vid att vissa elever har speciella roller. Till exempel kan de elever som är tystlåtna och inom 

gruppen ha rollen ”fegis”, något som utifrån vår tolkning kan leda till att läraren inte uppfattar de 

tystlåtna elevernas osäkerhet eller utsatthet på grund av hur elever vanligtvis beter sig inom sin roll.  

 

Fritidslärarnas uppfattningar av elevernas svårigheter i det sociala samspelet härstammar i 

upplevelser av elevers otillräckliga förståelse för innebörden av olika begrepp, svårigheter i att hantera 

motgångar och konflikter samt problematik med det verbala språket.  Problem och svårigheter på dessa 

områden skulle kunna ska skapa ett dåligt och elakt språkbruk mot varandra, konflikter, kränkande 

behandling och med förlängning kan det även påverka förekomsten av mobbning. Beroende på 

elevernas färdigheter i att hantera motgångar kunde till exempel en förlorad match i fotboll antingen 

kräva flera dagar av ältande för vissa elever, medan andra bara ryckte på axlarna och gick vidare. 

Fritidslärarna uppfattade en koppling mellan detta och att väldigt få elever kunde uttrycka sina känslor 

i ord. Fritidslärarnas uppfattningar av motgångarna var att de inte var så allvarliga och att eleverna 

borde kunna hantera dessa, men att deras upplevelser visade på att så var inte fallet för många elever.  
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I tolkningen av resultatet framkom det hur fritidslärarnas i bedömningen av svårighetsgraden i 

motgångarna ofta utgick från sin kunskap om eleverna och vilka strategier dessa elever hade för att 

hantera motgångarna. Om händelsen uppfattades vara för svår och allvarlig i förhållande till elevernas 

hanteringsförmåga och strategier skulle lärarna ingripa. Om elever med svårigheter att hantera till 

exempel om de svarat fel på ett tal i matte plötsligt ställdes inför motgången i att få veta att de inte klarat 

ett prov i matte, skulle lärarna ingripa. Detta utifrån sin kunskap om eleven och dennes färdigheter för 

att hantera situationen. En orsak till att emotionella motgångar kan vara att det ligger bidragande 

orsaker bakom, så som utsatthet och kränkande behandling. (Jenkins, Demaray & Tennant, 2017) 

 

Beroende på elevernas färdigheter i att hantera motgångar kunde till exempel en förlorad match i 

fotboll antingen kräva flera dagar av ältande för vissa elever, medan andra bara ryckte på axlarna och 

gick vidare. Fritidslärarna uppfattade en koppling mellan detta och att väldigt få elever kunde uttrycka 

sina känslor i ord. Fritidslärarnas uppfattningar av motgångarna var att de inte var så allvarliga och att 

eleverna borde kunna hantera dessa, men att deras upplevelser visade på att så var inte fallet för många 

elever. Vår tolkning är att fritidslärarna i bedömningen av svårighetsgraden i motgångarna ofta utgår 

från sin kunskap om eleverna och vilka strategier dessa elever har för att hantera motgångar. Om 

händelsen uppfattades vara för svår och allvarlig i förhållande till elevernas hanteringsförmåga och 

strategier skulle lärarna ingripa. Om elever med svårigheter att hantera till exempel om de svarat fel på 

ett tal i matte plötsligt ställdes inför motgången i att få veta att de inte klarat ett prov i matte, skulle 

lärarna ingripa. Detta utifrån sin kunskap om eleven och dennes färdigheter för att hantera situationen.  

 

Vi tror att fritidslärarna sätter sig in i elevernas situation och tar på sig elevens färdigheter i att 

hantera motgångarna och agerar utefter detta. De utgår alltså efter barnens perspektiv för att kunna 

hjälpa dem. Detta tolkar vi som att fritidslärarna hjälper eleverna med olika motgångar och med 

svårigheter i det sociala samspelet trots att de själva anser att eleverna borde kunna hantera dessa själv.  

