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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver processen vid framtagandet av ett högläsningsmaterial för pedagoger, 

inriktat mot årskurserna förskoleklass till år 3. Det är ett fristående antimobbningsmaterial 

som är tänkt att användas i förebyggande syfte mot kränkande behandling, diskriminering och 

mobbning. Mobbning är ett komplext område och det krävs mycket kraft och tid för att 

motverka mobbning i både skolan och samhället. Utbildning av skolpersonal spelar en stor 

roll för att skapa en tryggare skola. Enligt den svenska läroplanen ska ingen i 

skolverksamheten utsättas för diskriminering och skolan ska främja förståelse för andra 

individer (Lgr 11 2011, s. 7). Omsorg av den enskildes välbefinnande och utveckling ska 

forma verksamheten. Mobbning beskrivs som en medveten negativ handling, i form av 

kränkande behandling eller trakasserier. Det är en återkommande handling där den utsatte kan 

känna obehag eller kommer till skada (Skolverket, 2014 s. 9). 

   Befintliga metoder i arbetet mot kränkande behandling, diskriminering eller mobbning 

tillhandahålls främst av olika organisationer eller program och är inriktade på att erbjuda 

effektiva insatser inom skolverksamheten, bland annat Friends, Farstametoden och Lions 

Quest. Med detta högläsningsmaterial eftersträvar vi att det ska kunna fungera som ett 

fristående värdegrundsarbete, kopplat till läroplanens grundläggande formuleringar och 

diskrimineringspunkterna. 

   Vår prototyp, högläsningsmaterialet, riktar sig till lärare och annan personal som arbetar 

inom skolverksamheten mellan förskoleklass och år 3. Den innehåller sju fall  som grundar 

sig i verkliga händelser på en skola i Västerås. Dessa fall är också utformade efter tidigare 

forskning om mobbning och läroplanens värdegrund. 

   Utvecklingsprocessen är en användarcentrerad process och vi har tagit hjälp av en grupp, 

bestående av två personliga assistenter och två fritidspedagoger, som tillsammans bildar ett 

trygghetsteam på sin skola. Detta trygghetsteam har vi diskuterat vår prototyp med under 

framtagningsprocessen. 

   Förhoppningen med detta högläsningsmaterial är att det ska ge pedagoger stöd i att bli mer 

aktiva och medvetna inom ämnet och på längre sikt kan detta förebygga negativ behandling 

och skapa trygghet i skolor. 

 

Nyckelord: Mobbning, diskriminering, kränkande behandling, högläsningsmaterial, 

förebyggande arbete.  
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1. Inledning 

Enligt en rapport (2015) som organisationen Friends utfört har 15 000 barn i årskurs 3-9 

svarat på en webb-baserad enkät och deras resultat visar på att det är ungefär 8 procent som 

anser sig bli utsatta för mobbning. För vissa barn är detta vardag. Att gå till skolan och varje 

dag utsättas för kränkningar och diskriminering kan resultera i låg självkänsla, fallande 

prestationer, självmordsförsök, avhopp eller psykisk ohälsa (Friendsrapporten 2015, s. 3). 

   Mobbning är ett stort samhällsproblem runt om i Sverige. Det förekommer i de flesta skolor 

och är hela tiden aktuellt. Individer strävar efter att känna sig bekräftade och få vänner och 

känna tillhörighet. Det blir en kamp om makt och status. Detta är en del av sociala relationer 

och i dessa sociala processer som uppstår, kan människor utsättas för kränkningar eller bli 

uteslutna (Skolverket 2014, s.47). Mobbning kan ske på olika sätt och det är viktigt att 

utbildade pedagoger får kunskap om hur vi ska hantera olika mobbningssituationer och varför 

dessa kan uppstå. Därför har vi valt att utforma ett högläsningsmaterial med tillhörande 

övningar och diskussionsfrågor som förhoppningsvis kan användas inom skolverksamheten 

för att förebygga mobbning. Det är tänkt att vara ett högläsningsmaterial för pedagoger, 

inriktat mot elever i förskoleklass till år 3. Detta material består av kortare fall, vilka beskrivs 

mer utförligt under rubrikerna ”Vad vårt arbete kan tillföra” samt ”Användaranalysen”. Vår 

tanke är att materialet ska utgå från skolans värdegrund, genomförda intervjuer samt tidigare 

forskning. Vi har även undersökt hur lärare uppfattar vårt framställda material i jämförelse 

med det befintliga i skolverksamheten. 

   I samband med att Skolverket publicerade rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning 

gick de ut med ett pressmeddelande. Av pressmeddelandet framgår det att Skolverket inte kan 

rekommendera något enskilt antimobbningsprogram i sin helhet. Skolverkets samlade 

bedömning är att samtliga antimobbningsprogram innehåller effektiva såväl som ineffektiva 

metoder för att förebygga mobbning. Att enbart använda ett enskilt program och utgå från det 

i dess helhet riskerar därför att resultera i motsatt effekt och i värsta fall öka mobbningen. 

Detta har varit värdefull kunskap för oss att utgå från i arbetet med vår prototyp. 

   Mobbning orsakar en utsatthet hos eleverna och till och med genomtänkta program mot 

mobbning riskerar att förstärka problemen. Vårt material är dock inte ett övergripande 

program, utan har ett betydligt mer begränsat användningsområde. Vi behöver dock ta 

avstamp i det faktum att även de mest lovande programmen riskerar att få motsatt effekt. Vår 

tanke är därför att kontinuerligt diskutera vår prototyp med erfarna lärare i syfte att identifiera 
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vilka risker och möjligheter som finns. (Skolverket, pressmeddelande ”Skolverket 

rekommenderar inget program mot mobbning”, 2011 s. 1- 2). 

1.1 Bakgrund 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2014, s. 9) definieras mobbning som en medveten, upprepad 

negativ handling i form av kränkningar eller trakasserier, där den utsatta känner obehag eller 

kommer till skada. I skollagen (2010:800) 6 kap. 7 § stadgas en skyldighet för skolans 

huvudman att förebygga och förhindra kränkande behandling mot barn och elever. Även 

genom artikel 2.2 i FNs barnkonvention ges barn rätt till skydd mot alla former av 

diskriminering (Barnkonventionen 2009). 

Det som ofta ligger bakom kränkningar och diskriminering av elever är attityder och 

föreställningar, om vad som betraktas som normalt och onormalt (Skolverket 2014, s. 21). 

Enligt Thornberg (2013, s. 302) kan hanteringen av mobbning ske på flera olika sätt och 

nivåer, på grund av att mobbningsfenomenet är komplext.  Därför är det viktigt att försöka 

motverka mobbning i verksamheten. Då krävs det att personalen utbildas och ökar en 

förståelse för uppkomsten av kränkande behandling. Det gäller att personalen skaffar sig 

kunskaper om varje speciell diskrimineringsgrund och vad som orsakar olika kränkande 

behandlingar och trakasserier (Skolverket 2014, s. 20). 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011 s. 7), står det att 

ingen i skolan ska på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet, samt funktionsnedsättning utsättas för diskriminering. Vi valde 

att utgå från dessa diskrimineringspunkter när vi utformade vår prototyp. Enligt Skolverkets 

resultat av utvärderingen (2011, s. 19) motverkar inte insatser som pedagogiskt material samt 

schemalagda lektioner mot mobbning. Därför har vi valt att arbeta fram ett skolmaterial i form 

av en sagobok, där kapitlen är oberoende av varandra. Boken kan användas vid behov och är 

inte tänkt att vara en del av ett temaarbete. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram en prototyp över ett fristående högläsningsmaterial med 

tillhörande övningar och diskussionsfrågor i syfte att motverka mobbning inom 

skolverksamheten. Detta innebär att högläsningsmaterialet inte ska inkluderas eller användas 

som ett övergripande pedagogiskt material för schemalagda temalektioner i helklass. Vi har i 

vårt arbete särskilt beaktat att antimobbningsmaterial i värsta fall kan bidra till att skapa en 

utsatthet och ha motsatt effekt från syftet (Skolverket, pressmeddelande ”Skolverket 
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rekommenderar inget program mot mobbning”, 2011 s. 1- 2). 

 

1.3 Arbetsfördelning 

När det kommer till arbetsfördelningen inför detta självständiga arbete har vi valt att göra 

tydliga uppdelningar innan arbetsprocessen och delat upp produktutvecklingen. Tilia Volt har 

tagit huvudansvaret för skrivandet av högläsningsmaterialet. Tilia har skrivit fem fall och 

även tagit ansvar för illustrationerna i boken. Madeleine Skär har skrivit två fall och 

inledningen. Sedan har vi gemensamt arbetat fram diskussionsfrågor och övningar till varje 

fall. Vi har tagit alla beslut tillsammans och varit engagerade båda två när det gäller 

produktutvecklingen. 

   Madeleine har haft huvudansvaret för rapporten och samlat in forskning som denna studie 

berör. Tilia har också ansvarat för kontakten med trygghetsteamet i Västerås. Båda höll i 

varsin intervju och genomförde en intervju gemensamt på skolan som vi besökte.  

   Vi har upplevt både fördelar och nackdelar med att dela upp arbete på detta sätt. Fördelarna 

har varit att vi har kunnat koncentrera oss på våra uppgifter och det har blivit två enhetliga 

arbeten. Om vi hade skrivit hela arbetet tillsammans hade det kunnat bli osammanhängande 

då båda har olika skrivsätt. Vi har även vunnit tid på att dela upp det så som vi har gjort, då vi 

båda kunnat sitta på olika håll och skrivit istället för att formulera allt arbete tillsammans.  

   Nackdelarna med att dela upp arbetet på detta vis var att vi förlorade en viss insyn i 

varandras arbeten. Det ledde till att det blev något svårare att hålla reda på vad som pågick 

hos den andra. Detta märktes när vi läste igenom varandras arbeten. Tillsammans har vi suttit 

och finslipat och korrigerat texten så att det ska bli vår gemensamma text i slutet. 

 

 

2. Omvärldsanalys 

2.1 Tidigare forskning 

År 2011 kom Skolverket (2011, s. 10-11) ut med en utvärdering av metoder mot mobbning. 

Denna utvärdering bestod av stora mängder kvantitativa samt kvalitativa data från 39 skolor, i 

årskurs 4-9, där enskilda elevers utsatthet följdes upp vid tre olika tillfällen samt omfattade ett 

flertal antimobbningsprogram samtidigt. Utvärderingen visade att mobbning är förhållandevis 

vanligt förekommande. Mellan 16 och 19 procent av eleverna hade utsatts för kränkande 

behandling. Av både pojkar och flickor var ungefär 7 till 8 procent mobbade. 1,5 procent av 

eleverna mobbades under hela undersökningsperioden, vilken pågick i över ett år (Skolverket 
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2011, s. 12). Skolverket (2011, s.19) kan inte rekommendera insatser så som schemalagda 

lektioner och pedagogiskt material om mobbning då dessa har visat sig utifrån deras 

utvärdering inte få någon effekt eller ha  motsatt effekt och kan öka mobbningen. 

   Flickor utsätts i större utsträckning för sociala kränkningar, exempelvis baktaleri och 

ryktesspridningar medan pojkar i större utsträckning använder sig av verbala men också 

fysiska kränkningar (Skolverket 2009a, s.11; Höistad 2001, s. 86-87). I och med att flickor 

använder sig av psykosociala strategier blir mobbningen dold och osynlig och sker på en mer 

privat arena. Pojkarna använder sig mer av våldshandlingar och är tydligare och sker mer på 

den offentliga arenan. Dock är syftet detsamma, att skapa kontroll (Skolverket 2009b, s. 35; 

Höistad 2001, s. 86-87). 

   Det intressanta i Skolverkets utvärdering är dock att både flickor och pojkar är utsatta i 

samma utsträckning. Enligt Skolverket (2011, s. 12) har tidigare studier visat att pojkar skulle 

vara mer utsatta för mobbning. Det är vanligt att förövarna är flera i den utsattes klass och att 

mobbningen sker ute på skolgården, i korridorerna, vid toaletterna men även i klassrummet i 

lärarens närvaro (Skolverket 2011, s. 12). 

 

2.1.1 Befintliga antimobbningsprogram 

Det finns många organisationer och program som arbetar med att motverka mobbning eller 

kränkande behandling i skolan. Skolverket (2011) har undersökt dessa program eller metoder. 

   Friends är en kamratstödjarmodell (Myndigheten för skolutveckling 2007, s.11), där det 

primära syftet inte är att motverka mobbning, dock ingår det som en förebyggande insats. 

Denna metod ger elever en aktiv roll att förebygga mobbning i skolverksamheten. I varje 

klass väljs det fram två kamratstödjare. Innan valet sker en diskussion i klassen om 

stämningen på skolan, i klassen samt vilka uppgifter en kamratstödjare har. Därefter sker valet 

av kamratstödjare anonymt med en motivering. Metoden inleds med en kortare utbildning för 

all personal inom verksamheten sedan får alla elever se en teater som informerar och 

inspirerar. De utvalda kamratstödjarna får en kortare utbildning och en grupp av vuxna, som 

består av bland annat elevvårdspersonal samt pedagoger, leder arbetet på skolan. Detta 

program innehåller även rekommendationer om åtgärdande arbete samt enskilda strukturerade 

samtal, precis som inom Farstametoden (Skolverket 2011, s. 59-60). Enligt Friends hemsida 

[hämtad 2015-12-17] grundar sig deras arbetsmaterial samt utbildningar på skollagen, 

diskrimineringslagen och läroplanen. De ska ge verktyg till att på långsikt förhindra samt 

förebygga kränkningar. 

   Farstametoden kategoriseras in i gruppen för förebyggande och åtgärdande program mot 
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mobbning (Myndigheten för skolutveckling 2007, s.11). Inom verksamheten ska det finnas ett 

antimobbningsteam, bestående av skolpersonal som är intresserade av att arbeta inom 

antimobbning. Vid ett misstänkt fall av mobbning ska antimobbningsteamet sammankallas för 

att definiera och sedan utreda situationen. Därefter tar en person kontakt med offret för att 

tydliggöra situationen. Sedan sker ett samtal med förövarna, vilket sker via ett så kallat 

överrumplingssamtal där två ur antimobbningsteamet kontaktar förövarna, en efter en. 

Förövarna ska inte få en chans att försvara sig utan ska förstå att deras beteende är 

oacceptabelt. Under en till två veckor hålls förövarna under uppsikt och därefter hålls ett 

uppföljningssamtal med dem och slutar inte mobbningen delegeras problemet till 

skolledningen (Skolverket 2011, s. 53-54). Enligt Farstametodens hemsida [hämtad 2015-12-

19] är detta en metod för att åtgärda akut mobbning. 

