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Abstract 
Detta arbete belyser skolpersonals, föräldrars och elevers syn och tankar kring mobbning och 

dess förebyggande arbete. I inledningen tas det upp att mobbning är ett vanligt förekommande 

fenomen i skolans värld som måste förebyggas av alla berörda för att undvika negativa 

konsekvenser. Litteraturen problematiserar hur mobbning kan yttra sig, vilka insatser som kan 

sättas in i skolan och vem som bär vilket ansvar i processen. Skolpersonals, föräldrars och 

elevers åsikter att redovisas i empirin och kommer behandlas i analysen. En djupare teoretisk 

koppling angående respondenternas tankar kommer att göras i diskussionen. Paralleller 

kommer att dras mellan empirin, litteraturen och egna ställningstaganden. Den metod som har 

använts är enkät och den har delats ut till 188 respondenter. Resultatet visar genom analys och 

tolkning att respondenternas åsikter kring mobbning skiljer sig åt. Undersökningen visar 

också att de flesta har god insikt i vad mobbning är och hur det bör förebyggas. Kontakten 

mellan skolan och hemmet är en viktig del som det inte läggs stor fokus på. Slutligen kommer 

det i slutsatsen att tas upp hur det förebyggande arbetet kan påverkas av respondenternas 

åsikter. För att det förebyggande arbete skall fungera på bästa sätt måste alla parter såsom 

skolpersonal, elever och föräldrar vara delaktiga. Vidare måste även det finnas ett samspel 

mellan dem så att alla strävar mot samma mål.  

 

Nyckelord: Mobbning, uppfattningar, förebyggande arbete och ansvar. 
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1. Inledning 

”I min skola sa de att jag var överkänslig när jag blev mobbad, i fyra år höll det på.” 

(Barnombudsmannen, 1997, s. 5) 

   Alla har vi någon gång varit i kontakt med mobbning antingen som mobbad, mobbare eller 

närstående såsom kompisar och familj. Mobbning är ett problem i de svenska skolorna och 

mer än 100 000 barn blir varje år utsatta för mobbning (Barnombudsmannen, 1997). Detta 

ställer stora krav på skolan och dess personal. För att kunna förebygga mobbning krävs det 

kunskap och engagemang från alla berörda parter till att vilja förstå. För att skapa 

engagemang måste alla parterna hålla god kontakt och för att utveckla kunskap behövs 

resurser, som inte alltid finns. I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att eleverna är tvingade 

att gå i skolan och har rätt till en trygg skolmiljö. Detta innebär att skolan måste vara 

förberedd för att förebygga och bearbeta uppkommen mobbning med de berörda. Med detta 

menas såväl mobbaren som den mobbade. 

1.1 Bakgrund 
Värdegrunden är en viktig del att arbeta med i skolan, det är den som ligger till grund för 

människans sociala utveckling och humana människosyn. Om det inte läggs tillräckligt med 

fokus på värdegrunden ökar risken att mobbning kan utvecklas. Orlénius (2001) tar upp att 

värdegrunden måste vara det som skolan och samhället strävar emot att uppfylla och ge 

eleverna. För att kunna uppnå dessa ideal krävs det engagemang och kunskap (a.a.). 

    Mobbning ger konsekvenser för livet om inte rätt åtgärder sätts in, såväl för den som 

mobbar som för den som blir mobbad. Alla människor har ett värde och därför måste det 

förebyggande arbetet även fokusera på den som mobbar. Det är inte mobbaren i sig som det är 

fel på utan på dens beteende det vill säga fenomenet mobbning (Orlenius, 2001). 

Handlingsplaner ska finnas på skolorna för att förhindra och bearbeta mobbning och annan 

form av kränkande behandling. Hur dessa ser ut och bearbetas ser olika ut på skolorna. Hur 

arbetet har förändrats sedan det år 2006 tillkom en diskrimineringslag, är en viktigt och 

intressant punkt. Lagen avser att eleverna ska få den hjälp som de är i behov av för att komma 

ur en mobbningssituation.  Om de inte ges dessa möjligheter har föräldrarna och eleverna rätt 

enligt lagen att väcka åtal mot skolan och mot mobbaren. 

   Att se till att dagens elever inte utsätts för mobbning är något som alla inom skolans värld 

måste sträva efter. Därför är det av stor vikt att kartlägga detta område. För alla parter kan det 

då bli synligt vad de måste bidra med. Utifrån detta skall arbetet belysa synen på det 

förebyggande arbetet och hur det kan utvecklas. 
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   Detta är relevant att undersöka för att se om utvecklingen går framåt. Detta genom att bland 

annat undersöka om det har blivit någon förändring sedan diskrimineringslagen uppkom. Om 

det visar sig att det inte har skett någon utveckling kan arbetet bidra till att öppna ögonen för 

att förändra och utveckla det pågående förebyggande arbetet. 

       

   Utifrån detta blir således problemformuleringen följande: Hur upplever respondenterna 

mobbning i skolan?  

1.2 Syfte 
Arbetet skall ge läsarna kunskap i vad det finns för syn på mobbning och vad det finns för 

tankar gällande det förebyggande arbetet mot mobbning. Detta för att öppna upp ögonen för 

vad de olika parterna anser om ämnet men även för att pedagogerna ska kunna få möjlighet 

till att effektivisera tiden i skolan. Ämnet är oerhört viktigt med tanke på att det kan få så 

förödande konsekvenser om inte rätt insatser görs. 

 De olika respondenterna syn på det förebyggande arbetet och hur de anser att det har 

utvecklats efter att diskrimineringslagen uppkom år 2006 kommer att undersökas.  

    

Frågeställningarna som ska hjälpa oss att nå syftet är: 

• Vad innebär mobbning? 

• Hur har det förebyggande arbetet utvecklats efter år 2006? 