Här kan både utmaningar och möjligheter skapas beroende på hur lärarna ingriper. Om lärarna ingriper 

och löser motgångarna åt eleverna kan detta skapa ännu större svårigheter för eleverna att hantera 

motgångar, även när de blir vuxna, något som kan skapa ett negativt resultat av lärarnas hjälp. 

Utmaningen handlar här om svårigheterna i att veta när hjälpen ska ges och inte, något som 

fritidslärarnas uppfattningar speglar. Dessa uppfattningar skapade ett mönster som tyder på att 

fritidslärarna uppfattar sin roll som en balansgång där det handlade om att veta när, om och hur de 

skulle ingripa vid både konflikthantering och motgångar som eleverna kunde möta. Lärarnas egna 

uppfattningar av situationer kan påverka hur de väljer att agera utifrån sin egen uppfattning. 

(Kochenderfer-Ladd & Pelletier, 2008)  

 

Utifrån detta tolkar vi det som att fritidslärarna sätter sig in i elevernas situation och tar på sig 

elevens färdigheter i att hantera motgångarna och agerar utefter detta. De utgår alltså efter barnens 

perspektiv för att kunna hjälpa dem. Detta tolkar vi som att fritidslärarna hjälper eleverna med olika 

motgångar och med svårigheter i det sociala samspelet trots att de själva anser att eleverna borde kunna 

hantera dessa själv.  Här kan både utmaningar och möjligheter skapas beroende på hur lärarna ingriper. 

Om lärarna ingriper och löser motgångarna åt eleverna kan detta skapa ännu större svårigheter för 

eleverna att hantera motgångar, även när de blir vuxna, något som kan skapa ett negativt resultat av 

lärarnas hjälp. Utmaningen handlar här om svårigheterna i att veta när hjälpen ska ges och inte, något 

som fritidslärarnas uppfattningar speglar. Dessa uppfattningar skapade ett mönster som tyder på att 

mailto:lian1609@student.miun.se
mailto:jera1601@student.miun.se


Linnea Anderson lian1609@student.miun.se  Jesper Ramström jera1601@student.miun.se 

   

 

 

30 

fritidslärarna uppfattar sin roll som en balansgång där det handlade om att veta när, om och hur de 

skulle ingripa vid både konflikthantering och motgångar som eleverna kunde möta.  

 

Gällande elevernas svårigheter i att hantera konflikter fanns uppfattningar om att konflikter kunde 

skapa utveckling hos eleverna något som upplevdes vara positivt. Huruvida hanteringen av konflikter 

leder till utveckling utgör då utmaningen som benämnts tidigare. Att utrusta eleverna med alla 

nödvändiga redskap för att kunna hantera och lösa konflikter kan fritidslärarna göra genom olika slags 

övningar, teman och rollspel, men för att eleverna ska kunna utvecklas behöver de även försöka hantera 

och lösa konflikter själva, utan fritidslärarnas inblandning. Om lärarna avgör utifrån att använda ett 

barns perspektiv vilka konflikter och motgångar som eleverna kan hantera själva och inte, vad är det 

som säger att lärarnas uppfattningar stämmer. Här kan möjligheterna finnas i fritidslärarnas samtal 

med eleverna kring hur de själva upplever att de hanterar motgångar och konflikter.  

Utifrån fritidslärarnas agerande kan detta tolkas som att de har en bakomliggande tanke med att 

vara ett stöd för eleverna vilket kan bidra till mindre tendenser hos eleverna att bli mobbare (Bosworth 

& Judkins, 2014). 