   Olweusprogrammet är ett förebyggande och åtgärdande program mot mobbning 

(Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 8). Syftet är att reducera mobbningsproblemen samt 

arbeta med olika insatser parallellt. I början av programmet fyller eleverna i en enkät som 

sedan kommer ligga i grund till en kartläggning av utbredningen och formerna av 

mobbningen inom den berörda verksamheten. Därefter genomförs en temadag där det bestäms 

gemensamma skolregler och ett förbättrat rastvaktssystem införs samt samtalsgrupper inom 

personalen. Elevernas vårdnadshavare kallas in till möten och en gång i veckan genomförs ett 

klassmöte för att öka kunskapen om mobbning. Ett klassmöte kan innefatta olika rollspel om 

kränkande behandling. Kontakt med vårdnadshavare sker regelbundet. Vid mobbning ska 

pedagoger ingripa direkt och samtala med alla parter. Dessa samtal ska vara strukturerade och 

tydliggöra att det kränkande beteendet måste upphöra. Därefter kontaktas föräldrar och ett 

samtal med berörda parter sker både gemensamt och enskilt (Skolverket 2011, s. 73). 

   Lions Quest är ett värdegrundsstärkande program (Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 

15). Det utvecklades i USA för att hjälpa lärare att arbeta med etik och livskvalitet för att 

förebygga drogmissbruk hos unga. Denna metod innehåller ett läromedel, Tillsammans, vilket 

utgår från grundläggande värderingar och ett etiskt ramverk. Programmets mål är att hjälpa 

unga människor att stå emot negativa påtryckningar. De övas i sitt kritiska tänkande och 

sociala relationer. Detta positiva engagemang ska röra skola, familj, kamrater och samhället. 

Programutbildningen omfattar två dagar där all personal närvarar. Läromedlet, Tillsammans, 

fungerar som en manual där övningarna, som bygger på utveckling och ökning av emotionell 

kompetens, ska genomföras i tur och ordning. Detta ska göras en halvtimme i veckan. 

   SET, Social och emotionell träning, är ett värdegrundsstärkande program (Myndigheten för 

skolutveckling 2007, s.17). Detta är ett pedagogiskt arbete med schemalagda lektioner, 
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läromedel, elevmaterial och lärarhandledningar från förskoleklass till gymnasiet. Arbetet ska 

ge elever social och emotionell kompetens och ska påverka individers beteende och förebygga 

olika sociala problem och psykisk ohälsa. Eleverna tränas systematiskt att utveckla sin 

förmåga att hantera känslor och stress, öka sin självkännedom, använda sig av 

problemlösningsstrategier samt utveckla empati och motivation. En grupp av lärare utbildas, 

som i sin tur ska bedriva undervisning och handleda sina kollegor. All personal tar sedan 

aktivt ansvar för arbetet och ska vara programtrogna. Det tar tre år innan programmet är fullt 

implementerat och en till två timmar ska avsättas för undervisning, exklusive handledarnas 

planering av arbete och handledning till övrig personal (Skolverket 2011, s. 79). 

   Skolkomet är ett värdegrundsstärkande program som ska stödja samt hjälpa bråkiga och 

utåtagerande barn och skapa arbetsro och ett positivt klassrumsklimat. Utbildade handledare 

utbildar andra pedagoger. Detta program handlar om att bryta ned negativa spiraler och släcka 

negativa ageranden. Detta är ett manualbaserat program i tre delar. En del handlar om 

ledarskap, lärarens förhållningssätt i klassrummet och vikten av att skapa motivation för 

positivt handlande, genom ett poängsystem. Andra delen ser till kompisarbetet i klassrummet. 

Här tränas fokusering och samarbete. Den tredje delen uppmärksammar strategier eleverna 

kan använda sig utav för att möta provokationer (Skolverket 2011, s. 86). 

   Skolmedling, syftet är inte primärt att motverka mobbning utan handlar  om konfliktlösning 

dock används programmet ändå (Myndigheten om skolutveckling 2007, s.13). Detta program 

ska hjälpa eleverna att utveckla strategier för konflikthantering och bidra med en fredligare 

atmosfär. Människan kan lära sig att handskas konstruktivt med konflikter då mobbning antas 

grunda sig i outredda konflikter. En eller flera pedagoger utbildas till medlingssamordnare 

som sedan utser en elevmedlare som har anmält sitt intresse. Medlingssamordnaren tar emot 

medlingsärenden och beslutar om ärendet passar för medling. Sedan väljer samordnaren vilka 

elever som ska agera som medlare. Samordnaren finns där som stöd för elevmedlarna och kan 

själv agera medlare i komplicerade konflikter. Utöver dessa uppgifter ska samordnaren 

uppdatera övrig personal, föräldrar och elever om arbetet (Skolverket 2011, s. 92-93). 

 

2.1.2 Brister med utbildning mot mobbning 

Enligt de intervjuade skolorna i studien Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) 

användes dessa antimobbningsprogram för att ge positiva effekter, men det fanns även brister. 

Det har visat sig att vissa insatser med dessa program har gett en negativ effekt eller till och 

med ökad mobbning. Dessa är bland annat schemalagda lektioner, elever som är aktörer 
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(exempelvis kamratstödjare), pedagogiskt material om kränkningar och mobbning samt 

föräldrautbildning om mobbning med mera (Skolverket 2011, s.19). De negativa effekterna 

uppstår när dessa program genomförs utförligt och systematiskt. Om programmen används för 

enstaka tillfällen skulle det kunna ge en positiv effekt (Skolverket 2011, s. 19). Utifrån 

skolornas erfarenhet av att arbeta med programmen har det visat sig vara komplicerat. Det är 

vanligt att rektorn tar ett beslut om att använda sig av ett program där all skolpersonal ska 

vara aktiv. Detta kan lätt leda till motstånd inom personalgruppen, vilket innebär att det får 

negativa konsekvenser och för eleverna kan aktiviteterna kännas tillgjorda. (Skolverket 2011, 

s.19). Brister i programmen är bland annat att det inte finns beredskap att möta skolors olika 

behov. Programmen ser ofta inte till vilka förutsättningar och erfarenheter skolorna redan har 

med arbete mot mobbning. När ett program introduceras för skolpersonal saknar ofta skolan 

en plan för hur programarbetet ska utvecklas och hur det ska följas (Skolverket 2011, s. 20).  

 

2.2 Vad kan vårt arbete tillföra?  

Utifrån tidigare material och brister i dessa mot mobbning så kommer vår prototyp tillföra ett 

nytt och aktivt sätt att arbeta mot mobbning. Prototypen består av en bok med olika dilemman 

som presenteras i varsitt kapitel. Respektive dilemma baseras på värdegrundens 

styrdokument, användaranalysen samt tidigare forskning. Vi har fått fram vårt material via 

intervjuer och granskningar med ett trygghetsteam på en mindre skola i Västerås. Under 

rubriken, ”Användaranalys” framgår det tydligare hur detta gick till. Den tidigare forskningen 

innebär en utvärdering från Skolverket som gavs ut 2011, detta presenteras under rubriken 

”Tidigare forskning”. Dessa dilemman har öppna slut, där det finns val som elever får 

reflektera och diskutera över. Dessa beslut kan vara bra eller dåliga. Det kan vara svåra beslut 

att ta och det finns inget rätt eller fel val (Boglind & Nordenstam 2011, s. 49-50). Enligt 

informant 1 och 3 (2015) bör eleverna få tänka till själva om sådana händelser, för att själva 

kunna inse vad som är rätt eller fel. Pedagoger är en hjälpande hand som ska vägleda dem till 

det som är moraliskt rätt. I åldersgruppen sex till nio år, är det viktigt att de ska få reflektera 

över deras egna handlingar och diskutera med varandra. 

   Denna prototyp kan leda till att eleverna får reflektera och diskutera sina handlingar och 

moraliska dilemman, men också fatta beslut som kan verka förebyggande när de sedan går 

upp i högre årskurser (Informant 1 och 2 2015). Efter undersökningar av befintligt material 

och tidigare forskning har vi valt att utforma ett fristående material för pedagoger att tolka 

själva. Skolverket rekommenderar inte enskilda befintliga material (Skolverket 2011, s. 23-

24). Vårt material skiljer sig från redan befintligt material genom att det är fristående och är 
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därför inte en del av ett antimobbningsprogram. Det är ett högläsningsmaterial för pedagoger 

med inriktning mot förskoleklass och årskurs 3. Pedagogerna behöver inte någon fortbildning 

utan förståelse och en viss tidigare erfarenhet av hantering av mobbning. Genom att 

introducera dessa program kan skolorna erbjudas ett ekonomiskt stöd. Flera kommuner ger 

detta ekonomiska stöd (Skolverket 2011, s. 20).  Att få detta ekonomiska stöd kan få 

ekonomiskt pressade skolor att finansiera fortbildning. Dessa program kan både innebära 

ekonomiska möjligheter, dock kan programmen även innebära kostnader för skolorna 

(Skolverket 2011, s. 21). I och med att vår prototyp inte tillhör ett program kommer det endast 

vara kostnaden för boken som skolorna ställs inför. Med dessa andra program finns det 

indirekta kostnader där pedagogerna ska ägna tid åt dem vilket kräver resurser från arbetstid 

(Skolverket 2011, s. 20). Vår prototyp kräver inte de indirekta kostnaderna då det inte tillhör 

ett program. I arbetstid krävs det inte mycket tid till förberedelse mer än att vara förstående 

inför elevgruppen och anpassa arbetet utefter dem. 

   Det är viktigt att denna kapitelbok används enligt de rekommendationer som författarna har 

förklarat i inledningen av materialet. Boken är rekommenderad att användas när pedagoger 

ser att det är på väg att ske en händelse där någon kan skadas. Då kan denna bok vara till hjälp 

genom att man väljer att läsa ett fall som är lik händelsen på skolan och sedan följer upp detta 

kontinuerligt med hjälp av bokens diskussionsfrågor och övningar. Vårt material kan då 

fungera som ett förebyggande arbete mot kränkande behandling, diskriminering och 

mobbning.  

 

3. Metod 

Under denna rubrik presenteras metoden av genomförandet och utvärdering av protypen. Här 

förklaras och utvärderas de metoder som användes vid utformandet av kapitlena i boken.   

 

3.1 Metod för att genomföra produkten   

En intervju med fyra olika personer som tillsammans bildar ett trygghetsteam ägde rum för att 

få en grund till vår prototyp. Dessa fyra personer arbetar som personliga assistenter och 

fritidspedagoger på en skola i Västerås. Detta trygghetsteam arbetar på olika sätt för att 

motverka och förebygga mobbning.  Har mobbningen gått för långt går arbetet vidare till 

elevhälsoteamet på skolan, som tar hand om  problemet och startar ett åtgärdsprogram 

(Informant 2, 2015). I intervjuerna togs hänsyn till de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet u.å., 
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s.5). En medgivandeblankett skickades ut till trygghetsteamet med information om syftet med 

studien och prototypen, vad deras svar skulle användas till och även vilka rättigheter de hade 

under deltagandet, se bilaga 1. Intervjuerna var konfidentiella samt anonyma, vilket innebär 

att informanterna har fått löftet att inte identifieras och forskarna ska veta vilka svar som 

angivits av vilken informant (Bell 2006, s. 57). Alla fyra informanterna undertecknade 

blanketten på plats vid intervjuerna. 

   Vid intervjuerna hade vi färdiga frågor som kunde utvecklas under intervjuns gång. Med 

dessa frågor ökar möjligheterna till ett interaktivt samtal mellan forskare och informanter 

(Esaiasson 2012 s. 228-229). I denna studie använde vi oss av öppna frågor där 

svarspersonerna fick tänka och berätta sina egna åsikter om denna studie (Esaiasson 2012 s. 

229). Utifrån dessa intervjuer skapades olika fall som sedan blev olika kapitel i ”Ellis slår till 

igen” (se bilaga 3). 

   De skrivna fallen baserar sig på Dahlkwist (2011, s.32) Case-metodik, då detta är ett av alla 

olika sätt att arbeta med etiska dilemman inom skolverksamheten. Eleverna får diskutera och ta 

ställning till olika elevnära problemsituationer. Fallen är uppbyggda utefter en pedagogisk 

struktur, det finns en bakgrund, ett problem uppstår och en situation och avslutas med 

frågeställningar. Alla fall har ett öppet slut med flera olika utgångar på grund av att det inte ska 

finnas en självklar lösning utan eleverna ska tänka själva. De är detaljrika, aktuella och 

vardagsnära samt realistiska. Detta för att fallet ska vara lättillgängligt och för att eleverna ska 

kunna relatera till problemsituationerna. Det är viktigt att fallen är engagerande och kan väcka 

känslor hos läsaren, där hen kan bli berörd (Dahlkwist 2011, s. 33–34). Texten baseras på Låt 

språket bära, genrepedagogik i praktiken (2015, s. 67) sätt att skriva en berättelse utifrån den så 

kallade berättelsefamiljen. Syftet med att skriva en berättelse är att väcka läsarens fantasi 

(Johansson & Sandell Ring 2015, s.82). Fallen är uppbyggda utifrån tre olika steg; orientering, 

komplikation, samt lösning. Orienteringen presenterar karaktären, när och var berättelsen kommer 

att utspela sig. Därefter följer en komplikation för att öka spänningen. I slutet ställs lyssnaren 

inför tre olika lösningar (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 82–83). I en berättande text i den 

personligt återgivande genren är processerna viktiga. Aktionsprocesserna är de vanligaste och 

viktigaste processerna då de berättar om händelseförloppet, bland annat vad karaktärerna gör, 

exempelvis cyklade, åkte och lekte. Att använda sig av mentala processer är viktigt för att 

lyssnaren ska få en bild över karaktärernas upplevelse (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 79).  
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3.2 Metod för utvärdering 

 Syftet med intervjuerna var att ta till sig information och erfarenhet av informanterna för att 

kunna skapa och utvärdera denna kapitelbok med verklighetstrogna fall. Frågorna i 

intervjuguiden handlade om hur trygghetsteamet arbetar med mobbning och vad de önskade 

skulle finnas med i en sådan högläsningsbok, se bilaga 2. Stort fokus i intervjuerna låg på hur 

de arbetar för att motverka problem mellan elever innan det utgör mobbning. Två av de 

intervjuade personerna arbetar förebyggande med eleverna och två arbetar med akuta problem 

i skolan. Om det exempelvis händer något på rasten springer de ut och försöker lösa det 

tillsammans med eleverna som är inblandade. De två som arbetar förebyggande har 

exempelvis arbetat med eleverna på samverkan om likabehandlingsplanen på elevernas nivå 

och sedan har de individuellt fått göra seriestrippar om en händelse på skolan som de tyckt var 

jobbig. Samtalen handlade också om maktspel mellan elever, kön och känslor samt olika 

verklighetsrelaterade händelser på skolan. Utifrån deras svar har vi utvecklat detta fristående 

högläsningsmaterial.  

   De intervjuade personerna fick sedan vid två tillfällen granska boken och komma med 

konstruktiv kritik till innehållet samt texten.  

 

4. Produktutvecklingsprocess  

Kapitelbokens framställning följer en produktutvecklingsprocess som utgår ifrån gällande 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), tidigare forskning 

samt avsedda användare. Produktutvecklingsprocessen utgår ifrån en användarcentrerad 

process.  