• Vad är innebörden av förebyggande mobbning? 
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2. Forskningsgenomgång 
I denna del behandlas vad litteraturen tar upp angående mobbning och dess förebyggande 

arbete. Först ges en definition på vad mobbning är och kort om dess historia. Vidare 

behandlas risken att hamna i en mobbningssituation för, såväl mobboffer som mobbare. 

Avslutningsvis bearbetas vem som bär vilket ansvar i det förebyggande arbete mot mobbning.  

2.1 Definition av mobbning 
Begreppet ”mobbning” har funnits i cirka 300 år och har sedan länge varit ett problem världen 

över. Begreppet har sitt ursprung från den tiden i Europa då man löste sina konflikter med 

hjälp av våld. En modern definition är att: 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en 

annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, 

genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. 

(Barnombudsmannen 1997, s.5) 

   Denna definition delas av Pikas (Björk, 1999) men han poängterar även att mobbning är en 

medveten handling. Vidare betonar han att även gruppen har stor betydelse för de fysiska och 

psykiska angreppen, i form av att de förstärker varandras beteende (a.a.).   

   Trots att begreppet har funnits länge är det ändå ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. 

Inte förrän på 70-talet började det forskas i ämnet; hur det uppkommer och hur det förebyggs 

för att nämna några exempel (a.a.).  

2.1.1 Tyst mobbning 
Höistad (2001) och likaså Sharp och Smith (1994) beskriver tre stora former av mobbning. 

Den vanligaste av dessa är den tysta mobbningen eller som Sharp och Smith (1994) definierar 

indirekt mobbning. Höistad (2001) menar att denna form tar sig i uttryck genom blickar, 

suckar, gester, att inte svara på tilltal med mera. Den tysta mobbningen är den svåraste att 

upptäcka då den oftast tar sig uttryck bakom skolpersonalens rygg. Vidare är det lätt att 

bortförklara sina gester och uttryck som till exempel att om de suckade så ”andades de bara” 

(a.a.). 

2.1.2 Verbal och skriftlig mobbning 
Den verbala mobbningen visar sig genom att uttrycka sitt ogillande verbalt eller skriftligt om 

en person. Det kan påvisas i viskningar, ryktesspridningar, trakasserier, hot, kommentarer om 

kläder och frisyr och även genom att kommentarer om det som görs och sägs. Skriftligt kan 
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den verbala mobbningen ta i uttryck genom lappar, sms, klotter och e-post. Som den tysta 

mobbningen kan även denna form ske bakom ryggen på skolpersonalen. Dock är den lättare 

att upptäcka och bevisa då man kan höra eller läsa om det även om man inte befinner sig i 

situationen (Höistad, 2001). 

2.1.3 Fysiska mobbningen 
Den fysiska mobbningen är den form av mobbning som är lättast att upptäcka. Den visar sig 

tydligt genom blåmärken och förstörda kläder. Dock behöver inte denna form enbart utgå 

ifrån att ta i sönder kläder och slåss, den kan även yttra sig genom extra hårda knuffar vid 

lekar eller idrott (Höistad, 2001). 

   Ovanstående former av mobbning förekommer men det är inte alltid som de utsatta vill 

berätta om det som hänt, med rädsla för att situationen ska bli ännu värre för dem (Coloroso, 

2003). 

2.2. Vilka faller offer i en mobbningssituation? 
Vem som helst kan enligt Coloroso (2003) bli utsatt för mobbning. Höistad (2001) poängterar 

han att en person med sämre självförtroende löper större risk att bli mobbad. Det finns de barn 

som enligt ovanstående skulle ha fallit offer för mobbning men lyckligtvis väljer den största 

delen barn att inte sätta andra barn i den situationen (a.a.). Utöver detta tar Höistad (2001) upp 

att faktorer som miljön och samvaron på skolan och i klassrummet påverkar mobbning samt 

skolpersonalens engagemang i frågan och föräldrarnas syn.  

   Inte bara den mobbade är utsatt utan även den som mobbas (Höistad, 2001). Författaren 

menar att den som mobbar mår lika psykiskt dåligt som den han mobbar. Om inte den som 

mobbar får hjälp kan det påverka hela personens liv i framtiden (a.a.). Sharp och Smith (1994) 

betonar att om inte de som mobbar får hjälp löper de mycket större risk att bli missanpassade i 

samhället. Höistad (2001) framhåller även behovet av att hjälpa de båda utsatta parterna, samt 

att en stor del av dagens interner är före detta mobbare och mobbade. 

2.2.1 Blivande mobboffer 
Det finns flertal tecken på att en elev kan bli mobbad, dock är alla tecken inte lika lätta att 

uppmärksamma. Enligt Olweus (Eriksson m.fl. 2002). Det finns olika tendenser som kan 

bidra till att en person blir offer för mobbning. Dessa mobboffer delas in i två kategorier, det 

passiva och det provocerande offret.  

   Det passiva mobboffret tar sig i uttryck genom att vara klent byggd och ge ett osäkert och 

ängsligt intryck och drar sig för att försvara sig fysiskt samt undviker gärna folksamlingar. 
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Offret ger även ett intryck av att vara känslig och när han eller hon provoceras tar den sig i 

uttryck genom att agera fysiskt, verbalt och genom att vara allmänt oroligt. Det leder till att 

någon till slut blir irriterad och ger sig på det blivande offret (a.a.).    

   Coloroso (2003) håller med Olweus men betonar att det är många fler anledningar som kan 

ligga bakom mobbning. Sådana anledningar kan vara att en elev är nyinflyttad, dess sociala 

status, vilken ras den tillhör och vilken religion den tror på. Coloroso (2003) tar även upp att 

det helt enkelt kan bero på att man är på fel plats vid fel tillfälle för att bli mobboffer.  

   Höistad (2001) motsätter sig inte Olweus tankar men han menar att det är till att förenkla 

situationen genom att kategorisera eleverna. Han åsyftar att det främst är den fysiska, 

psykiska och sociala stämningen på skolan som är avgörande för om en mobbningssituation 

ska uppstå.  