 

Utifrån vår tolkning skulle anledningar till dessa problem kunna handla om den alltmer 

framträdande tekniken som omger oss, i hemmet, i skolan, ja vart vi än går så möter vi teknik och sociala 

medier. Ofta har eleverna även egna mobiler, något som förenklar deras tillgång till sociala medier. På 

grund av tekniken så skriver eleverna mindre med papper och penna, de spelar hellre mobil, dator eller 

tv-spel än att sitta och pyssla, rita eller leka utomhus. De pratar med varandra genom sociala medier 

eller sms istället för att prata med varandra öga mot öga. Detta kan leda till att elevernas färdigheter i 

det sociala samspelet och konfliktlösning inte tränas och utvecklas i samma utsträckning som för till 

exempel 15 år sedan när vi författare var barn. Även elevernas grov och finmotorik kan påverkas då de 

tränar mindre på att skriva, använda sax och jobba med händerna på andra sätt. Detta blir även 

problematiskt för personalen som jobbar i skolan. Enligt Young, Tully & Ramirez (2017) var rektorer i 

deras studier negativt inställda till att använda digitala hjälpmedel i skolan eftersom det förekommer 

väldigt mycket mobbning via dessa, i dagens samhälle. 

 

Det fanns en stark uppfattning om att fritidslärarnas roll att lära eleverna förstå de sociala koderna, 

delta i och anpassa sig till det sociala samspelet var en viktig del i uppdraget. Dessa skulle bäst göras 

genom gruppstärkande övningar och värderingsövningar för att på så sätt skapa en positiv social miljö 

där alla elever mådde bra och kände sig trygga och accepterade (Albayrak, Yıldız & Erol, 2016). Här 

tolkar vi det som att fritidslärarna tänker och ser på miljön, elevernas mående och svårigheter, 

motgångar, konflikter och mobbning som olika delar i ett interagerande pussel där de olika delarna kan 

påverka varandra positivt eller negativt (Konishi, Miyazaki, Hymel & Waterhouse, 2017; Albayrak, 

Yıldız & Erol, 2016; Nickerson, Singleton, Schnurr & Collen, 2014). Detta synsätt kan enligt vår tolkning 

ge fritidslärarna ett större och mer omfattade insyn i hur deras handlingar, elevernas handlingar, den 

sociala miljön och mobbning kan påverka såväl som påverkas av varandra. Denna insyn kan ge lärarna 

möjligheter till att förstå vad som behöver göras och varför samt att de kan förändra läget gällande 

elevernas livsvärld, social miljö och mobbning på en större skala. 
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Slutsatser 

Vår studies resultat visar på att arbetet med det sociala samspelet bland eleverna, elevernas och 

lärarnas strategier för konfliktlösning och ett förebyggande arbete mot mobbning som en röd tråd 

genom hela skoltiden är viktiga delar som påverkar den sociala miljön. Studiens resultat visar även att 

fritidslärarnas uppfattningar om vad mobbning är och orsakas av kan påverka vilka 

mobbningssituationer de ser, och hur det hanterar dessa, men även hur de ser på och arbetar i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Resultatet visar även att lärarnas uppfattningar av elevernas 

förmåga till att hantera konflikter påverkar huruvida de ingriper vid konflikter samt hur de agerar med 

och mot eleverna. Då fritidslärarna upplevde ett interagerande samband mellan den sociala miljön, 

elevernas mående, sociala samspel, svårigheter i hantering av konflikter och förekomst av konflikter 

och mobbing. Vi kan således dra en slutsats om att det i någon form och utsträckning kan finnas ett 

samband mellan alla dessa delar och att detta även är ett område som behöver utforskas mer för att. 

Detta behövs för att belysa fler nyanser, faktorer och olika sätt som detta interagerande samband kan 

förstås. 