   Enligt Norman (2013, s. 8) handlar en användarcentrerad process om att finna en lösning på 

människors frustration på grund av vardagsproblem. Vår prototyp är avsedd att minska 

frustrationen hos både pedagogerna samt eleverna. Hos pedagogerna ska frustrationen minska 

i och med att denna bok är mindre resurskrävande än andra antimobbningsprogram då denna 

inte kräver tidigare utbildning inom ämnet. I arbete med tidigare nämnda program krävs det 

indirekta kostnader då pedagogerna behöver ägna tid till programmen och detta kräver sedan 

resurser av arbetstid (Skolverket 2011, s. 20). Dessa tidigare nämnda program kan både kosta 

skolorna samt ge ekonomiskt stöd (Skolverket 2011, s. 21). Vår prototyp ska dock inte vara 

resurskrävande i och med arbetstid då prototypen låter pedagogen tolka arbetet fritt samt ger 

en guidning i hur det förebyggandet arbetet kan gå till. Hos eleverna ska frustrationen minska 

i och med att de själva får inse vad som är rätt och fel. Bokens olika kapitel är utformade med 
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utgångspunkt i händelser som kan ske i verkligheten i syfte att få eleverna att kunna känna 

igen sig, såväl förövare som offer. Frustrationen ska minska för både pedagoger och elever i 

och med att en trygghet skall uppstå bland både elevgruppen samt mellan pedagoger och 

elever. 

   Det är en designprocess som ser till människors behov och förmågor, som designen är 

avsedd för. För att uppnå en användarcentrerad process måste man ha förståelse för att 

människor är olika. Exempelvis att vi har olika åldrar, tidigare erfarenheter, kulturella 

förväntningar och mål, med mera (Wikberg-Nilsson m.fl., s.23). Norman (2013, s. 222) 

påpekar att det finns fyra olika aktiviteter inom den användarcentrerade processen. Dessa är 

observation, idéutformning, framställning av prototyp och prövning. Dessa aktiviteter ska 

användas om och om igen tills den slutgiltiga prototypen är klar, en så kallad iterativ process 

(Wikberg-Nilsson m.fl., s. 30). 

    Vår utgångspunkt med studien och något vi alltid har med oss i tanken, är att denna 

prototyp kan ge motsatt effekt och då utgöra en dålig design (Wikberg-Nilsson m.fl., s. 24). 

Detta tar vi hänsyn till under vår produktutveckling och utgår från att detta arbete i första 

hand beskriver utvecklingen av en väl genomtänkt och genomarbetad prototyp. I nästa skede 

kan den förhoppningsvis omvandlas till en färdig produkt.  

 

4.1 Utformning av produkten 

Prototypen har utformats efter tidigare forskning, gällande Läroplan för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet (2011) och resultatet av användaranalysen samt 

rekommendationer av handledare och pedagoger som intervjuas. Prototypen innehåller sju  

fall som är skrivna utifrån bland annat de olika diskrimineringsgrunder som står i läroplanen 

(2011, s. 7). Fallen handlar om kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, funktionsnedsättning och annan kränkande behandling. Efter varje fall följer 

diskussionsfrågor och i slutet av boken finns olika övningar som är rekommenderade och 

prövade på elever. Vissa övningar är också utformade med utgångspunkt i intervjuerna med 

trygghetsteamet. Boken är utformad på så vis att den ska användas i förebyggande syfte och 

den ska plockas fram när den behövs. Då boken är fristående upprepas vissa diskussionsfrågor 

i flera fall. Övningarna i slutet av boken är framställda utifrån tidigare erfarenheter,  tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning samt intervjuerna. Antimobbningsmaterialet är riktat till elever 

men ger också inspiration till pedagoger om hur dessa diskrimineringsgrunder kan arbetas 

med för att förebygga kränkande behandling och diskrimineringar inom skolverksamheten. 

   Denna prototyp vilar på ett demokratiskt synsätt, det vill säga att elever får en förståelse av 
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att alla är lika värda. Pedagogerna kan välja att använda den genom olika arbetssätt. De 

arbetssätt som rekommenderas av resultatet av användaranalysen är i halvklass och mindre 

grupper (Informant 1 och 3, 2015).  

   Illustrationerna i vår protoyp är gjorda via ett bildskapande program i datorn. Vi anser att dessa 

bilder ska skapa en tydligare och verklighetsförankrad bild för elever. Bilderna är viktiga för oss 

för att elever får hjälp med att föreställa sig och relatera till miljön i fallen så som ”King out-

rutan” eller ”fotbollsplanen”. En fördel med bilderna är att elever som aldrig har sett en ”King 

out-ruta” får en förståelse för hur en sådan ser ut. En annan fördel är att dessa illustrationer ger 

den professionella illustratören en bild av vad författarna vill förmedla. Nackdelen med 

illustrationerna i boken är att bilderna kan bli otydliga för elever. Vi förväntar oss att 

professionella illustratörer kan åstadkomma mer detaljrika och personliga illustrationer än de som 

redan existerar. 

   Som nämnts ovan är tanken att vår prototyp, rent innehållsmässigt, präglas av värdegrunden 

och berör följande områden i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011): 

 

Skolans värdegrund och uppdrag:  

Grundläggande värden, enligt Lgr 11 (2011, s. 7) ska utbildningen inom det svenska 

skolväsendet förmedla samt förankra respekt för både de mänskliga rättigheterna och det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska förmedla och 

gestalta värden såsom individens frihet och integritet, människans okränkbarhet och 

människors lika värde, visa solidaritet för svaga och utsatta samt jämställdheten mellan 

kvinnan och mannen. Skolväsendets uppdrag är att verka för att varje enskild elev ska finna 

sin unika egenart.  

 

Förståelse och medmänsklighet, ingen inom skolväsendet ska utsättas för diskriminering eller 

kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, annan trosuppfattning eller religion, funktionsnedsättning eller 

ålder. Dessa intentioner ska motverkas. Skolväsendet ska främja en förståelse för dina 

medmänniskor och en förmåga till inlevelse. Intolerans samt främlingsfientlighet ska bemötas 

med aktiva insatser, öppna diskussioner och kunskap (Skolverket 2011, s.7).  

 

Övergripande mål och riktlinjer  

Skolans mål är att varje elev:  
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 Ska respektera andra individers egenvärde. 

 Ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

 Ska kunna leva sig in i och få en förståelse andra människors situation och utveckla en 

vilja att agera med deras bästa för ögonen (Skolverket 2011, s.12). 

Alla som arbetar i skolan: 

 Ska medverka till att utveckla en känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor utanför den närmaste gruppen, hos eleverna.  

 Ska aktivt motverka diskriminering samt kränkande behandling av individer och 

grupper.  

 Ska öppet redovisa samt diskutera värderingar, problem och uppfattningar,  

 Ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling (Skolverket 2011, s.12).  

Genom att arbeta förebyggande med vår prototyp ska eleverna kunna leva sig in och få en 

förståelse för andra människors situation. I detta fall blir det att en förövare kan via 

diskussionsfrågorna samt övningarna få en förståelse för offrets känslor och tvärtom. I och 

med att eleverna respekterar individers egenvärde tar de avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling. Vår förhoppning är att förövarna väljer att hjälpa andra 

människor istället för att fortsätta utsätta andra för kränkande behandling. Eftersom  vår 

prototyp är utvecklad utefter bland annat skolans värdegrund, ska ingen utsättas för 

diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, annan trosuppfattning eller religion, funktionsnedsättning eller ålder 

(Skolverket 2011, s. 7). 

   Exempelvis, om en elevgrupp arbetar med kapitlet om etnicitet ska eleverna i slutet av 

lektionen samt under uppföljningen av arbetet ha utvecklat en känsla för samhörighet och få 

en förståelse av att vi alla är lika mycket värda. 

 

4.2 Avgränsningar 

Inför starten av detta arbete behövdes det sättas upp olika avgränsningar. Första 

avgränsningen blev att denna högläsningsbok är riktad mot åldrarna sex till nio år. 

Inriktningen baseras på vår pågående utbildning, Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete 
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i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 om 240.0 högskolepoäng. I boken kommer ett 

fall att fokusera på pojkar och ett på flickor. Övriga fall är riktade till samtliga elever. Detta då 

Skolverkets studie (Skolverket 2011, s. 14) visar att de olika könen agerar på olika sätt i 

mobbningssituationer, samt att en lösning som kan ge positiv effekt på pojkar kan ha den 

motsatta effekten på flickor. 

Endast en skola ingår i studien, där fyra personer ur skolans trygghetsteam intervjuats vid 3 

tillfällen, dock kunde inte informant 3 och 4 medverka vid de två sista tillfällena på grund av 

andra åtaganden. Denna avgränsning baseras på deras arbete på skolan samt den positiva 

effekten av deras arbetsmetod. Man kan tänka sig att studien kunde ha vidgats till att omfatta 

ytterligare intervjuer på andra skolor. Vi valde dock att begränsa oss, dels för att vi räknar 

med att de synpunkter vi kan få från den rutinerade personal vi intervjuar räcker under 

produktutvecklingens inledningsskede, dels med hänvisning till det självständiga arbetets 

tidsmässiga ramar. På grund av dessa tidsmässiga begränsningar har vi valt att inte fokusera 

på illustrationerna i prototypen. Om prototypen vidareutvecklas till en produkt kommer en 

professionell illustratör anlitas.  

 

4.3 Inledande sidor 

I de inledande sidorna i högläsningsmaterialet beskrivs fakta om mobbning och tidigare 

forskning i förordet. Sedan fortsätter det med en inledning som inriktar sig till pedagoger som 

väljer att använda boken. Där framgår det vad mobbning är, vilket syfte författarna har med 

materialet samt hur boken är upplagd för att användas. Det står även viktiga punkter som 

pedagoger bör tänka på vid användning. 

   Förordet har vi valt att ha med då det kan vara givande att få bakgrundsfakta om materialet 

innan man arbetar med elever. I inledningen har vi tagit med vad som är viktigt att tänka på, 

eftersom mobbning kan vara ett känsligt ämne för vissa elever och det kan vara bra att 

pedagoger är uppmärksamma på det. Vi rekommenderar även att boken inte ska tillhöra 

schemalagda lektioner då Skolverket inte rekommenderar detta (Skolverket 2011, s. 19). När 

det kommer till schemalagda lektioner syftar vi till lektioner som är inskrivna i det ordinarie 

schemat. Detta material är till för att ersätta en schemalagd lektion vid behov. Dessa 

inledande sidor är viktiga för pedagoger att läsa och förstå innan man arbetar med elever. Vi 

har även med berörda områden i styrdokumenten och korta beskrivningar om 

huvudkaraktären, Ellis och birollen, Den lilla filuren. Denna sida bör pedagogerna läsa för 

eleverna, så att de förstår att Ellis inte har gått i skolan förut och  är den som skapar 

problemsituationer för andra och att Den lilla filuren är där för att hjälpa elever att lösa dessa 
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fall. Det är viktigt här att poängtera att Den lilla filuren inte är den som löser fallen, utan 

föreslår tre olika alternativ som hjälper eleverna att tänka själva och vill att eleverna ska 

diskutera och lösa problemen som Ellis har skapat. Här är det även viktigt att betona att 

eleverna kan diskutera fram en ännu bättre lösning som inte finns med som förslagna 

lösningar i boken. De inledande sidorna förklarar hur boken ska användas och detta är till 

fördel för pedagoger som använder den.  

   Dessa fall som beskrivs nedan utgår ifrån Lgr 11 (2011, s. 7) att ingen i skolan ska utsättas 

för diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, kön, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller annan kränkande behandling. 

 

4.4 De rosa strumporna 

Det första fallet att presenteras är ”De rosa strumporna”. Bokens huvudkaraktär, Ellis, är ute 

på en flygtur när hen hör en grupp av barn som spelar fotboll och bestämmer sig för att delta i 

leken. Under lekens gång upptäcker Ellis att ett av barnen, som är av det manliga könet, har 

på sig rosa strumpor. Då Ellis inte anser att pojkar kan använda färgen rosa börjar hen att 

skratta åt barnet. En liten filur dyker upp ur tomma intet och säger åt Ellis att sluta vara elak. 

När Ellis inte lyssnar på Den lilla filuren vänder sig filuren mot lyssnaren och ber om hjälp. 

Lyssnaren ställs här inför tre olika lösningar varav en lösning är olämplig, den andra lämplig 

och den tredje tveksam. Här ska eleverna diskutera i mindre grupper eller i halvklass de olika 

lösningarna och motivera vilken lösning de anser är den mest lämpade. Närvarande pedagog 

ska vara lyhörd under diskussionerna och vid behov bidra, exempelvis om eleverna inte kan 

se att en lösning är mer olämplig. Detta återkommer till varje fall, dock kan lämpligheten i 

lösningarna variera sig. Detta för att lösningarna ska vara anpassade efter fallets innehåll. 

Viktigt att uppmärksamma är om eleverna känner trygghet och har civilkurage att stå på sig 

och säga ifrån. Enligt informant 1 och 3 (2015) är det viktigt att låta eleverna tänka själva då 

de vet vad som är rätt och fel agerande i dessa situationer. Därför är det bra att ha öppna 

lösningar för att eleverna skall få tänka själva. Informant 1 (2015) anser att det är bra med 

olika svars alternativ. Om ett alternativt är mer galet gör detta att eleverna reagerar. Eftersom 

elever vet vad som är rätt och fel kan här startas en diskussion om varför detta alternativ var 

mer olämpligt än de andra. 

   Det finns tillhörande diskussionsfrågor till detta fall. Diskussionsfrågorna är öppna och 

riktar sig mot fallet, dock finns det flera omfattande diskussionsfrågor. Exempel på en 

omfattande diskussionsfråga är om elever känner att det finns en vuxen person i deras närhet 

som eleven kan vända sig till om den känner sig kränkt eller mobbad. Enligt informant 3 
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(2015) tar barn åt sig handlingar utan att alltid signalera det utåt. Till slut når de en brytpunkt 

då de inte klarar mer och människorna runt omkring står frågande över vad som hänt. Därför 

är det viktigt att få elever att tänka på vad de kan göra och ska göra i situationer de känner sig 

kränkta. Det är viktigt att elever känna trygghet genom att tala med en vuxen, oavsett om 

denna vuxna är en förälder eller pedagog, någon, som barnet kan känna trygghet och stöd av 

att gå till. Diskussionsfrågorna kan diskuteras i halvklass, det rekommenderas dock att 

diskuteras i mindre grupper. Viktigt inför arbetet med diskussionsfrågorna är att närvarande 

pedagog planerar inför gruppkonstellationerna. Alla deltagande elever ska känna sig trygga 

för att medverka aktivt i diskussionerna. Den närvarande pedagogen ska vara lyhörd och delta 

i diskussionerna för att driva eleverna framåt.  Dessa diskussionsfrågor återkommer i varje 

fall, dock med variationer med hänsyn till fallets innehåll. 

 

 

4.5 Omklädningsrummet 

Detta fall, ”Omklädningsrummet” handlar om när Ellis är med på en idrottslektion. Ellis lag 

förlorar i leken ”Kinesiska muren”. Då blir hen arg och väljer att utagera sin ilska mot de 

andra barnen i omklädningsrummet när ingen vuxen finns i närheten. Eleverna blir slagna 

med en handduk och deras kläder kastas in i duschen och blir våta. En liten filur dyker upp ur 

tomma intet och säger åt Ellis att sluta vara elak. När Ellis inte lyssnar på Den lilla filuren 

vänder sig filuren mot lyssnaren av fallet och ber om hjälp. Enligt informant 3 (2015) är 

omklädningsrummet den otryggaste platsen på skolan och har varit det de senaste fem åren, 

som skolans trygghetsenkät visar. Organisationen Friends rapporterar i sin rapport från 2015 

att många unga upplever omklädningsrummet som en otrygg plats (s. 18).  