2.2.2 Blivande mobbare 
Olweus (1973) beskriver en blivande mobbare som en självsäker och framåt person. Denna 

beskrivning delas av Coloroso (2003) som även anser att mobbaren oftast är en fysiskt stark 

person som verbalt kan föra sig på ett bra sätt. Eriksson m.fl. (2002) åsyftar att mobbare är 

personer i behov av att ha makt och att de tycks gilla det. Roland (1983) är av helt motsatt 

åsikt och menar att den som mobbar oftast är en person med sociala svårigheter. Vidare kan 

mobbaren få det beteendet och de värderingarna utifrån hemförhållandet (a.a.).  

2.3 Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagen är ett verktyg för skolpersonal, föräldrar och elever i arbetet mot 

mobbning. Nedan ges en beskrivning av vad diskrimineringslagen innebär: 

Från den 1 april 2006 började en ny lag gälla – 2006 års diskriminerings lag (SFS 2006:67). 
Denna lag syftar både till att ge elever i det svenska skolväsendet ett skydd mot diskriminering 
men även ett skydd mot annan kränkande behandling. I lagens förarbete skriver regeringen att 
begreppet annan kränkande behandling motsvarar det som i vanligt tal kallas för mobbning. I 
lagen ( 13 §) står det: ” Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller personal får inte utsätta ett barn eller en elev för annan kränkande 
behandling”.                                                                                                                                             

I lagen ställs krav på skolhuvudmännen att vidta ett aktivt förebyggande arbete mot mobbning, 
att upprätta likabehandlingsplaner samt att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

Vidare kan en elev som blivit mobbad väcka talan mot skolhuvudmannen och kräva skadestånd. 
En särskild ombudsman (Barn- och elevombudet) inrättades vid Statens skolverk för att föra 
elevens talan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobbning). 
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2.4 Ansvar 
I följande avsnitt kommer det att behandlas vem som har vilket ansvar i förebyggande arbete 

mot mobbning. Såväl lagar som litteratur kommer att bearbeta vad elever, föräldrar och 

skolpersonal bör bidra med.  

2.4.1 Elevernas ansvar  
Barnombudsmannen (1997) tar upp vikten av att göra elever delaktiga i det förebyggande 

arbetet. Genom att inbjuda elever i det förebyggande arbetet känner de sig respekterade och 

sedda. Detta kan leda till att ett bättre socialt klimat skapas i skolans värld, både mellan elever 

men även mellan elever och skolpersonal (a.a.). Vikten av att engagera elever i den ”sociala 

skolan” tas upp i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) med betoning att 

elever ska medverka för att utveckla en gemenskap och ansvar för sina medmänniskor.  

2.4.2 Föräldrarnas ansvar 
Pikas (1975) poängterar att föräldrarna har ett ansvar för att förebygga mobbning. Att 

engagera sig i barns liv och att ha en god kontakt med övriga föräldrar i klassen är viktigt. 

Detta kan bidra till större förståelse och mer kunskap hos föräldrarna som och leda till att 

mobbning lättare förebyggas (a.a.).  

   Enligt Olsson (1998) kan föräldrarna även komma till skolorna och informera eleverna om 

sina tankar om mobbning. Detta för att poängtera att de motsätter sig all form av sådan 

behandling.  

   Barnombudsmannen (1997) betonar vikten av föräldrarnas roll; det är trots allt de som har 

det övergripande ansvaret för sina barn. Därför är det viktigt att föräldrarna och skolan har en 

god kontakt (a.a.). Genom att det finns en god kontakt mellan pedagog och förälder skapas en 

tillit till hur pedagogen hanterar situationen. Finns det brister i kontakten vågar föräldern 

kanske inte ringa då de inte vet hur pedagogen hanterar information, vilket kan ge negativa 

följder för deras barn (Pikas, 1975).  

   Kontakten mellan föräldrarna kan ha betydelse för det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Genom att det skapas en gemensam syn på mobbning och ett gemensamt arbetssätt kan det 

bidra till ett arbete som kan förhindra mobbning (Roland, 1983). Utan denna kontakt 

föräldrarna emellan kan en eventuell mobbningssituation förvärras. Om de inblandade endast 

kommer i kontakt med personer som anser likadant om situationen som dem såsom släkt och 

vänner, kan det leda till att situationen får större proportioner (a.a.).  
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2.4.3 Skolans ansvar 
Skolan och dess personal ska tillsammans arbeta och vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga och motverka mobbning och annan form av kränkande behandling (Lpo94). Vidare 

tar Lpo94 upp att skolan ska ge eleverna förutsättningar för att bli goda samhällsmedborgare 

som kan visa solidaritet och hänsyn mot varandra och övriga medmänniskor. Eleverna skall 

även bjudas in i skapandet av en bra skolmiljö genom att tillsammans skapa regler för allas 

trivsel (Lpo94). Rektorn har det övergripande ansvaret för att se till att handlingsplaner för att 

förhindra mobbning och dylikt ständigt utvärderas och förbättras (a.a.)     

   Eftersom Sverige har undertecknat barnkonventionen har samhället och skolan vissa 

skyldigheter om mobbning och annan kränkande behandling. Enligt artikel 3, ska barnet få det 

skydd och den omsorg som krävs för att må bra. Detta innebär att samhället och skolan skall 

utgå ifrån de lagar som finns gällande mobbning och även från de resurser som finns att tillgå.  

I skolan kan detta synliggöras genom att bistå med skolsköterska, kurator och genom socialt 

arbete som främjar samhörighet för att nämna några exempel (Lärarförbundet, 2000). Detta 

styrks även i artikel 28 där det tas upp att konventionsstaterna är skyldiga att se till att den 

sociala miljön i skolan utgår ifrån barnet att det ska känna sig tryggt och säkert i skolan (a.a.).  