 

 

 

Framtida studier 

Till framtida studier, inom forskningsområdet "Lärares upplevelser och uppfattningar” tror vi att 

det kan bidra till forskningen om man använder sig av ytterligare en annan studiemetod. Till exempel 

observationer av lärare och sedan komplettera med intervjuer för att se om den egna uppfattningen av 

lärarobservationen faktiskt stämmer överens med lärarens upplevelser och uppfattningar. Detta anser 

vi vara viktigt då vår studie talar för att lärarnas agerande påverkas av deras upplevelser i skola och 

fritidshem. Det kan även vara intressant att få veta om lärarnas upplevelser och uppfattningar av 

svårigheterna som eleverna kan ha, stämmer överens med elevernas egna upplevelser och 

uppfattningar av dessa. För att få en mer nyanserad bild kan framtida forskning även inkludera 

fritidslärarnas egna upplevelser från sin skoltid och deras eventuella upplevelser av mobbning. Detta 

tänker vi kan ge en annan inblick i hur fritidslärarnas egna upplevelser av fenomenet mobbning, under 

sin skoltid kan påverka deras arbete inom fritidshemmet. 
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Bilaga 1 

 

Missiv   

Härnösand/Bjästa den 8 april 2019 

 

Hej! Vi heter Linnea Anderson och Jesper Ramström och går den sjätte och sista terminen 

på fritidslärarutbildningen vid Mittuniversitet i Sundsvall. Vi arbetar just nu med vår 

C-uppsats, även kallat examensarbetet, där vi valt att fördjupa oss i ämnet Mobbning i skola 

och fritidshem.  

Syftet med denna undersökning är att utöka förståelsen för den sociala miljöns betydelse 

för mobbning i skolan.  

 

I denna studie vill vi ta hjälp av er lärare och fritidslärare/fritidspedagoger i form av 

intervjuer, för att samla in empiriskt material. Kan du ställa upp på att delta i en intervju för 

att belysa dina uppfattningar, tankar och åsikter kring området. 

Intervjuerna kommer antecknas och spelas in för att det ni säger verkligen ska komma fram 

och för att minimera missförstånd. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att alla personers namn och namnet på skolan och fritidshemmet avidentifieras. 

Det insamlade materialet kommer inte att ges ut till en tredje part utan används endast till 

detta syfte. När studien är avslutad och examensarbetet är betygssatt och godkänt kommer 

det inspelade materialet samt anteckningar att kasseras. 

 

Allt medverkande i denna studie är frivilligt och du som deltagande förbehåller dig rätten 

att när som helst avbryta deltagande om du känner att du inte vill fortsätta. 

Intervjuerna kommer att utföras under veckorna 15, 16 och 17 år 2019. Därför kommer vi 

behöva hitta något tillfälle när vi i lugn och ro kan sitta ostörda. Intervjuerna beräknas ta 45–

60 minuter max.  

 

Jesper; jera1601@student.miun.se 076 – 133 97 95 

Linnea; mari_ann91@outlook.com 073 – 074 77 41 

 

Kontakta oss gärna på något av ovanstående nummer för att svara ja eller nej, så vi vet att 

informationen har nått fram till dig. Om du svarar ja, så kontaktar vi er för bokning av datum 

och tid.  

Vid eventuella frågor och funderingar vänligen kontakta oss så ska vi försöka besvara era 

frågor och funderingar så gott vi kan. 

 

Med vänliga Linnea Anderson och Jesper Ramström 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

  
 

1. Hur upplever du den rådande sociala miljön i klassrummet/Fritidshemmet?  

2. Hur upplever du att mobbning uppstår? (Beskriv vilka orsaker du upplever att det finns för 

mobbning) 

3. Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt i klassrummet/fritidshemmet?  

4. Upplever du att eleverna får röra på sig tillräckligt (fysisk rörelse inne och ute)? 

5. Hur upplever du att fysiska aktiviteter under skoldagen påverkar den sociala miljön? 

6. Hur anser du att en hälsosam social miljö, fri från mobbning kan uppnås? 

7. Hur upplever du att eleverna finner meningsfullhet i vistelse på skola och fritidshem? 

8. Hur och på vilka sätt upplever du att eleverna hanterar stress, svårigheter/motgångar och 

konflikter? 

9. Hur upplever du att den rådande sociala miljön påverkar mobbning? 
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