    

 

4.6 ”Det kan du glömma” 

I detta fall ska Ellis leka hemma hos Lena. När de tillsammans med Pia och Sara ska ut och 

cykla  på vägen kommer Anna förbi på sin skateboard. Anna vill gärna vara med och leka 

med de andra barnen. Ellis och Pia säger nej till Anna på grund av att hon inte har en cykel. 

En liten filur dyker upp ur tomma intet och säger åt dem att sluta vara elaka. När Ellis inte 

lyssnar på Den lilla filuren vänder sig filuren mot lyssnaren av fallet och ber om hjälp. 

   Fallet är fokusbaserat på flickor, då flickor i större utsträckning utsätts för sociala 

kränkningar och diskriminering (Skolverket 2011, s.138). Detta fall ska arbetas med 

tillsammans med flickor som är utsatta eller blir utsatta för sociala kränkningar och 
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diskrimineringar. Enligt informant 4 (2015) är flickor mer falska på det sättet, att de smyger 

med mobbningen. Informant 2 (2015) säger att flickor är mer medvetna om att de fryser ut 

någon. Trots att flickor utsätts i större utsträckning för sociala kränkningar innebär det inte att 

pojkar också kan utsättas (Skolverket 2011, s. 184). Detta fall går bra att arbeta med 

tillsammans med pojkar, då man kan byta ut de kvinnliga karaktärerna mot manliga. 

 

4.7 Ett slag för mycket 

I det fjärde fallet är Ellis i skolan och ska spela ”King out” med en grupp av skolelever. Ellis 

väljer att inte leka efter reglerna. När ett av barnen, Pontus, blir sur på Ellis för att Ellis 

fuskade, knuffar Ellis till Pontus. Inte bara en gång, utan flera gånger knuffar Ellis honom. En 

liten filur dyker upp ur tomma intet och säger åt Ellis att sluta knuffas. Då Ellis inte vill lyssna 

på Den lilla filuren vänder sig filuren mot lyssnaren och ber om hjälp. Detta fall är 

fokusbaserat på pojkar, då pojkar enligt Skolverket (2011, s.138) utsätts i större utsträckning 

för fysisk mobbning. Även om pojkar i större utsträckning utsätts för fysisk mobbning innebär 

det inte att fysisk mobbning förekommer hos flickor (Skolverket 2011, s. 184). Här kan du 

som pedagog arbeta med detta fall även med flickor, dock kan man byta ut de manliga 

karaktärerna mot kvinnliga. 

    

4.8 Glasögonen 

I detta fall besöker Ellis ännu en gång skolan. Denna gång leker hen tillsammans med en 

grupp barn när hen får syn på ett barn med glasögon. Ellis som aldrig har sett glasögon förut 

frågar barnet om dem och får veta att barnet lider av en synnedsättning. Ellis tycker att det är 

löjligt vilket resulterar i att hen skrattar och kallar barnet för glasögonorm. En liten filur dyker 

upp ur tomma intet och säger åt Ellis att sluta vara elak mot barnet. Då Ellis inte vill lyssna på 

Den lilla filuren vänder sig filuren mot lyssnaren och ber om hjälp. 

 

4.9 Från ett annat land 

Detta fall handlar om när Ellis återigen är ute i skolan. Denna gång deltar hen i en 

matematiklektion. Inte förrän klassen ska gå ut på rast ser Ellis att hen sitter bredvid ett barn 

som har ett annorlunda utseende jämfört med hen själv. Ellis frågar barnet varför det ser 

konstigt ut och barnet förklarar att det kommer från ett annat land. Ellis viskar till barnet att 

det ändå ser konstigt ut för att läraren inte ska höra dem. En liten filur dyker upp ur tomma 

intet och säger åt Ellis att sluta vara elak mot barnet. Då Ellis inte vill lyssna på Den lilla 

filuren vänder sig filuren mot lyssnaren och ber om hjälp.  
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4.10 Kungen över matsalen 

Under det sista fallet ska Ellis äta lunch tillsammans med de andra barnen i matsalen. Ellis 

sitter tillsammans med en grupp av barn vid ett bord. När Ellis upptäcker att hen har glömt att 

ta med sig bestick beordrar hen ett av barnen att hämta bestick åt Ellis. Gör barnet inte det, 

kommer Ellis att slå barnet på rasten. Detta mönster upprepar sig när Ellis upptäcker att hen 

glömt mjölk och inte orkar duka av. Barnet blir hotat att bli slagen, inte vara med på rasten 

och få en boll sparkad på sig. Från ingenstans dyker Den lilla  filuren upp och säger åt Ellis att 

sluta vara elak. Då Ellis inte vill lyssna vet inte Den lilla Filuren vad den ska göra för att få 

Ellis att förstå. När Den lilla Filuren står utan svar riktar sig Den lilla filuren mot lyssnaren 

och ber om hjälp att hitta en lösning till problemet. 

 

4.11 Övningar 

I slutet av boken finns en samling övningar. Dessa övningar kan pedagogen välja fritt från och 

anpassa utefter elevgruppen. Övningarna är testade av både pedagoger, specialiserade inom 

ämnet samt av författarna till boken. 

   Det finns tre tillitsövningar, varav den första övningen finns i två olika uppsättningar. Under 

den första tillitsövningen delas eleverna in i par. Sedan ska de turas om att falla in i varandras 

famn. Här krävs det att personen i fråga som ska ta emot är uppmärksam och att personen som 

faller kan lita på att bli uppfångad. När båda personerna i paret har fått falla och ta emot byter 

man partner, detta för att alla ska känna tillit i gruppen. En annan variant av denna övning är 

att alla elever i gruppen står i en ring. En person placeras i mitten och faller handlöst och blir 

uppfångad av någon i gruppen. Detta fortlöper tills alla i gruppen har fått stå i mitten och lutat 

sig bakåt. 

Den andra övningen är en skriftlig övning där eleverna blir tilldelade ett A4 papper som 

tejpas fast på deras ryggar. Sedan ska de gå runt i klassrummet och skriva positiva 

kommentarer på varandras papper. Detta gör att kommentarerna blir anonyma. Här är det 

viktigt att närvarande pedagog har uppsikt så att ingen elev kan lyckas skriva något kränkande 

på den andres rygg. 

Den tredje övningen, ”Heta plattan”, finns också i två uppsättningar. Den första varianten 

utgår ifrån att alla elever ställer sig på ett led. Personen som står först i kön får ställa sig på en 

markerad plats, det kan vara ett tejpat kryss eller ett A4 papper. Därefter ska varje elev i ledet 

gå fram och säga en positiv kommentar till personen. När alla fått säga en positiv kommentar 

får eleven som fått kommentarerna ställa sig längst bak i ledet och nästa elev får ställa sig på 
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den markerade platsen. Detta fortlöper tills alla har fått säga en positiv kommentar till alla i 

gruppen. Denna övning kan vara tidskrävande beroende på hur många elever som finns i 

gruppen. Det positiva med denna övning är att det alltid kan sägas något positivt om den 

andra, oavsett om personen i fråga säger att personen är en bra kompis eller har fina skor. Den 

andra varianten av denna övning är att eleverna står i en ring och ska säga en positiv 

kommentar till personen som står till höger om den. Finns det tid över går man varvet tillbaka. 

Denna övning är bra om det endast finns lite tid över. 

   Det finns även en samarbetsövning, ”Statyn”. Här ska elever ställa sig i en ring. En elev 

ställer sig i mitten av ringen och gestaltar en karaktär ur fallet, när eleven valt gestaltning 

fryser den till en staty. Därefter går nästa elev in och interagerar med den första eleven. Detta 

fortsätter tills tre till fyra elever gått in i ringen. Sedan får de resterande elever i ringen gissa 

vilken del av fallet eleverna har gestaltat. Detta är en rolig övning där eleverna får använda sig 

av sin kreativitet. Denna övning kan utvecklas till att eleverna får gestalta de olika lösningarna 

eller komma på nya lösningar. 

   Det finns två olika värderingsövningar. Första övningen är, ”De fyra hörnen”. Lokalen delas 

in i fyra hörn, där de olika hörnen representerar olika svarsalternativ: ja, nej, vet ej och övrigt. 

Eleverna får höra olika påståenden vilka är relaterade till fallet eller till mobbning i övrigt. 

Efter att eleverna har hört ett påstående ska de ta ställning till det och ställa sig i det hörnet 

som de anser passar bäst. Därefter samtalar pedagogen med eleverna om varför de har valt 

just det hörnet och eleverna får en chans att förklara hur de tänkt i valet. 

Den andra övningen är en skriftlig övning där eleverna får varsitt randigt A4-papper. Här 

ska de skriva ett brev till sig själva. I detta brev ska de skriva ned hur de mår, hur de känner 

för att gå till skolan på morgonen med mera. 

    I slutet finns det två fördjupningsövningar. Den första övningen är en teaterövning där 

eleverna delas in i grupper om tre till fem. Sedan ska de tillsammans diskutera fram olika 

lösningar till fallet de har lyssnat på. Detta kan vara en lämplig eller olämplig lösning. När de 

har valt lösning ska de dramatisera den inför klasskamraterna. Därefter diskuterar de alla 

tillsammans om detta var en lämplig eller olämplig lösning och hur lösningen går att förbättra. 

Det finns flera sätt att lösa en situation på. 

Den sista övningen är en seriestripp, här tilldelas alla elever ett liggande A4-papper med fyra 

eller sex rutor. I dessa rutor ska de rita en händelse de har varit med om som är relaterad till 

fallet, exempelvis i omklädningsrummet. Därefter skriver de korta meningar till bilderna. 

Händelsen måste inte vara en negativ händelse utan kan vara positiv. Det är upp till eleverna 

att välja händelse. 
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   I arbetet med dessa övningar är det viktigt pedagogerna tänker på gruppkonstellationerna. 

Att ingen elev ska känna sig utsatt under övningarna och kan känna tillit till sina 

klasskamrater. Under arbetet rekommenderas det att det finns två närvarande pedagoger. En 

pedagog som leder arbetet och en pedagog som observerar arbetet (Informant 1 & 2 2015). 

Detta för att upptäcka om någon elev kränker en annan under övningarna. Dessa övningar tar 

olika lång tid och det är upp till pedagogen att anpassa och planera vilka övningar som 

fungerar för elevgruppen. 

 

5. Utvärdering 

5.1 Framtagandet av produkten 

I framtagandet av prototypen har vi ställts inför många frågeställningar. Originalidén var att 

detta skulle vara en kapitelbok om superhjälten Elake Einar. Karaktären skulle flyga runt i 

världen och ställa till problem för andra. Dessa problem skulle generera i kränkande 

handlingar vilket kan uppfattas som mobbning av de utsatta. Dock bestämde vi oss för att byta 

ut Elake Einar till den könsneutrala karaktären Ellis. Detta för att inte bygga upp en bild av att 

det endast är pojkar som mobbar. Efter kommentarer från vår handledare om att barn kan 

uppfatta namnet Elake Ellis som att man föds god eller ond valde vi att ta bort adjektivet. Vi 

tog även bort att Ellis skulle ha titeln superhjälte. Detta efter vår första granskning med 

informant 1 och 2 (2015) då ordet superhjälte uppfattas som en positiv karaktär, vilket sedan 

motsäger sig i och med att hen gör elaka saker mot andra barn. Detsamma gällde vårt val av 

att kalla det Ellis äventyr, vilket också enligt informant 1 och 2 (2015) är förknippat med en 

positiv händelse. 

   Från början skulle varje fall ha en lösning där Den lilla filuren får Ellis att förstå att hen har 

agerat fel och varit dum mot bokens olika karaktärer. Efter första intervjun med våra 

informanter ansåg informant 1 (2015) att det är viktigt att inte lägga ord i munnen på barn. Att 

det inte alltid är bra att svaret står i texten för att de ska få en chans att tänka själva. Informant 

1 (2015) ansåg att det skulle vara olika svarsalternativ till fallen. Ett av dessa alternativ kan 

vara något helt galet medan ett av alternativen kan vara bra. Hen hade själv sett att barn 

reagerar om det blir ett dumt slut. Även informant 3 (2015) ansåg att öppna lösningar är det 

bästa sättet, för barn vet innerst inne vad som är rätt och fel. Även de största bråkstakarna 

kommer fram till det rätta om de själva får sätta ord på det. 

   Den lilla filuren var i början tänkt som en huvudperson och skulle vara ledande i 

lösningarna. Efter att vi kommit fram till att vi skulle ha öppna lösningar med olika 
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svarsalternativ blev Den lilla filuren en biroll. Enligt vår handledare (2015) kan Den lilla 

filuren framstå som något övermänskligt och att det är vad som krävs för att säga ifrån. Här 

valde vi dock att ha kvar Den lilla filuren. Detta för att efter ändringar i våra fall har 

karaktärens betydelse blivit mindre. Den lilla filuren är tänkt att ses som ett bollplank. 

Karaktären ska inte ta civilkuragen från eleverna utan eleverna ska hjälpa hen hur man kan gå 

tillväga för att lösa fallen. Detta baseras på informanternas arbete med så kallade 

supportgrupper. Dessa supportgrupper går ut på att förövarna samt elever som offret gärna vill 

bli vän med, ombeds att hjälpa den vuxna att hjälpa offret (informant 1, 2015). 

   Som nämnts tidigare är processer viktiga i en berättande text och mentala processer bygger 

upp en bild för lyssnaren över karaktärernas upplevelse (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 

79).  I början används mentala processer flitigt att förklara känslor samt reaktioner mot Ellis 

beteende. Efter en dialog samt skriftliga kommentarer från vår handledare (2015) har vi valt 

att ta bort barnens mentala processer när det kommer till reaktioner gentemot Ellis negativa 

handlingar. Detta för att inte uppmuntra till en viss reaktion. Vi vill inte uppmuntra elever till 

att känna på ett visst sätt i en viss situation. Att inte normalisera skamkänslor utan väcka 

civilkuragen inom eleverna.  Alla barn reagerar på olika sätt. Därför har vi valt att inte skriva 

ut mentala processer som att flickor blir ledsna och pojkar blir arga då känslor inte är 

könsrelaterade. Enligt informant 1(2015) har vi alla olika känslor dock samma känsloregister. 

   Vi valde att varje fall skulle ha diskussionsfrågor samt övningar att arbeta med efter att ha 

läst upp fallet. Dock blev de flesta övningarna en upprepning på varje fall. Efter den första 

granskningen ansåg informant 1 och 2 (2015) att övningarna skulle samlas i slutet av boken 

för pedagogerna att välja fritt. Därför beslutade vi oss att placera alla övningar i slutet. Alla 

övningar har en ungefärlig tidsangivning över hur lång tid det kan  ta, för att underlätta för 

pedagogen vid planeringen av lektionen. Detta är ett resurskrävande arbete och vi 

rekommenderar att det finns minst två närvarande pedagoger.  