2.5 Förebyggande insatser 
För att kunna förhindra mobbning och kunna skapa ett bra klimat på skolan och i klassrummet 

krävs det engagemang anser Barnombudsmannen (1997) och även Sharp och Smith (1994). 

Dock poängterar Barnombudsmannen (1997) att om det inte ges kunskap och medvetenhet 

om mobbning går det inte heller att skapa engagemang. God kontakt mellan all skolpersonal 

är en viktig del i arbetet.  Två metoder som enligt Höistad (2001) är effektiva i det 

förebyggande arbete mot mobbning är mobbingteam och kamratstödjare. 

2.5.1 Mobbingteam 
Mobbingteam innebär att en person från varje organisation inom skolan sätts ihop till ett team 

som ska förebygga mobbning. Ett mobbingteam kan således bestå av skolledning, pedagoger, 

vaktmästare, bespisningspersonal, lokalvårdare, skolhälsopersonal och sist men inte minst 

fritidspersonal. Denna kombination menar Höistad (2001) ger gruppen stor kompetens och 

större möjligheter att förebygga mobbning. Han poängterar att genom denna sammansättning 

ges större möjlighet att få en helhetsbild av elevens situation. Dessa personer väljs med 

omsorg, de ska vilja ta tag i konflikter, ha respekt från eleverna och vara väl insatta i aktuell 

handlingsplan på skolan (a.a.). 
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2.5.2 Kamratstödjare 
Kamratstödjare innebär att en grupp elever väljs ut för att förebygga mobbning på skolan. 

Gruppen består av elever vilket gör att möjligheterna blir bättre att minska mobbningen, 

genom att eleverna bättre vet var mobbningen sker och att de lättare än skolpersonalen kan 

prata med de inblandade (Höistad, 2001). Mobbingteamet samarbetar med kamratstödjarna 

och fungerar som handledare till dem. Pikas (1998) poängterar vikten av att ha en vuxen som 

har kunskap om mobbning, som handledare. Har handledaren god kunskap i ämnet kan detta 

leda till en bättre kontakt med dessa elever som då kan utveckla förståelse för hur de bör agera 

i det förebyggande arbetet mot mobbning (a.a.). Utan ledning från en vuxen kan det leda till 

maktmissbruk från eleverna och få förödande effekter såsom 1kamratuppfostran (Björk, 

1999). 

   Kamratstödjarnas huvudsakliga uppgift är att se till att de elever som är ensamma på skolan 

får den uppmärksamhet de behöver. Det kan vara att hälsa på dem att hjälpa dem in i 

gemenskapen för att nämna några exempel. Utöver detta ska de rapportera eventuella problem 

och händelser som de har uppmärksammat. Kamratstödjarna har inte det huvudsakliga 

ansvaret att ingripa men då måste de gå vidare med ärendet till mobbingteamet. Viktigt att 

poängtera är att båda dessa grupper har tystnadsplikt och får endast diskutera det 

uppmärksammade med varandra (Höistad, 2001).  

   Kamratstödjare utbildas i att få kunskap om hur mobbning yttrar sig, vad de kan göra och 

vem de mer kan vända sig till förutom mobbingteamet. Denna utbildning kan innebära ett 

besök hos skolpsykolog där de kan få lära sig om typiska psykologiska reaktioner hos barn 

som mobbas, besök på ett socialkontor där de får en inblick i hur det arbetet ser ut och även 

ett besök hos polisen för att de ska få veta hur de kan använda sig av dem i arbetet med 

mobbning (Höistad, 2001) 

2.5.3 Pedagogiskt drama 
Pedagogiskt drama i det förebyggande arbetet kan ha flera fördelar. Genom att bland annat 

arbeta med värderingsövningar menar Höistad (2001) att eleverna får möjlighet att dela med 

sig och få ta del av varandras tankar och åsikter om ämnet. Genom att de får denna möjlighet 

bidrar det till att eleverna får större förståelse till varandra (a.a.). Även Sharp och Smith 

(1994) betonar fördelar med att använda pedagogiskt drama och menar att genom att använda 

drama och rollspel ges eleverna större möjlighet att sätta sig in i och förstå de olika sidorna av 

mobbning utan att det känns obehagligt. Det poängteras att ledaren har en stor roll i detta 
                                                 
1 Kamratuppfostran kommer ifrån Jan Guillous bok ondskan där en viss grupp elever tillrättavisar övriga elever 
med hjälp av våld, när de utför något som inte är accepterat att göra enligt den gruppen.  
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arbete för att se till så att ingen elev blir påhoppad eller utsatt på något annat sätt för dess 

tankar eller åsikter (Höistad, 2001). Ledarens roll är viktig i det pedagogiska dramaarbetet 

anser Roland (1983) och menar att i arbetet kan det uppkomma starka känslor som måste 

bearbetas annars kan det leda till negativa följder för eleverna (a.a.). 

2.5.4 Skönlitterära böcker 
Skönlitterära böcker anser Olsson (1998) ska finnas på varje skola. Roland (1983) tar upp att i 

arbetet med skönlitterära böcker bör man tillsammans med eleverna diskutera och bearbeta 

dem på olika sätt med anledningen att det kan komma fram starka känslor och tankar. Vidare 

anser han att genom att använda skönlitterära böcker kan eleverna komma i kontakt med 

ämnet på ett behagligt avstånd det vill säga att de tankar de har utgår ifrån boken istället för 

ifrån deras egen vardag (a.a.). 

2.5.5 Skolgårdsmiljön 
Miljön på skolgården är även de en viktig faktor att observera i det mobbningsförebyggande 

arbetet. Större delen av mobbningen i skolan sker på skolgården därför bör skolgården 

observeras om den är i behov av förändring så att möjligheterna till att mobbas minskar 

(Lärarförbundet, 2000). Skolgårdens yta anser Sharp och Smith (1996) är ett ständigt 

återkommande problem. De poängterar att om den är för stor finns det risk att personalen inte 

kan ha uppsikt över hela den. Om den däremot är för liten finns risken att barnen får för liten 

yta att röra sig på vilket skapar bråk som i längden kan leda till mobbning. Uppmuntrar inte 

skolgården barnen till aktivitet, kan det leda till mobbning då de inte finner något annat 

givande på skolgården (Sharp och Smith, 1996). 