   Ett större problem vi ställdes inför under arbetets gång var att vi gick från fyra informanter 

till två informanter. I den första intervjun, som vårt arbete bland annat baserats på, 

intervjuades fyra personer från ett trygghetsteam på en mindre skola i Västerås. På grund av 

utbildning samt ett prioriterande åtagande kunde informant 3 och 4 inte medverka i 

granskningarna. Detta har påverkat oss på så sätt att vi har fått färre kommentarer och åsikter 

på vårt arbete. Dock har informant 1 och 2 gett oss mycket god feedback som vi har arbetat 

med. Utöver våra informanter har vi varit i kontakt med Skolverket, dock kunde personen i 

fråga inte delta i en granskning på grund av andra arbetsuppgifter. 

   I framtagandet av vår prototyp har vi ställts inför frågan om hur tydliga vi ska vara. Enligt 



26 

 

vår handledare (2015) finns det risker med att exempelvis skriva ut att rosa är en tjejfärg, 

eftersom det kan plantera tankar hos barnen. Vi valde här att omformulera oss och skriva att 

Ellis inte anser att pojkar kan ha rosa strumpor. Det finns alltid en risk att plantera tankar hos 

barn. Dock är dessa fall fristående och är inte könsöverskridande identitet ett problem i din 

klass, ska inte kapitlet arbetas med. I dialog med informant 1 och 2 (2015) ansåg de att 

tydligheten är det viktigaste. I det första utkastet av kapitel sex, handlade problemet om 

etnicitet, vilket inte framgick tydligt i texten. Detta gör att barnen istället börjar se egna fel. 

Om det inte är tydligt utskrivet vad som är annorlunda med barnet kan de börja titta på 

varandra och säga att andra ser annorlunda ut för de har stor näsa eller gult hår. För att 

förebygga detta valde vi därför att bli tydligare i våra fall. Detsamma gällde då det var många 

olika moment i det första utkastet av kapitel sex. Fallet utspelade sig på flera olika ställen, 

vilket kan leda till förvirring och det blir långdraget innan problemet blir tydligt (Informant 1 

och 2). 

   I vårt första utkast av kapitelboken vände sig Den lilla filuren sig mot alla och bad om hjälp 

och sa hur ”vi” ska lösa detta tillsammans. Efter skriftliga kommentarer från vår handledare 

(2015) uppmärksammades vi på att detta kan ses som ett kollektivt bestämmande. Efter 

diskussioner med varandra beslutade vi oss för att ändra ”vi” till ”du”. Det vill säga hur ”du” 

skulle lösa dessa problem. Vilken lösning ”du” tycker är lämpligast. Detta för att alla elever 

har olika åsikter och dessa åsikter ska tas tillvara på. 

   Utöver dessa större frågeställningar vi har ställts inför har andra delar lagts på det tekniska. 

Exempelvis hur lång tid vissa delar förväntas att ta. I början av boken finns en introduktion till 

Ellis och Den lilla filuren. I Ellis introduktion förväntas eleverna att blunda och föreställa sig 

att de flyger. Här var momentet från att de skulle börja blunda, till att öppna ögonen, kort. 

Enligt informant 1 (2015) tar det tid att endast få eleverna att börja blunda och att få dem att 

öppna ögonen igen efter en kort tid kan bli problematiskt. 

   Från början var denna prototyp till antimobbningsmaterial tänkt att vara för elever, dock har 

tiden utvisat att det blev en prototyp för pedagoger med inriktning mot elever i årskurserna 

förskoleklass till år 3. Detta var tänkt att från början vara ett material för årskurs 1 till 3. I 

dialog med informanterna 1 och 2 (2015) kom vi fram till att detta material kan användas i 

förskoleklass, det handlar om att anpassa arbetet utefter åldrarna och elevgruppen.  

 

5.2 Prövning av prototypen 

När det kommer till prövningen av prototypen har vi valt att tillämpa försiktighetsprincipen. 

Försiktighetsprincipen är en modell att användas vid offentligt beslutsfattande situationer där 
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en hälsorisk kan uppstå och den vetenskapliga kunskapen inte är tillräcklig för att veta riskens 

befintlighet (hämtad 2015-12-29). Det har vi valt att göra eftersom detta är den allra första 

prototypen vi har utformat och utvecklat. Detta då det finns faror med att testa prototypen på 

en grupp av elever, ifall den inte är tillräckligt utvecklad. Detta för att tiden är allt för kort för 

att se om det ger något utslag. Däremot har vi låtit professionella pedagoger granska vår 

prototyp under två tillfällen. Vi har också tagit tillvara deras åsikter, utgått från dessa och 

ändrat vid behov. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En utmaning med utformningen av högläsningsmaterialet var att mobbning är ett väldigt 

känsligt ämne och det finns många risker med att skapa en bok av detta slag. Materialet måste 

därför vara tydligt och anpassat efter elevernas åldrar. När det kommer till utvecklingen av 

kapitelboken ställdes vi inför flera svårigheter. När man skriver en berättande text riktad mot 

barn finns det många punkter att tänka på. Vår utmaning blev att skriva en berättande text 

men utifrån en case-metod. En annan utmaning var att göra materialet anpassningsbart för alla 

elevgrupper och för pedagoger att tolka fritt. 

   Fördelen med högläsningsmaterialet var att vi kunde använda oss utav en användarcentrerad 

design, eftersom prototypen utvecklades för de som ska använda den. Risken med att använda 

samma personer i den inledande användaranalysen och i utvärderingen är att de automatiskt 

blir positivt inställda. Det hade det varit bra att låta en kontrollgrupp med andra pedagoger få 

granska materialet, vilket kunde ha lett till mer konstruktiv kritik. En annan utmaning med 

arbetet i sig var tiden. Hade vi haft mer tid, hade en pedagog kunna testat det på en riskgrupp 

av elever, där ett av bokens sju problem finns i gruppen. Det finns många risker med att testa 

detta på en grupp elever om något av bokens fall inte existerar. Det är inte meningen att fallen 

ska väcka förutfattade meningar hos eleverna som inte redan finns där. Hade det även funnits 

tid till att intervjua en grupp elever, hade vi kunnat utveckla ett material anpassat efter 

testgruppen och innehållet skulle bli ännu mer verklighetsbaserat utifrån elevgruppens åsikter. 

Sammanfattningsvis var utmaningen med utformandet av prototypen att göra ett tydligt 

material, riktat till elever men också ge gott om utrymme för pedagoger att anpassa materialet 

utifrån sina elevgrupper. 

   De övningar som finns i bokens avslutande del kan vara för avancerade för vissa 
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elevgrupper beroende på gruppers olikheter. Om övningarna hade varit för detaljstyrda, hade 

pedagogernas handlingsutrymme förminskats.  

 

6.2 Förankring av tidigare forskning 

Som beskrivet i ”tidigare forskning”, har Skolverket i sin utvärdering uppmärksammat vissa 

punkter som man bör vara försiktig med vid användningen av ett enskilt 

antimobbningsprogram. Skolverkets (2009, s. 19) utvärdering rekommenderar skolor att 

undvika bland annat schemalagda lektioner om mobbning och pedagogiskt material. Om 

programmen som beskrivs i befintliga material genomförs utförligt och systematiskt kan de ge 

en omvänd effekt. Om skolor kombinerar metoder från olika program eller använder de 

enstaka tillfällen skulle det kunna ge en god effekt (Skolverket 2011, s. 19). Med denna 

prototyp strävar vi efter att uppfylla dessa rekommendationer. Materialet är till för att 

användas i förebyggande syfte och när ett liknande problem av de sju fallen har uppstått 

mellan en grupp elever kan denna bok vara en handledning för pedagoger att få igång 

elevgruppens tankar. Det som dock motsäger sig är att vi utformat ett pedagogiskt material.  

Däremot kan detta material kombineras med annat material. Här är uppföljning viktigt för 

elever. Skolverket skriver även om att flickor och pojkar utsätts i olika utsträckning av olika 

sorters mobbning (Skolverket 2011, s. 12). Två av bokens fall riktar sig därför specifikt till en 

situation där pojkar i större utsträckning kan utsättas för mobbning respektive ett fall om hur 

flickor i större utsträckning kan bli drabbade. Här har vi tagit hänsyn till att fallen kan ske i 

omvända roller. Vidare är lärandet till högläsningsmaterialet inriktat mot problemlösning, att 

stimulera till eget tänkande och främja handlingsberedskap. Dessa olika fall är 

verklighetsbaserade med utgångspunkt i resultaten av användaranalysen med de fyra 

pedagogerna. Genom att beskriva ett fall om detta kan det bli mer verklighetsförankrat för 

elever och genom att elever diskuterar om detta fall, får eleverna en uppfattning om vad som 

är rätt och fel agerande. Sedan kan elever använda sig av det de lärt sig från arbetet med 

materialet, i verkligheten. 

Sammanfattningsvis har vi tagit till oss rekommendationer om vad man ska, eller inte ska 

göra enligt Skolverkets utvärdering, för att utveckla en prototyp som kan bli ett fungerande 

material.  

 

6.3 Förslag på utveckling 

En fördel med denna prototyp är att den kan, efter ytterligare bearbetning och utvärdering, 

slutligen färdigställas till en slutgiltig produkt. I och med att materialet är fristående och har 
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en fri tolkning kan pedagoger välja att arbeta med fallet, diskussionsfrågorna, och övningar 

vid olika tillfällen. Andra förslag på utveckling är att man kan lägga till fler övningar i slutet 

och att fler pedagoger skulle fått granska materialet. Denna bok kan också utvecklas till att bli 

en enskild lärarhandledning för pedagoger och en egen läsebok för elever. 

   Att observera elever hur de beter sig i skolan, ute på rasten, i omklädningsrummen och så 

vidare, är också något man kan utveckla genom detta arbete. Vidare kan arbetet användas som 

grund för självständiga arbeten inom lärarutbildningen, till exempel kan man utveckla en 

produkt liknande vår prototyp, men man kan även pröva detta i klassrummet och analysera 

dess innehåll. 

 

6.4 Avslutning 

I dagens samhälle präglas människor av medias framställning om hur man ska se ut och bete 

sig och man vill passa in i grupper och i sina vänskapskretsar. Det blir lätt att man kan 

uteslutas om man bryter mot normen och inte passar in. Mobbning är ett känsligt ämne som 

kan väcka många tankar och känslor, vilket kan bidra till dåligt självförtroende, självkänsla 

och hopplöshet. Utbildning spelar stor roll eftersom vuxna har ett ansvar att se till att 

förebygga detta. I skolan får barn möjlighet att tillsammans med pedagoger utforska och 

utveckla sitt lärande om mobbning och vilken betydelse det har i framtiden, samt för att 

minska antalet elever som blir kränkta i skolan. Det är viktigt att göra barn medvetna om hur 

man ska agera i vissa situationer där det inte finns en lärares tillsyn och lära dem att vuxna 

finns till hands om man blir utsatt själv, hamnar i en mobbningssituation eller är förövare. Det 

är viktigt att skolpersonal är med och bidrar till en känsla av trygghet och hopp, vilket kan öka 

engagemanget för att motverka mobbning och uppmuntra elever till att ta hand om varandra. 

Utbildning mot mobbning ingår i läroplanens värdegrund. Därför är det viktigt att 

skolpersonal tillsammans med elever arbetar aktivt och effektivt för att bryta de normer som 

finns i samhället och förstå att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Vi hoppas att vårt 

antimobbningsmaterial ska förebygga kränkande handlingar och i det långa loppet bidra till en 

tryggare miljö för utsatta barn. 
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Bilaga 1  

 

Medgivandeblankett  

Vi är två lärarstudenter som läser kursen självständigt arbete 1. Vi har valt att göra en 

prototyp över ett högläsningsmaterial med tillhörande övningar och diskussionsfrågor, som 

behandlar mobbning. Med er hjälp vill vi få inspiration till kapitelena och höra oss för hur ni 

arbetar med att förebygga mobbning. Därefter tillkommer två tillfällen där vi tillsammans 

tittar på arbetet där du får komma med konstruktiv kritik både muntligt och via skriftliga 

kommentarer. 

 

Deltagandet i denna studie är frivillig och det går bra att avbryta er medverkan när som helst.  

Uppgifterna kommer att bearbetas konfidentiellt.  

 

Härmed vill vi gärna ha ert medgivande för att spela in intervjun.  

 

 

Signatur: 

 

    

Namnförtydligande: 

 

Madeleine Skär, madeleineskar@hotmail.com 

Tilia Volt,  tilia.volt@gmail.com 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet. 

 

Handledare: Madeleine Michaëlsson, madeleine.michaelsson@edu.uu.se   
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Hur arbetar ni med mobbning? Förklara! 

a. Varför har ni valt att arbeta på detta sätt? Motivera. 

b. Har ni valt att avstå från ett visst material om mobbning? Motivera. 

2. Vad tycker ni om vår idé? 

a. Tror du att den skulle kunna fungera inom verksamheten? 

b. Anser du att det finns fördelar samt risker med vår produktidé? 

3. Om du fick önska fritt när det kommer till innehållet, hur skulle du vilja att det såg ut? 

4. Finns det några vanligare problem som ni har sett när det kommer till pojkar 

respektive flickor? 

5. Har ni några förslag på övningar eller diskussionsfrågor som fungerar i praktiken 

a. Dramaövningar mm.  

b. Någon övning eller diskussion som ni vet engagerar alla elever (Samverkan).  

c. Flick- och pojkövningar som ni har gjort.  

6. Anser du att vår idé kan uppfylla dessa perspektiv eller bör vi avgränsa oss till en eller 

två av dessa syften? 

7. Slutligen har du några fler förslag till oss som vi kan ta användning av under vårt 

skrivande av studie? 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ett antimobbningsmaterial för pedagoger 

inriktat mot förskoleklass till år 3 
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FÖRORD 

År 2011 publicerade Skolverket (2011, s. 10-11) en utvärdering av metoder mot mobbning. 

Denna bestod av stora mängder kvantitativa samt kvalitativa data från 39 skolor, i årskurs 4-9, 

där enskilda elevers utsatthet följdes upp vid tre olika tillfällen, samt omfattade ett flertal anti-

mobbningsmetoder samtidigt. Utvärderingen visade att inom en period av endast några 

månader utsattes 16 till 19 procent av eleverna för kränkande behandling. Av både pojkar och 

flickor var ungefär 7 till 8 procent mobbade och 1,5 procent av eleverna mobbades under hela 

undersökningsperioden, vilken pågick i över ett år (ibid; s. 12). 

   Flickor utsätts i större utsträckning för sociala kränkningar medan pojkar utsätts i större 

utsträckning för fysiska kränkningar. En ny slutsats i Skolverkets utvärdering är att både 

flickor och pojkar är utsatta i samma utsträckning. Enligt Skolverket (ibid; s. 12) har tidigare 

studier visat att pojkar är mer utsatta för mobbning. Det är vanligt att förövarna är flera i den 

utsattes klass och att mobbningen sker ute på skolgården, i korridorerna, vid toaletterna och 

även i klassrummet i lärarens närvaro (ibid; s. 12). 

   Insatser som Skolverket (ibid; s. 19) inte kan rekommendera för att motverka mobbning 

utan som snarare kan leda till ökad mobbning är pedagogiskt material samt särskilda lektioner 

där arbetet är schemalagt. 

   Mobbning är en väldigt komplex företeelse och ett problem som ofta aktualiseras i dagens 

samhälle. Vi anser att det är viktigt att lägga fokus på arbete med värdegrunden i 

skolverksamheten för våra elevers välmående och säkerhet. Det finns olika sorters mobbning, 

dock grundar sig de flesta definitionerna i att mobbning är en upprepande negativ handling 

som kan utföras av både en eller flera individer. Mobbning kan ta sig uttryck i olika former 

och behöver hanteras på olika sätt från fall till fall. Det är den utsatte individen som har rollen 

att ta beslutet om personen ifråga har utsatts för mobbning eller en kränkande handling. Vi 

anser att det beslutet inte ligger i betraktarens ögon. Vår förhoppning är att denna bok ska 

vara ett bra verktyg i arbetet med att förebygga skolmobbning i förskoleklass till år 3. 

   I och med att Skolverket uppmärksammat att schemalagda lektioner kan ha negativa 

effekter, kommer vårt antimobbningsmaterial i form av en bok att innehålla fristående kapitel. 

Dessa kapitel är till för att arbeta med specifika elever som skolans personal uppmärksammat 

att det finns ett problem emellan. Tanken är att boken ska tas fram innan en sådan situation 

eskalerar. Boken är tänkt att fungera för arbete i halvklass eller i mindre grupper. Det är upp 

till varje pedagog, att utifrån sammanhanget besluta vad som är lämpligt för eleverna. I en 

klass där till exempel etnicitet kan vara ett problem skall du som pedagog arbeta med kapitlet 
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och lyfta fram det. Detta för att förebygga allvarliga konsekvenser i klassen.  

 

Tack till...   

 

 Alla individer och förebilder som kämpar för våra barns välmående och att förebygga 

mobbning varje dag. 
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Inledning för pedagog 

Mobbning finns på de flesta skolor runt om i Sverige. Den kan ske på olika sätt och det är 

viktigt att pedagoger får kunskap om hur vi kan hantera problematiska situationer som händer 

mellan elever inom skolverksamheten.  

 

Vad är mobbning? 

Enligt skolverkets allmänna råd (2014, s. 9) definieras mobbning som en medveten, upprepad 

negativ handling i form av kränkningar eller trakasserier, där den utsatte känner obehag eller 

kommer till skada. Definitionen av mobbning är komplex, då det finns olika sorters 

mobbning. 

 

Syfte 

Denna bok syftar till att skydda barn och förebygga mot kränkande behandling, trakasserier 

och mobbning. Denna bok är till för att elever ska få möjlighet att lyfta fram sina tankar och 

känslor om mobbning. 

  

Upplägg 

Bokens upplägg har utformats efter tidigare forskning, i dialog med verksamma pedagoger 

som arbetar i ett trygghetsteam samt utifrån värdegrunden i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Materialet består av sju kapitel med korta fall om vad som 

skulle kunna hända i klassrummet, på rasten eller utanför skolan. Dessa kapitel ska arbetas 

med i halvklass eller mindre grupper. Fallen är fristående och boken bör inte användas i 

samband med schemalagda lektioner eller som ett temaarbete. Kapitel 3 & 4 är specifikt 

inriktade på flickor respektive pojkar. Notera att dessa kapitel kan användas även för motsatt 

kön. I dessa fall byter du som pedagog ut namnen. Boken kan användas som ett 

högläsningsmaterial som pedagoger kan använda sig av vid upptäckten av ett liknande fall 

som tas upp. Efter varje kapitel finns det diskussionsfrågor som pedagogerna kan använda sig 

av som underlag för att återkoppla till de korta fallen och få eleverna att tänka och känna 

själva. I slutet av boken finns det övningar som kan användas till alla kapitel. Dessa övningar 

kan pedagoger använda som ett komplement till de olika fallen. De kan utöver arbete med 

fallen, bidra till att skapa en trygg miljö i gruppen eller klassen. Övningarna rekommenderas 

att arbetas i halvklass eller mindre grupper för att närvarande pedagog ska ha möjlighet att se 

och hjälpa alla elever. Författarna rekommenderar även att övningarna arbetas när två 



39 

 

pedagoger är närvarande, en som leder gruppen och en som observerar. 

 

Viktigt att tänka på 

Är att som pedagog vara medveten om att diskussioner om mobbning kan vara ett känsligt 

ämne. Var lyhörd inför eleverna och följ upp mobbningssituationer. I förebyggande arbete 

med mobbning och värdegrund är det viktigt att inte lägga fokus på den enskilda individen, 

utan fokusera på och betona att vi alla måste hjälpas åt i sådana situationer som kan hända 

inom skolverksamheten. 

Inför arbetet rekommenderas två närvarande pedagoger. En pedagog som leder arbetet och en 

observatör. Som pedagog måste du vara uppmärksam inför gruppkonstellationerna. Eleverna 

måste känna trygghet inför att delta i arbetet. Genom att arbeta i halvklass eller mindre 

grupper får närvarande pedagoger mer tid till att se och lyssna på alla elever. 

Detta arbete kräver tid och det är därför viktigt att följa upp arbetet, då det tar lång tid att 

ändra mönster och normer hos en grupp elever. Finns det redan tydliga mönster i gruppen 

kommer det att krävas ett stort engagemang och arbete från skolpersonalen. 

Pedagoger bör fundera över vad mobbning är och var man bör sätta ned foten och sätta stopp 

för dessa mönster hos eleverna. 

Hen: ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas istället för han och hon. 

Används i meningskonstruktioner där han/hon eller denna/denne kan komma att bli 

missvisande.



Berörda områden i LGR11 

Skolans värdegrund och uppdrag:  

Grundläggande värden 

Enligt Lgr 11 (2015, s. 7) ska utbildningen inom det svenska skolväsendet förmedla samt 

förankra respekt för både de mänskliga rättigheterna och det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska förmedla och gestalta värden såsom 

individens frihet och integritet, människans okränkbarhet och människors lika värde, visa 

solidaritet för svaga och utsatta samt jämställdheten mellan kvinnan och mannen. 

Skolväsendets uppdrag är att verka för att varje enskild elev ska finna sin unika egenart.  

Förståelse och medmänsklighet  

Ingen inom skolväsendet ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på grund 

av, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, annan 

trosuppfattning eller religion, funktionsnedsättning eller ålder. Dessa intentioner ska 

motverkas. Skolväsendet ska främja en förståelse för dina medmänniskor och en förmåga till 

inlevelse.  Intolerans samt främlingsfientlighet ska bemötas med aktiva insatser, öppna 

diskussioner och kunskap (Skolverket 2015, s.7).  

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolans mål är att varje elev: 

- Ska respektera andra individers egenvärde, 

- Ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

- Ska kunna leva sig in i och få en förståelse över andra människors situation och 

utveckla en vilja att agera med deras bästa för ögonen (Skolverket 2015, s.12). 

Alla som arbetar inom skolan:  

- Ska medverka till att utveckla en känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor utanför den närmaste gruppen, hos eleverna,  

- Ska aktivt motverka diskriminering samt kränkande behandling av individer och 

grupper.  

- Ska öppet redovisa samt diskutera värderingar, problem och uppfattningar,  
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- Ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling (Skolverket 2015, s.12). 
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Introduktion         

Det här är Ellis: 

För att du ska förstå vem jag är måste jag be 

dig att blunda. Känn vinden vina runt 

omkring dig. Se hela världen nedanför dig, 

gatulamporna ser ut som små ljusprickar och 

människorna på gatan som myror. Du flyger, 

precis som jag kan göra. På höger sida finns 

det fåglar som du flyger förbi och molnen är 

vita, tjocka och fluffiga. Några meter framför 

dig ser du något blått susa fram och du flyger 

ikapp. Det är jag! Nu kanske du vill veta vad jag är för filur, jag är Ellis, snyggast, coolast 

och häftigast i världen. Jag bor överallt och ingenstans. Jag går inte i skolan men då och 

då flyger jag ner och hälsar på en skola för att se vad barnen gör och för att leka med de 

som går där. 

 

Det här är Den lilla filuren: 

Mitt namn är Den lilla filuren, jag kommer från en plats där allt är 

vitt, varmt och mjukt. Om du någon gång har tagit i bomull, då vet du 

hur mjukt det är där jag kommer ifrån. För mig är det viktigt att alla 

människor mår bra och att alla lär sig att vi måste vara snälla mot 

varandra. Om någon är dum mot en annan brukar jag dyka upp och 

försöka hjälpa till. Jag vill hjälpa andra att lära sig att vi måste vara 

snälla mot varandra, men viktigastý av allt är att oavsett vem du är, 

är du unik och värd lika mycket som personen bredvid dig.  
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KAPITEL 1  

De rosa strumporna 

 

En regnig eftermiddag när Ellis ätit sin dagliga dos av pannkakor med sylt 

och grädde tog hen sig en flygtur ut i världen. Denna eftermiddag flög Ellis 

väldigt fort, som en blixt flög hen fram. Det roligaste Ellis visste, var att tävla 

mot sig själv för hen kommer alltid att vinna. Plötsligt tvärbromsade hen i 

luften. Ellis hörde skratt nedanför sig och flög lite längre ned och såg en 

grupp av barn som spelade fotboll.  

Ellis bestämde sig för att flyga ned till barnen och vara med och spela. Hen 

skyndade sig i all hast för att komma ned till de fotbollsspelande barnen.  

-Hallå, passa mig! ropade Ellis. 

När ingen passade, sprang hen fram mot pojken som hade bollen och var på 

väg mot mål. Ellis sprang ifatt och skulle precis sparka bort bollen från 

pojken när hen hejdade sig. Ellis såg att pojken hade rosa strumpor, vilket 
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Ellis tänkte att pojken omöjligt kunde ha på sig rosa strumpor. Ellis gav 

ifrån sig ett högt skallrande skratt. 

- Vad är det där? skrek Ellis högt så att saliven sprutade. 

Alla barnen hejdade sig i leken och tittade mot Ellis och pojken. 

- Du har ju tjejstrumpor! skrattade Ellis.  

- Det har jag ju inte, sa pojken surt. 

- Jo! De är ju helt rosa!  

Ellis fortsatte att skratta och började dansa runt pojken samtidigt som hen 

pekade på de rosa strumporna och sjöng; 

- Rosa är för tjejer, rosa är för tjejer! 

 

 

Ellis skrattade så mycket att hen trillade på rumpan men fortsatte att 

skratta och peka.  
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Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut. Filuren klev raka vägen fram till pojken och lade 

armen runt honom och stirrade på Ellis.  

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att skratta åt någon annan? frågade Den lilla 

filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel? 

 

     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 
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A. Du säger åt pojken att det är helt galet att han använder rosa strumpor. 

Det är ju en tjejfärg, han är väl ingen tjej heller? Han får helt enkelt gå 

och byta till ett par blåa eller gröna strumpor för det är killfärger. Annars 

får han inte vara med och spela fotboll. 

B. Du ställer dig framför pojken och berömmer honom för att han har 

förstått att det inte finns tjej- och killfärger. Alla kan använda alla färger 

och ber honom sträcka på sig och vara stolt över sina strumpor. 

C. Du ber honom att ta av sig strumporna och spela utan helt enkelt.  
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Diskussionsfrågor  

1. a) Hur tror du att pojken med de rosa strumporna känner sig?  

b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

c) Hur tror du att de andra barnen känner sig? 

2. Gjorde Ellis rätt eller fel när hen skrattade åt pojken med de rosa 

strumporna?  

3. Barnen som stod och tittade på när Ellis skrattade åt pojken. Räknas 

det som mobbning? I så fall varför/varför inte? 

4. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

5. Finns det färger som bara pojkar eller flickor kan använda?  

6. Om det hade varit en flicka som hade haft blåa strumpor, hade ni 

reagerat och skrattat åt henne?  

7. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma?  

8. Vad är egentligen mobbning? 

 

Till detta kapitel passar övningen, ”De fyra hörnen” som finns på sida 81-82, 

då det är en värderingsövning för att se hur elever ställer sig till olika 

påståenden.  
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KAPITEL 2 

Omklädningsrummet 

 

Denna dag bestämde sig Ellis för att spendera dagen i skolan. Egentligen 

gick inte Ellis i skolan men hen älskade att räkna svåra mattetal på tavlan 

och ligga i klassrumssoffan och läsa en bok upp och ner. När Ellis kom till 

skolan och klev innanför klassrumsdörren såg hen att det var idrott på 

schemat. Det var första gången Ellis skulle vara med på en idrottslektion. 

Läraren skickade ned hen till gympasalen med resten av klassen. 

- Det är viktigt att du byter om tillsammans med de andra eleverna och 

glöm inte att duscha eftersom du kommer att bli svettig, sa läraren till 

Ellis. 

Ellis flög ned till omklädningsrummet och klev in. Där fanns ett helt eget 

rum med duschar, två toaletter och massor av bänkar med hängare där 

barnen hängde upp sina kläder. Ellis tittade sig omkring på de andra barnen 

medan hen tog av sig sin mantel och hängde upp den på hängaren. Ellis blev 

lite osäker om hen skulle ta av sig alla kläderna eller bara manteln. Hen 

kollade sig runt om och såg att alla andra barnen bytte om till bara 

underkläderna. Ellis blev lite obekväm, men rätade på sig snabbt och 

började också ta av sig resten av kläderna och tog på sig sina lånade 

gympaskor och gympakläder. Till sist tog hen på sig manteln och sprang ut i 

gympasalen. 

I gympasalen stod idrottsläraren och väntade på barnen. Läraren blåste i 

sin visselpipa och barnen och Ellis samlades i en ring.  

- Idag ska vi leka en lek som kallas ”Kinesiska muren”. Två av er 

kommer att vakta alla de där ärtpåsarna som ligger på andra sidan 
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idrottssalen. Resten av er kommer att delas in i två lag. Ni kommer att 

springa en och en från lagen och för att skydda er mot vakterna måste 

ni ta er fram osedda. Därför är alla dessa mattor och plintar utställda, 

för att de ska skydda er. Kom ihåg, ni får bara ta en ärtpåse i taget! 

Läraren delade upp barnen i två olika lag. Ellis hamnade i det röda laget. 

Ellis ställde sig först i kön för att ta en ärtpåse.  

- På min signal! ropade läraren, Börjar ni att springa!  

- Det här kommer vi att vinna lätt! skrattade Ellis.  

När visselpipans ljud ekade i hela salen, flög Ellis upp och flög över hela 

idrottssalen. Hen flög över vakterna som vaktade ärtpåsarna och landade i 

högen och plockade på sig en ärtpåse. Sedan flög Ellis upp igen och tillbaka 

till sitt lag och ställde sig sist i kön. Alla barnen hejade och ropade på 

varandra.  
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När visselpipans slutsignal ljöd, samlade sig de båda lagen vid sin skatt och 

räknade ihop hur många ärtpåsar de hade samlat på sig. Ellis var säker på 

att hens lag hade vunnit.  

- Hur många ärtpåsar lyckades ni få ihop? frågade läraren det röda 

laget och tittade på Ellis. 

- Vi fick 10 ärtpåsar, svarade Ellis och flinade mot det blåa laget. 