2.6 Problemprecisering 
Utifrån forskningsbakgrunden blir således problempreciseringen: Vilken syn har föräldrar, 

elever och skolpersonal på mobbning i skolan? 

- Hur kan deras olika syn påverka det förebyggande arbetet? 
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3. Empiri 
I föregående avsnitt har mobbning bearbetats genom litteratur. Där har det tagits upp hur 

mobbning ter sig och hur det förebyggande arbetet mot mobbning kan se ut. Vidare kommer 

vad skolpersonalen, föräldrarna och eleverna har för syn på mobbning och förebyggande 

arbete att behandlas. Resultatet kommer att redovisas genom diagram och löpande text. 

3.1 Val av metod 
Som undersökningsmetod valdes enkäter, med anledningen att de på ett kort men innehållsrikt 

sätt skulle ge den informationen som eftersöktes, men även för att den ansågs vara den bäst 

lämpade metoden utifrån tidsaspekten.  

   Enkäterna delades ut till skolpersonal, elever och föräldrar på två skolor. Dessa skolor 

valdes med anledningen att det sedan tidigare finns en god relation, vilket ansågs skulle ge 

varierande och innehållsrika svar. Målgrupperna var samtliga elever i årskurs 4, föräldrar till 

dessa barn och all skolpersonal på skolorna. Genom att fråga de olika respondenterna gavs en 

inblick i vad de själva ansåg om ämnet. Detta bidrog till att respondenterna som Denscombe 

(2000) betonar, inte behövde svara för någon annans del utan bara för sina egna tankar. 

   Frågorna till samtliga respondenter var av lika innehåll, dock formulerades de olika med 

hänsyn till vilken av målgrupperna de var riktade åt. Denscombe (2000) poängterar att 

utforma frågorna utifrån målgruppen är viktigt, detta för att respondenterna ska kunna ha 

möjlighet till att förstå och kunna besvara frågorna. Det lades stor vikt vid att utforma 

lämpliga frågor till respondenterna, för att de inte skulle som Denscombe (2000) tar upp, 

känna sig obekväma och tvingas delge något som de fann obehaglig.  

   Han menar även att genom att ge respondenterna likartade frågor blir sammanställningen av 

deras åsikter lättare (a.a.). Frågorna som användes var öppna där respondenterna fick uttrycka 

sig fritt, dock användes en del fasta frågor till eleverna där syftet var att endast få jämförbara 

svar (Denscombe, 2000). 

   Respondenterna informerades både skriftligt och muntligt om att de var anonyma i 

undersökningen likaså skolorna. Informationen som uppgavs vara att det endast skulle noteras 

vilken årskurs eleverna går i och att det är skolpersonal och föräldrar som har besvarat 

enkäterna.  

   Svaren har redovisats i både statistisk- och sammanfattad form. Med detta menas att 

resultatet har redovisats med hjälp av diagram och genom flytande text. Varför dessa former 

valts är för att de ger läsaren en bra överblick som underlättar läsningen.  
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   Eventuellt problem med enkäter ansågs av egen åsikt vara att svaren inte skulle bli helt 

sanningsenliga.  

Anledningen kunde bero på rädsla hos respondenterna för att erkänna eventuella fel och 

brister. En annan anledning skulle kunna bero på att de inte skulle känna sig trygga gällande 

enkätsvarens anonymitet Att de möjligen skulle tro att svaren kunde komma obehöriga 

tillkänna, vilket skulle kunna påverka elevens svar. 

   Ett annat problem som fanns med i beräkningarna och som Denscombe (2000) tar upp var 

att inte får tillräckligt med enkäter tillbaka, men även att få ofullständigt ifyllda enkäter 

tillbaka.  

3.2 Resultat och analys av det statistiska materialet 
 

Utlämnade enkäter Besvarade Elevantal Föräldraantal Skolpersonalantal

Totalt 188 102 47 32 23

Skola 1 66 34 16 8 10

Skola 2 122 68 31 24 13  
 
I följande avsnitt kommer resultatet av respondenternas enkätsvar att redovisas. Enkäterna 

delades ut på två skolor, till elever i årskurs 4, dess föräldrar och skolpersonal, det vill säga 

rektor, pedagoger, bespisningspersonal, vaktmästare och lokalvårdare. Enkäterna delades ut 

till 188 personer varav 102 blev besvarade. Antalet elever som deltog i undersökningen 

uppgick till 47 stycken. Antalet föräldrar som medverkade i undersökningen uppgick till 32 

stycken och antalet skolpersonal som medverkade uppgick till 23 stycken.  

 

Figur 1 visar det sammanlagda resultatet av enkätundersökningen på de två skolorna gällande 

elevernas skol- och mobbningssituation. 
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Av det totala antalet 47 elever visar det sammanfattade resultatet i figur 1 visar att antalet 

elever som har mobbat endast är 3, i jämförelse med de elever som blir utsatta för mobbning 
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är 15, vilket inte harmonierar med varandra. För övrigt ger siffrorna ett realistiskt intryck 

genom att de som har observerat mobbning är fler än de som har blivit mobbade. Att utläsa av 

figur 1 finns en förståelse för att mobbning förekommer på skolorna, och att eleverna är 

medvetna om det. En analys av figuren visar att eleverna inte blundar och ignorerar de elever 

som är i behov av hjälp.   