Det här vann vi lätt, tänkte hen för sig själv. 

- Bra jobbat, och hur många fick ni i det blåa laget? frågade läraren. 

- Vi fick 15 ärtpåsar, svarade Klara. 

Ellis trodde inte sina öron, 15 stycken ärtpåsar! Hen tittade ner på sitt lags 

hög, det var ju fem fler än vad de hade fått ihop. Ellis lag hade förlorat. 

Idrottsläraren blåste i visselpipan och samlade alla för att avsluta 

idrottslektionen. Ellis var väldigt besviken och tänkte bara på att hens lag 

hade förlorat. Hen följde efter alla andra barnen som sprang in i 

omklädningsrummet för att duscha. Ellis ville inte duscha och hade nu blivit 

väldigt arg över att de hade förlorat. Istället för att klä av sig som de andra 

barnen för att duscha klev Ellis rakt in i duschen med kläderna på med 

handduken i ena handen. Ellis började slå till de andra barnen som varit i 

hens lag och redan stod i duschen med sin handduk.  

- Det var ni som gjorde så att vi förlorade! Hur kunde ni vara så dåliga?! 

skrek Ellis till barnen.  

Ellis sprang in i omklädningsrummet igen och tog en hög kläder som 

tillhörde barnen och tog med sig dem in i duschen och kastade in dem i 

vattenstrålarna så att kläderna blev alldeles blöta. 
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Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att slåss och förstöra någon annans kläder? 

frågade Den lilla filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel? 

 

     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 
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A. Du låter Ellis fortsätta att slå barnen och förstöra deras kläder utan 

att säga något. De får skylla sig själva för att de var så dåliga och 

förlorade mot det blåa laget. 

B. Du springer ut ur omklädningsrummet och hämtar en vuxen som får 

komma och säga åt Ellis att hen är elak.  

C. Du är med och slår tillbaka på Ellis och tar hens kläder och mantel.  
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Diskussionsfrågor 

1. a) Hur tror du att barnen känner sig?  

b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

c) Hur tror du att de andra barnen i omklädningsrummet känner sig? 

2. Tror ni att det finns klasskamrater eller andra barn som känner sig 

obekväma i omklädningsrummet? Varför?  

3. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

4. Vad kan vi tillsammans göra för att barn ska känna sig mer trygga i 

omklädningsrummet?  

5. Är det någonsin okej att slå en annan person?  

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma? 

7. Vad är egentligen mobbning? 

 

Till detta kaptiel passar övningarna, ”Seriestripp” och ”Tillitsövningen”, som 

finns på sida 84 och 81. Då det kan krävas tillit till sina klasskamrater för att 

känna sig bekväm med att byta om i ett omklädningsrum. 
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KAPITEL 3 

”Det kan du glömma” 

 

Ellis flög fort över de små husen. Denna förmiddag hade Ellis bråttom, hen 

skulle träffa sina bästa vänner. De skulle leka hemma hos Lena i den nya 

lekstugan i trädgården. När Ellis tittade ned mot marken såg hen små hus 

som svischade förbi under. Husen såg ut som små byggklossar från himlen. 

Ellis tänkte att detta skulle bli en toppen dag, så länge ingen kom och 

förstörde den. Det värsta skulle vara om Anna kom förbi och ville vara med 

och leka. Ellis visste att Anna bodde på samma gata som Lena. 

Ellis landade framför den stora ytterdörren till det lilla röda huset och satte 

fingret på ringklockan. Ett högt plingande ljud ljöd genom hela huset. Det 

hördes steg i huset, stegen blev högre desto närmare dörren de kom. Ellis 

hörde hur låset vreds om. Det var Lenas mamma som öppnade dörren.  

- Hej Ellis! Vad roligt att du kommer. Lena och de andra barnen är i 

trädgården redan, sa Lenas mamma och visade Ellis in i huset.  

Ellis gick igenom hallen och vardagsrummet tills hen kom ut på baksidan. 

Det var en stor trädgård med äppelträd och vid staketet stod en liten 

lekstuga. Lena, Sara och Pia var redan vid lekstugan och lekte affär när Ellis 

kom fram. 

- Äntligen kommer du! ropade Lena och kramade om Ellis när hen kom 

fram till de andra barnen.  

De lekte en stund i lekstugan. De skrattade och hade roligt tillsammans. 
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- Ska vi inte ta våra cyklar och gå ut och cykla lite på gatan utanför? 

frågade Pia de andra barnen. 

- Jo, det gör vi! Ellis du kan låna en av mina sparkcyklar, svarade Lena 

och vände sig mot Ellis som nickade till svar. 

Alla barnen och Ellis gick till Lenas garage och hämtade en sparkcykel till 

Ellis och en till Lena. Lena lånade även ut en hjälm till Ellis. Pia och Saras 

cyklar stod redan parkerade utanför den stora ytterdörren. De tog på sig 

sina hjälmar och började cykla upp och ned för den lilla gatan som låg 

utanför Lenas hus. De skrattade och hade roligt. Efter en stund kom Anna 

åkandes på sin skateboard. 
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- Hej! ropade Anna glatt till de andra barnen.  

De andra svarade inte. Anna åkte närmare och bromsade in framför dem.  

- Hej! Får jag vara med och leka? frågade Anna. 

- Nej det får du inte! svarade Ellis högt.  Det kan du glömma!  

- Precis, vi vill inte att du ska vara med och leka med oss, sa Pia. Du har 

inte ens en cykel.  

- Men jag kan väl vara med och leka ändå? Jag har min skateboard att 

åka på, svarade Anna.  

Ellis och de andra barnen svarade inte utan började cykla ifrån Anna.  
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Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Vad tror ni att ni håller på med?!  frågade Den lilla filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att inte låta någon annan vara med och leka? 

frågade Den lilla filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel? 

 

     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 
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A. Du säger åt Ellis och Pia att be Anna om förlåtelse och sedan kan de 

cykla iväg och ha roligt utan Anna.  

B. Du tycker att Ellis och de andra barnen ska cykla iväg och kasta lera 

på Anna och sparka bort Annas skateboard. 

C. Du säger åt Ellis och Pia att be om ursäkt och låta Anna vara med. Det 

är ju roligare att leka alla tillsammans. Anna kan ju få testa åka 

sparkcykel och lära de andra barnen och Ellis att åka skateboard. 
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Diskussionsfrågor 

1.  a) Hur tror du att Anna känner sig? 

 b) Hur tror du att Ellis och Pia känner sig? 

 c) Hur tror du att Sara och Lena känner sig? 

2. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

3. Sara och Lena säger inget när Ellis och Pia är elaka mot Anna. Är det 

också mobbning?  

4. a) Är det okej att inte få låta någon vara med och leka?  

 b) Om man inte vill att alla ska vara med och leka, finns det ett bättre 

sätt att säga det på? 

5. Om ett barn känner att hen inte får vara med och leka. Vad skulle det 

barnet kunna göra då?  

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma.  

7. Vad är egentligen mobbning? 

 

Till detta fall passar övningen ”Heta plattan”, se sida 82-83. Detta för att 

eleverna får öva sig i att säga positiva kommentarer till varandra. 
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KAPITEL 4 

Ett slag för mycket 

 

På måndags morgonen vaknade Ellis med ett ryck. Hen klev upp ur sängen, 

hasade sig fram till kylskåpet och tog sig en skål yoghurt med flingor. När 

Ellis tittade ut genom sitt fönster såg hen att det hade snöat under natten. 

Ellis bestämde sig då för att flyga till skolan och hälsa på alla barnen där.  

Helst ville Ellis vara med och spela Kingout på rasten. Ellis klädde på sig och 

var precis på väg att flyga iväg när hen kom på, ja just ja, jag glömde nästan 

min mantel. När Ellis tagit på sig sin mantel flög hen iväg. Fort gick det. Ellis 

visste att skolbarnen redan hade börjat skoldagen och att de snart skulle ha 

rast. När Ellis såg skolan närma sig flög hen närmare marken och bromsade 

in kraftigt framför skolhuset. Ellis landade alltid på fötterna, men idag var 

det lite svårare än vanligt eftersom det var halt efter snön som fallit, så Ellis 
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trillade nästan på rumpan när hen bromsade in på skolgården.  

RING, dånade det över hela skolgården. Det var dags för rast för alla 

skolbarnen.  Barnen kom rusandes ut ur skolbyggnaden. Ellis hade redan 

ställt sig bredvid Kingout-rutan och väntade in dem. Ellis såg några av sina 

kompisar komma springandes och log med hela ansiktet. 

- Hej Ellis! Är du här? frågade Kalle glatt.  

- Ja, skynda er och kom! Så att vi kan leka lite, sa Ellis. 

Kalle, Simon, Andreas och Pontus skyndade sig fram till Kingout-rutan där 

Ellis stod. Eftersom Pontus hade bollen skulle han stå i rutan först och Ellis, 

Simon och Kalle ställde sig sedan i varsin ruta.  

- Jag börjar, sa Ellis och tog bollen från Pontus och studsade bollen till 

Simon.  

Bollen gick mellan Ellis, Kalle och Simon. 

- Men hallå, ni får väl låta mig också få studsa lite, sa Pontus surt. 

- Ta den här då! sa Ellis och flinade. 

Ellis kastade en jättesvår boll som Pontus missade. 

- Du är ute! skrek Ellis och skrattade. 

- Det är jag visst inte, svarade Pontus. Du kastade för hårt. Så får man 

inte göra. 

- Men flytta bara på dig Pontus. Det är Andreas tur att gå in, skrek Ellis. 

När inte Pontus flyttade på sig gick Ellis fram och knuffade till Pontus. 

- Men flytta på dig. Du är ute! skrek Ellis argt och knuffade till Pontus 

ännu hårdare så att Pontus trillade på rumpan och skrapade upp sin 

armbåge.  
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- Vad gör du? frågade Pontus med gråten i halsen och reste sig upp. 

- Men är du dum eller?  Du är ute! skrek Ellis och knuffade till Pontus 

en gång till.   

Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att knuffa någon annan? frågade Den lilla 

filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel?  
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     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 

A. Tycker du att Pontus ska slå till Ellis ännu hårdare för att Ellis 

knuffade Pontus? 

B. Tycker du att Pontus ska säga åt Ellis att man faktiskt inte får knuffas 

och att om Ellis fortsätter, kommer du att gå och hämta en vuxen. 

C. Tycker du att Ellis ska be om ursäkt och låta Pontus få en chans till att 

fånga bollen. För Pontus har faktiskt rätt, det finns regler om hur hårt 

man får studsa i Kingout på skolan. 

 

Till detta kapitel passar övningen ”Statyn”, se sida 82. Detta för att det är en 

samarbetsövning.   
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Diskussionsfrågor 

1.  a) Hur tror du att Pontus känner sig? 

 b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

 c) Hur tror du att de andra barnen vid Kingout rutan känner sig? 

2. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

3. Kalle, Andreas och Simon säger inget när Ellis knuffar Pontus. Är det 

också mobbning?  

4. Är det någonsin okej att slå en annan person?  

5. Hur kan man lösa denna situation utan att slåss?  

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma? 

7. Vad är egentligen mobbning? 
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KAPITEL 5 

Glasögonen 

 

Denna dag stod solen högt på himlen. Ellis hade vaknat sent denna morgon 

och inte gått ut alls. Istället hade Ellis lekt med sitt lego hen hade köpte 

kvällen innan. Ellis hade byggt och byggt hela förmiddagen, men efter lunch 

hade Ellis tröttnat och ville ge sig ut på äventyr. Ellis tog ett glas mjölk och 

drack det så fort att det kändes som om hjärnan frös till is. Efteråt tog Ellis 

på sig sin mantel och klev utanför ytterdörren. Ellis tittade sig runt omkring 

och funderade på vart hen skulle flyga idag. Någonstans där det är roligt vill 

jag flyga till, tänkte Ellis och tog sats. Ellis flög högt, högt upp mot molnen. 

Hen hade bestämt sig för att flyga bort till skolan som inte låg allt för långt 

borta. När Ellis närmade sig skolan hörde hen att barnen redan var ute på 

rast. Ellis skyndade sig för att komma fram och leka med de andra barnen. 

- Hallå! Här kommer jag! ropade Ellis till de andra barnen precis innan 

hen bromsade in på asfalten. 

- Hej! ropade barnen och sprang fram och kramade om Ellis. 

- Du missade när vi tittade på film idag, sa Klara. 

- Va? Tittade ni på film idag? frågade Ellis besviket. 

- Ja, den var toppen bra. Den handlade om två hajar, berättade Jens. 

-  Vad orättvist! sa Ellis med en sur röst. 

- Äsch, sa Mia. Bli inte sur. Kom så leker vi istället! 

Skolbarnen och Ellis lekte i den lilla skogsdungen som låg på skolgården. De 

lekte ”inte nudda mark” och hoppade mellan stenarna och klängde i träden. 

Plötsligt stannade Ellis till. Hen hade fått syn på ett barn lite längre bort som 

satt och grävde i sandlådan. Ellis lade huvudet på sned och tittade på 

barnet. Hm, vad har det där barnet i ansiktet, tänkte Ellis och smög sig 
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närmare barnet. Barnet satt och byggde ett sandslott i sandlådan och 

pratade med ett annat barn. 

 

- Hej! sa Ellis och kröp fram ur sitt gömställe. 

- Hej! sa de båda barnen i kör. 

Ellis gick raka vägen fram och satte sig bredvid barnet hen hade spionerat 

på. 

- Vad har du i ansiktet? frågade Ellis och flinade. Du ser helkonstig ut. 

- Det kallas glasögon, svarade barnet. 

- Varför har du dem på dig? Du ser urlöjlig ut, skrattade Ellis. 

- Jag måste ha dem för att jag har något som kallas för en 

synnedsättning. Jag ser inte lika bra som andra barn, förklarade 

barnet. 

- Det var det larvigaste jag har hört, svarade Ellis. Du är bara en 

glasögonorm. 
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- Det är jag visst inte, svarade barnet argt. 

- Det är du visst det, skrattade Ellis och slog sönder barnets sandslott. 

En riktig glasögonorm. 

Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att skratta åt någon annan? frågade Den lilla 

filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel? 
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     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 

A. Du uppmuntrar Ellis att ta barnets glasögon och ha sönder dem precis 

som hen hade sönder sandslottet. 

B. Du säger åt Ellis att hen måste be om ursäkt. Man får faktiskt inte 

skratta åt någon annan. 

C. Du går och hämtar en vuxen och berättar att Ellis är elak borta vid 

sandlådan mot barnet med glasögon.  
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Diskussionsfrågor 

1.  a) Hur tror du att barnet med glasögonen känner sig?  

 b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

 c) Hur tror du att barnet som satt med barnet med glasögon känner 

sig? 

2. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

3. Om det var dig Ellis skattade åt, hur skulle du känna dig?  

4. Ellis förstörde barnets sandslott, är det någonsin okej att förstöra 

någon annans saker?  

5. a) Det andra barnet i sandlådan säger inget när Ellis skrattar åt 

barnet och förstör barnets sandslott. Är det också mobbning?  

b) Hur kunde det andra barnet i sandlådan ha agerat i en sådan 

situation? 

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma? 