 

Figur 2 visar resultatet av enkätundersökningen på skola 1 gällande deras skol- och 

mobbningssituation. 
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Av diagrammet i figur 2 kan det utläsas att 13 av 16 elever inte har utsatt någon för 

mobbning, vilket innebär att 3 av 16 har utsatt någon för mobbning. Jämfört med detta har 7 

av 16 stycken blivit utsatta för mobbning. Om eleverna har observerat någon som har blivit 

utsatt för mobbning anger endast 3 av 16 att de har gjort det. 6 av 13 elever har någon gång 

hjälpt någon som har varit utsatt för mobbning. Resultatet av undersökningen visar siffror 

som inte stämmer överens. Med det menas att antalet som mobbar borde vara lika många som 

de som blivit mobbade, eller till och med fler vilket det inte visar. Resultatet kan bero på att 

undersökningen endast har gjort i en årskurs 4, där till exempel en elev från årskurs 4 kan ha 

blivit mobbad av en från årskurs 5, vilket då inte syns i resultatet. De som har hjälpt någon 

mobbad är fler än de som har observerat mobbning, vilket kan tyda på att de som observerat 

mobbning har tagit kompisar till stöd för att hjälpa den utsatte. En annan orsak till att fler har 

hjälpt någon utsatt, kan bero på att de vill ge intryck av att de gör fastän de inte gör det.  
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Figur 3 visar resultatet av enkätundersökningen på skola 2 gällande deras skol- och 

mobbningssituation.
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Som diagrammet i figur 3 visar har ingen från skola 2 utsatt någon för mobbning. Dock har 7 

av 31 elever angett att de har blivit mobbade. På frågan om eleverna har observerat att någon 

har blivit utsatt för mobbning har 15 av 31 elever observerat det, vilket är cirka hälften av alla 

deltagande elever. 12 elever av 31 har någon gång hjälpt någon som har varit utsatt för 

mobbning. Att utläsa av diagrammet talar resultatet emot sig i form av att ingen har utsatt 

någon för mobbning men ändå har 7 elever blivit utsatta för mobbning och 15 elever sett 

någon som har blivit mobbad. Vad detta kan bero på kan vara att det anses fult att mobba. 

Vidare kan det vara så att någon elev omedvetet mobbat något annan. Kan även vara som 

tidigare nämnt i figur 2 att mobbaren kommer ifrån en annan årskurs och finns därför inte 

med i denna statistik.   

3.3 Respondenternas definition på mobbning  
Respondenternas insikt i vad mobbning innebär är relativt god, dock uttrycker elever och 

skolpersonal tydligare att mobbning sker under längre period. Vad skillnaden kan bero kan 

vara att skolpersonal och elever befinner sig i samma miljö, därav får de likartad information 

och tankar om mobbning. Föräldrarna lever utanför skolans värld vilket leder till att de inte 

får samma möjligheter att sätta sig in i och utveckla likvärdiga tankar om mobbning. 

   Den vanligaste definitionen som respondenterna tar upp om mobbning är att den sker 

genom utfrysning. Varför utfrysning är den vanligaste formen kan analyseras som att det är en 

enkel metod att använda. Detta då elever oftast går i grupp i den aktuella åldern och är styrda 

av varandras åsikter, vilket kan leda till att de motiverar varandra till att frysa ut någon. 

Eleverna var den part som även såg mobbning utifrån ett känslomässigt perspektiv. Varför de 
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gjorde det kan bero på att lever sig in i hur det hade känns mer än föräldrar och skolpersonal, 

då de lever närmare den verkligheten än vad övriga respondenter gör. 

3.3.1 Skolpersonalens definition 
Skolpersonalen lägger stor vikt i att mobbning är en återkommande handling. Större delen tar 

upp att det handlar om trakasserier och kränkningar av olika slag som till exempel våld, 

utstötning med mera. De verkar ha god kunskap om mobbning vilket troligtvis beror på att de 

arbetar i skolans värld. Skolpersonalen nämner att dessa handlingar sker både fysiskt och 

psykiskt.  

 

Urval av skolpersonalens tankar kring definitionen mobbning. 

- Alla handlingar mot en person där personen i fråga upplever att det är mobbning. 
- Något som är relaterat att retas för, något motparten inte kan hjälpa direkt som 

utseende eller egenskaper, utfrysning. 
- Trakasserier i form av ord, gester, miner och handlande fysiskt. Trakasserier som 

pågår under en längre tid. 
- Allt som är kränkande. 
- När någon är systematiskt utsatt för trakasserier i form av utfrysning, fula 

kommentarer, utskrattning, våld m.m. 
- När elever kränker en annan elev upprepade gånger. 
- Det är när någon eller några elever ger sig på en annan elev. Detta händer ofta. 
- När någon mår dåligt av att någon annan retas. 
- Upprepade medvetna negativa handlingar typ gliringar, glåpord. Men också medveten 

utfrysning, komma att man gör den mobbade osynlig, bortgjord. Att bli utsatt för 
kränkande behandling.  

- När en elev upprepade gånger utsätts för fysiska eller psykiska kränkningar under en 
tid, eller vid upprepade tillfällen. 

- När man vid upprepade tillfällen utsätts för att bli retad, utstött eller på något sätt 
trakasserad. Det finns tyst och verbal och fysisk mobbning. 

3.3.2 Föräldrarnas definition 
Föräldrarna är insatta i vad mobbning innebär och att det kan ske genom trakasserier, 

utfrysning och säger dumma saker. Av de 32 enkäterna nämner inte majoriteten av föräldrarna 

tidsaspekten är en viktig faktor i definitionen av mobbning. Det kan bero på att tidsaspekten 

inte är viktig för dem eftersom de vill att deras barn genast ska få den hjälp de behöver. Ett 

fåtal föräldrar har poängterat att mobbning kan ske utav en eller flera personer dock anser 

övervägande delen att det endast är en elev som utövar mobbning. 

 
Urval av föräldrarnas tankar kring definitionen mobbning. 

- Upprepade trakasserier av en eller flera personer. 
- När någon säger dumma saker, fryser ut någon så den inte får vara med dom andra 

m.m. 
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- En genomgående utstuderad handling mer än en gång samma sak. 
- Det är när en person utsätts för kränkande behandling eller retas för något under en 

längre tid.  
- Något mycket farligt om kan påverka barnet hela livet. 
- När någon under en längre tid blir utsatt för kränkande ord och handlingar, eller blir 

utesluten. 
- När någon blir trakasserad psykiskt eller fysiskt. 
- Att någon blir utfryst, hånad och slagen. Inte blir accepterad för den han/hon är och ser 

ut. 
- Barn som dagligen blir utanför i leker, ingen samhörighet. Fysiskt och psykiskt våld. 
- Att någon känner sig obekväm i situation tillsammans med någon. 
- Det är när någon upprepade gånger blir retade eller slagna. Det kan också vara en sån 

grej som att de fryser ut andra. 
- När någon kränker en människa, sårar och är medvetet elak, utesluter någon ur 

gemenskap. Utfrysning. Att man som person inte duger för den man är och vad man 
gör i någon annans ögon. Hårda och nedlåtande ord. 

3.3.3 Elevernas definition 
Elevernas tankar gällande mobbning, visar på att dem är införstådda med att mobbning är 

något som sker upprepade gånger och under en längre tid. De tar upp olika typer av mobbning 

såsom retas, slåss, utfrysning som kan jämföras med olika definitioner från litteraturen såsom 

verbal, fysisk och tyst mobbning. En del elever utgår ifrån sina känslor när dem definierar 

mobbning och inte vad det innebär. Anmärkningsvärt är att elever verkar ha god förståelse för 

mobbning och vad det innebär. Anledningen till detta kan vara att skolpersonalen ofta för  

diskussioner om mobbning vilket leder till att eleverna får en god förståelse. 

 

Urval av elevernas tankar kring definitionen mobbning. 

- Jag tycker att det är hemskt. 
- Att någon är dum. 
- Det är när någon håller på att slåss och svär mot andra. Det är inte när det bara händer 

en gång utan flera gånger. 
- Mobbning är en hemsk sak som inte borde finnas. Många mår dåligt och vill inte gå 

till skolan. Vissa vill inte ens leva. Jag hoppas att det inte finns och inte heller kommer 
att finnas på vår skola. 

- Att man säger fula ord och slåss. När man säger att andra inte får vara med. När man 
lämnar någon utanför. 

- När man retas varje dag och blir själv varje dag. Andra går före den i kön. Typ allt 
dumt. Skrattar åt en. 

- Att man är utanför. Man får inte vara med och leka med andra barn. 
- Att någon inte blir accepterad, utfrysning, retad och slagen varje dag. Detta kan ske 

mellan elever men även mellan lärare och elev. 
- Att någon slår en i magen flera gånger. 
- Det är när andra är elaka varje dag med samma person. 
- Dom som är dumma mot någon en lång tid. 
- När man slåss, kallar en saker, säger fula ord. Låser in en i en garderob eller något 

annat. Dränker andra. Säger att det är hon eller han som har gjort någonting. 
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- När man retas och håller på att knuffas mer än två gånger och säger fula saker. 
- När någon retas och gör dumma saker under en lång tid och när dem inte slutar. 

3.4 Resultat och analys av det sammanfattade materialet 
Ovanstående text har redovisat för vilka tankar respondenterna har om mobbning. Nedan 

analyseras respondenternas svar på förekomst av mobbning, resurser, trivsel i skolan, 

diskrimineringslagen, ansvar och mobbningens utveckling.    

3.4.1 Mobbningens förekommande  
Föräldrarnas generella åsikt om mobbning är att det förekommer. En del anser att det är 

väldigt vanligt och att det måste motarbetas till varje pris dock finns det dem som menar att 

mobbning finns men att det inte förekommer på deras barns skola. Av undersökningen 

gällande definitionen av mobbning, går det att utläsa att utfrysning är den vanligaste orsaken. 

Utfrysningen beror ofta på enligt föräldrar och skolpersonal att barnet avviker på något sätt, 

antingen utseendemässigt eller personligt. Dock anses den verbala mobbningen vara en allt 

vanligare form att mobba på. Det innebär att språket har blivit hårdare och mer accepterat att 

använda. 

    En förälder poängterar att det är väldigt sofistikerade metoder som eleverna använder sig av 

det vill säga att dem är väldigt genomtänkta. All mobbning inte är så avancerad poängteras av 

en del föräldrar, en del gånger kan det enbart handla om nedvärderade ord eller skällsord. Det 

finns en förälder som antyder att mobbning är ett överskattat begrepp och menar på att barn 

måste lära sig att skilja på vad som är mobbning och inte. Om det finns ett fall av mobbning i 

skolan anser några föräldrar att det är ett för mycket då det inte borde existera 

överhuvudtaget, vilket även en ur skolpersonalen tar upp. Mobbning måste förebyggas redan i 

de tidigare åldrarna annars kan skadorna bli ännu värre ju äldre barnen blir, poängterar en 

förälder. Det kan tolkas som att skolpersonal måste vara vaksam redan i förskolan och sedan 

förstå vikten av att föra denna information vidare till den skola där eleven senare skall gå. 