7. Vad är egentligen mobbning? 

 

   Till detta fall passar övningen ”Ett brev till mig själv”, se sida 83. 
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KAPITEL 6 

Från ett annat land 

 

Ellis stod och tittade ut genom sitt fönster. Ute på gatan gick människorna 

från staden mot jobbet och skolan. En människa var ute och rastade sin 

hund. Ellis var rastlös denna morgon och försökte komma på något roligt 

hen kunde hitta på. Ellis bestämde sig för att flyga ned till en skola som låg i 

närheten. Där gick Ellis runt och kollade in i flera fönster för att se om hen 

kunde gå in och vara med på någon lektion. Genom ett fönster såg Ellis att 

eleverna satt och arbetade matematik. Matematik tyckte Ellis var ett av de 

roligaste skolämnena och ville också sätta sig och räkna. Först klev Ellis in i 

hallen och gick sedan raka vägen in i klassrummet med skorna på sig. 

- Jag vill också räkna matte, sa Ellis högt. 

Läraren förklarade för Ellis att hen störde de andra eleverna genom att 

prata högt men att Ellis gärna fick komma in och räkna matematik. Ellis gick 

och satte sig bredvid ett av barnen, längst bak i klassrummet och slog upp 

matteboken, hen fått av läraren och började räkna.  

 

         – Det här är superlätta tal ju, tre plus två är lika med sju. Hur lätt som 

helst! ropade Ellis rakt ut i klassrummet.  

- Nej Ellis, nu stör du de andra som jobbar igen. Du får räkna 

huvudräkning, vilket innebär att man räkna tyst i huvudet för sig 

själv, sa läraren.   

Ellis blev tyst och fortsatte räkna i sin mattebok. Efter fem minuter ropade 

hen rakt ut igen utan att räcka upp handen.  

           – Jag blev klar först!  
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           – Det är inte viktigt vem som är snabbast Ellis, utan att du förstår hur 

du räknar så att det blir rätt svar, förklarade läraren som nu hade gått fram 

till Ellis bänk.  

Läraren bad eleverna att avsluta talet de höll på att räkna, för nu var det 

dags att klä på sig och gå ut på rast. Ellis smällde ihop boken och tittade upp 

och såg på barnet som satt bredvid hen och reagerade på att detta barn såg 

annorlunda ut till utseendet.  

 

- Varför ser du så konstig ut? frågade Ellis, barnet med annorlunda 

utseende. 

- Du är inte den första som säger det men jag är inte annorlunda, sa 

barnet.  

- Du ser inte ut som jag gör, viskade Ellis och skrattade.  

- Jag kommer bara från ett annat land än vad du gör. Därför ser jag inte 

likadan ut som dig, förklarade barnet. 

- Du ser ändå hel konstig ut, viskade Ellis till barnet för att läraren inte 

skulle höra på.  
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Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att skratta åt någon annan? frågade Den lilla 

filuren. 

När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel? 

 

     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 

A. Du går fram till Ellis och barnet och skrattar tillsammans med Ellis åt 

barnet.   
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B. Du går fram till läraren och berättar att Ellis är elak mot ett annat barn.  

C. Du berättar för Ellis att alla är olika och oavsett hur man ser ut, är alla 

lika mycket värda. Att det är fult att säga till någon att hen ser konstig ut. 
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Diskussionsfrågor 

1.  a) Hur tror du att barnet med det annorlunda utseendet känner sig?  

 b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

 c) Hur tror du att de andra barnen som är med i leken känner sig? 

2. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

3. Om det var dig Ellis skattade åt, hur skulle du känna dig?  

4. Får man skratta åt någon som inte ser ut som en själv?  

5. Är man lika mycket värd oavsett hur man ser ut?  

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma? 

7. Vad är egentligen mobbning? 

 

Till detta fall passar övningarna, ”Skriftliga kommentarer” och ”Statyn”, se 

sida 81 och 82.  
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KAPITEL 7 

Kungen över matsalen 

 

Det kurrade i Ellis mage och hen ville ha något gott att äta. Ellis flög över 

staden och kände att det doftade gott någonstans. Hen flög ned och fick syn 

på en skolmatsal med massor av elever som satt och åt. Ellis klev in i 

matsalen och såg att några barn stod i en kö och väntade på att få ta mat. 

Det var en hel buffé med mat och Ellis var så hungrig att hen trängde sig 

före en elev för att läsa på matsedeln. 

- O-n-s-d-a-g! Spagetti med köttfärssås eller broccoligratäng med 

rotfruktspuré.  Men vad gott, sa Ellis högt för sig själv.  

Hen tog en tallrik och tittade på salladen och bestämde sig för att gå förbi 

men då kom en ur kökspersonal fram och stoppade Ellis.  

-  Du måste ta grönsaker, annars blir du inte stor och stark, sa 

mattanten. 

- Blir jag stark av grönsaker? frågade Ellis.  

- Ja, det blir du! Grönsaker är nyttigt, sa mattanten och såg till att Ellis 

tog för sig av grönsakerna.  

Ellis öste på med grönsaker och trängde sig före barnen som stod och tog av 

maten. På tallriken öste hen på med spagetti och köttfärssås. Sedan gick hen 

till borden där eleverna satt. Ellis hittade en ledig plats vid ett runt bord där 

det redan satt fem elever. De pratade om boken de högläst i klassrummet 

och vad de skulle göra på rasten sen. Ellis skulle precis börja äta sin mat när 

hen inser att hen glömt att ta bestick. Då knuffade Ellis till barnet som satt 

bredvid.  
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- Om inte du hämtar bestick åt mig så kommer jag att knuffa till dig 

hårdare nästa gång! sa Ellis kaxigt. 

Barnet blev rädd och gick och hämtade bestick till Ellis. Matsalen var stor, 

så det tog en liten stund innan barnet var tillbaka med besticken. Under 

tiden bestämde Ellis med de andra barnen att de skulle sparka boll efter 

lunchen. När barnet kom tillbaka med besticken slet Ellis dem till sig och 

tryckte i sig maten på sin tallrik, men efter att hen ätit upp halva tallriken 

blev hen törstig. Ellis kollade sig runt omkring sig och upptäckte att hen 

hade glömt att ta ett glas.  

- Om inte du hämtar ett glas mjölk åt mig får inte du vara med och leka 

med oss på rasten efter maten! sa Ellis och knuffade till barnet igen. 

-  Men Ellis... suckade barnet. 

- Gå och hämta mjölken bara, så får du vara med på rasten. 

 

Barnet reste sig upp och gick och hämtade mjölken för barnet ville ju gärna 

vara med på rasten och sparka boll.  Barnet kom tillbaka med ett glas mjölk 
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och gav det till Ellis.  När de fick gå ut på rast hade barnet bara hunnit äta 

upp halva sin mat. Ellis reste sig upp för att flyga ut på rast, på vägen upp i 

luften säger hen åt barnet att ta hens tallrik och glas och lägga det i disken. 

Annars kommer Ellis att sparka bollen på barnet.  

- Okej då, svarade barnet.  

Plötsligt hördes en smäll. Ett ljussken dök upp och ur skenet klev en 

vitklädd liten filur ut och ställde sig och stirrade på Ellis. 

 

- Hallå där! Ellis, vad tror du att du håller på med?! frågade Den lilla 

filuren.  

- Jag visste att du skulle komma, du kommer alltid och lägger dig i! sa 

Ellis surt. 

- Tycker du att det är okej att skratta åt någon annan? frågade Den lilla 

filuren. 
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När Ellis inte svarade, suckade Den lilla filuren uppgivet, hur skulle filuren 

få Ellis att förstå att hen gjort fel?  

 

     – Vad tycker du? Hur skulle du på bästa sätt agera i en sådan här 

situation? 

 

A. Du låter Ellis vara kung och får bestämma över vem hen vill.  

B. Du går och säger till en vuxen och berättar att Ellis är elak.  

C. Du säger åt Ellis att sluta upp med dumma fasoner, att Ellis får hämta 

bestick och mjölk själv i framtiden.  
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Diskussionsfrågor 

1.  a) Hur tror du att barnet känner sig? 

 b) Hur tror du att Ellis känner sig? 

 c) Hur tror du att de andra barnen runt bordet känner sig? 

2. Finns det ett annat sätt att få Ellis att förstå att hen gjort fel? Ge 

förslag. 

3. Hur hade Ellis kunnat göra annorlunda för att få bestick och mjölk? 

4. De andra barnen runt bordet säger inget när Ellis kräver saker av det 

andra barnet. Är de med och mobbar barnet? 

5. Om det var du som inte fick vara med och leka om du inte gjorde 

massor av olika saker för en annan person, hur skulle du känna dig?  

6. Finns det en vuxen person i din närhet som du kan vända dig till om 

du skulle känna att du har blivit kränkt eller mobbad i skolan eller 

hemma? 

7. Vad är egentligen mobbning? 

 

Till detta fall passar övningarna, ”Ett brev till mig själv” och ”Heta plattan”, 

se sida 83 och 81-82.  



80 

 

Övningar 

Dessa övningar vi har valt ut är prövade av informanterna samt av författarna. Övningarna 

fungerar att användas sig av till alla fallen. Det är upp till pedagogen att välja vilken/vilka 

övningar gruppen skall arbeta med. Detta på grund av att förutsättningarna ser olika ut när det 

kommer till resurser till utförandet. Därför har författarna valt att samla alla övningar i slutet 

av boken. Vi rekommenderar att det skall finnas minst två närvarande pedagoger i utförandet 

av övningarna. Detta då vissa elever kan uppleva att de är utsatta.  

 

Tillitsövningar  

1. a) Tillitövning (ca.15- 30 min): Eleverna delas in två och två. Den ena eleven skall ställa 

sig med ryggen mot den andra eleven. På den andra elevens signal skall den första eleven 

luta sig bakåt och bli uppfångad av den andra eleven. Låt sedan eleverna byta plats med 

varandra, eleven som fångade upp skall nu luta sig bakåt och bli uppfångad. Alla elever 

skall bli uppfångade och fånga upp alla sina klasskamrater. 

b) Eleverna ställer sig i en sluten ring och en av eleverna får stå i mitten. Eleven i mitten 

blundar och slappnar av medan de andra i ringen sträcker ut armarna. Eleven i mitten får 

luta sig bakåt och falla i någons armar. Sedan får eleverna försikigt knuffa eleven i mitten 

åt exempelvis, åt höger, vänster, framåt och bakåt. Eleven i mitten ska lita på de andra i 

ringen att bli uppfångad.  

OBS: Viktigt att pedagogerna som leder detta tänker på att vara med och stå bakom varje 

elev som tar emot om det skulle bli för tungt. Man ska även se till att eleverna i ringen inte 

knuffar eleven i mitt för hårt.  

2. Skriftliga kommentarer (ca.10-30 min): Alla deltagande elever får ett A4-papper fast 

tejpat på ryggen och en penna var. Därefter ska de gå runt i klassrummet och skriva en 

positiv kommentar på varandras papper. Viktigt är att de skriver på allas ryggar, att inte en 

elev blir utanför och inte får några kommentarer alls. 

3.  a) Heta plattan (ca.30-45 min): En elev ställer sig på ett kryss som har blivit ut placerat, 

det kan även bara vara ett A4-papper. Resterande elever ställer sig på ett led framför 

eleven och skall ge berätta en positiv sak till denna elev. När alla elever har sagt en positiv 

kommentar till denna elev, ställer sig eleven sig sist i kön och nästa elev får ställa sig på 

den heta plattan. Detta fortsätter tills alla har sagt en positiv kommentar till varje elev i 

gruppen. Exempelvis, Lisa ställer sig på heta plattan och de andra eleverna ställer sig 
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framför henne i ett led. Alla får säga en positiv kommentar, till exempel “Du är bra på 

engelska”. Även om eleverna inte känner varandra bra, kan de alltid säga något, 

exempelvis “Du har fina skor”. När en elev har sagt en positiv kommentar till Lisa, får 

eleven ställa sig längst bak i ledet. När alla har sagt något positivt om Lisa, får nästa 

person som står längst fram i ledet, ställa sig på plattan.   

b) Kortare version av heta plattan (ca.10-15 min): eleverna ställer sig i en ring. Varje elev 

skall säga en positiv kommentar till personen som står till höger om en.  

Finns det tid över går man åt andra hållet.  

 

Samarbetsövningar 

1) Statyn (ca. 20-30 min): Eleverna ställer sig i en ring. En elev går fram och ställer sig i 

mitten av ringen och agerar som en karaktär från fallet, när eleven har valt position fryser 

den som en staty. Därefter får nästa elev komma in i ringen och reagera på den första 

statyn och själv sedan frysa till. Detta fortsätter tills tre till fyra elever har ställt sig i 

ringen. Därefter får de andra eleverna gissa vilken del av fallet eleverna i mitten har 

gestaltat. 

Exempelvis, en elev ställer sig i mitten och gestaltar när Ellis knuffas.  

 

Värderingsövningar 

1) De fyra hörnen (ca.15-30 min): Eleverna ställs inför olika påståenden och ska därefter 

ställa sig i ett av hörnen av rummet. Hörnen representerar, ja, nej, vet inte och övrigt. 

Om eleverna håller med ett påstående ska de ställa sig i ”Ja-hörnet”, håller de inte med 

ställer de sig i ”Nej-hörnet” om de är tveksamma till påståendet ställer de sig i ”Vet 

inte-hörnet” och tycker de något annat om påståendet ställer de sig ”Övrigt-hörnet”. 

Exempel på påståenden 

 Finns det kill- och tjejfärger? 

 Kan killar och tjejer använda alla färger? 

 Får man skratta åt någon annan? 

 Är det okej att slå någon annan? 
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2) Ett brev till mig själv (ca.20-45 min): Eleverna tilldelas ett randigt A4-papper var. 

Eleverna skall skriva brev till sig själva, där de berättar om hur de mår just nu, hur de 

känner inför att gå till skolan, osv. 
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Fördjupningsövningar 

1) Teater ca.30-60 min 

Eleverna delas in i mindre grupper om tre till fem elever. Nu skall eleverna tillsammans i sina 

grupper diskutera fram lösningar till fallet. När eleverna har kommit fram till en lösning, den 

kan vara bra eller dålig skall de gestalta denna inför sina klasskamrater. Därefter diskuterar 

alla barnen tillsammans om detta var en bra eller dålig lösning och hur de hade kunnat agera 

annorlunda. Exempelvis gestaltar gruppen av elever att man slår tillbaka, i diskussionen 

kommer det sedan upp att det är en dålig lösning, man borde hämta en vuxen istället. 

2) Seriestripp ca.20-45 min 

Eleverna får ett A4-papper med fyra till sex rutor. Här skall eleverna teckna en händelse som 

de har varit med om i till exempel omklädningsrummet och sedan skriva till. Detta behöver 

inte vara en negativ händelse utan även en positiv.  
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Ellis favoritsysselsättning är att flyga runt och umgås med 

människor, men ibland blir det fel. Då kan det vara bra att det 

finns någon där som vägleder Ellis till att göra det bra igen. Därför 

behöver Den lilla filuren din hjälp för att vägleda Ellis rätt igen. 

Följ med Ellis  när hen lär sig mycket nytt och träffar på många 

olika karaktärer i olika miljöer! 
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