  Den största delen av respondenterna menar att mobbning är ett vanlig förekommande i 

samhället. Dock anser endast 2 av 23 av skolpersonalen att det är vanligt förekommande med 

mobbning på deras skolor. Övriga ur skolpersonalen betonar att det inte är vanligt 

förekommande på deras skola men antyder att det nog finns på många andra skolor. En analys 

av detta är att skolpersonalen har olika syn på mobbning, därav finns det olika uppfattningar 

om hur vanligt förekommande det är. En ur skolpersonalen upplever inte mobbning som ett 

stort problem i dagens skola. Detta genom att åtgärder och förebyggande insatserna mot 

mobbning har blivit bättre. Mobbning förekommer alltid, poängterar ett antal föräldrar och 
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menar att överallt där det finns människor finns det mobbning. Detta tar även en ur 

skolpersonalen upp och utvecklar att det antagligen förekommer mer mobbning än vad som 

observeras. Det finns de föräldrar som trycker på att det är upp till pedagogerna och skolan att 

ta tag i problemet och kontakta föräldrarna. Det ses som logiskt att föräldrarna inte kan ha full 

kontroll över vad som pågår i skolan och därför behöver de pedagogernas hjälp att få 

information om det uppstår något problem under skoltiden. Kontakten från skolpersonal ses 

som viktig eftersom föräldrarna inte bara ska höra sitt barns version om vad som hänt i 

skolan. 

3.4.2  Resurser 
Gällande resurser är åsikterna delade mellan skolpersonalen. Mer än hälften, närmare bestämt 

13 av 23 ur skolpersonalen anser att skolan får tillräckligt med resurser för att förebygga 

mobbning. De som ansåg ovanstående har gett exempel såsom att de får åka på kurs för att 

lära sig mer om mobbning. Vidare har de utryckt att de har tillräckligt med resurser men att de 

får prioritera vad de ska lägga energin någonstans. Dock anser 5 av 23 att de inte har 

tillräckligt med resurser. De brister i resurserna gäller antal vuxna som finns på skolan. Det 

finns även de ur skolpersonalen som inte riktigt kan ställa sig till om det finns tillräckligt med 

resurser. Någon av dem menar på att det är attityden som är den stora orsaken till om det finns 

brist eller tillgång på resurser.  Det finns även en del som anser att de inte är insatta i vad det 

erbjuds för resurser men som ändå finner att det finns för lite. Skolpersonalen är delade i om 

det finns resurser och det kan bero på att dem har olika fokus på vad dem ska innehålla och 

var dem ska läggas. 

3.4.3 Trivseln i skolan 
Eleverna tar upp att för att de ska trivas tillsammans i skolan ska de behandla sina kompisar 

som de själva vill bli behandlade. De ska vara snälla mot varandra, och t.ex. bjuda in andra 

barn till lek, men också själva våga fråga om de får vara med. Vissa elever tar upp att utöva 

någon sport som till exempel fotboll gör att de trivs bättre i skolan. Om eleverna skulle 

observera att någon blir utsatt för mobbning poängterar majoriteten att de skulle få den utsatta 

personen till att säga till någon vuxen. En del elever tar upp att de tar hjälp av kompisråd och 

kompisstödjare för att förebygga mobbningen. En förklaring av detta är att dem är införstådda 

med vad det finns för hjälpmedel att tillgå i det förebyggande arbetet. 

   Eleverna går i sina svar in för vad de själva spontant kan göra för varandra, medan 

skolpersonalen är mer inriktade på olika metoder för att förebygga mobbning. Skolpersonalen 

är engagerade i det förebyggande arbetet och lägger stor vikt vid att arbete med moraliska och 
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etiska frågor som skall främja förståelse och solidaritet hos eleverna. Detta menar de kan ske 

genom diskussioner i klassen och genom värderingsövningar. Då skapas förutsättningar för att 

alla får ett gemensamt synsätt på vad mobbning är. Andra metoder som tas upp av 

skolpersonalen om hur det kan arbetas med etik är genom att använda sig av ett arbetssätt 

kallat Etikfrågan som varje månad behandlar ett nytt ämne. De har sett vilka fördelar detta 

arbete kan ge och det är därför orsaken till att de flesta ur skolpersonalen nämner det. En 

negativ aspekt på detta är att det kan hindra utvecklingen för något annat arbete mot 

mobbning då skolpersonalen anser att etiska diskussioner är tillräckligt bra. 

   Flertalet av skolpersonalen tar upp att mobbningsteam är en viktig del i det förebyggande 

arbetet inom skolan. Anmärkningsvärt är att ingen av skolpersonalen tog upp vikten av att ha 

kontakt med föräldrarna i det förebyggande arbetet, utan det handlade mest om hur arbetet i 

skolan kan se ut och vad de övriga i skolan kan bidra med. Detta kan jämföras med 

föräldrarna, som betonar att en god kontakt mellan föräldrar och skolpersonal är en stor och 

viktig faktor i arbetet. Föräldrarna anser att det är viktigt att få information om mobbning 

ifrån både skolpersonal och experter som har god kännedom om mobbning. Detta för att 

föräldrarna ska kunna få kunskap i om vad som görs på skolan och vad de själva kan bidra 

med för att förebygga mobbning. Föräldrarna vill för övrigt som även skolpersonalen tog upp, 

att eleverna ska få information om mobbning så att även de vet hur de ska förebygga och 

upptäcka mobbning. Att utläsa av detta är att föräldrarna är intresserade, vill vara delaktiga i 

det förebyggande arbetet och dem ser sin roll i det hela. 

   Gällande arbetsmetoder påvisar föräldrarna att det kan användas drama, värderingsövningar, 

samarbetsövningar och ha diskussioner med eleverna. Samtal med eleverna om mobbning 

vare sig de är inblandade i det eller inte anser föräldrarna som viktigt. Genom detta menar 

föräldrarna att eleverna får större förståelse för mobbning och hur det kan upplevas.  

   Något föräldrarna tagit upp är behovet av att ha mycket personal ute på skolgården. Detta 

för att de ska kunna hålla koll på och förhindra eventuell mobbning som kan ske på 

skolgården. Skolgårdsmiljön är en punkt som endast några få ur skolpersonalen har betonat 

som en viktig del i det förebyggande arbetet. Ett fåtal av eleverna tar även upp behovet av att 

det bör finnas fler vuxna ute på rasterna.  

   Varför föräldrarna anser att det behövs mer personal på skolgården kan tyda på att de 

upplever att stor del av mobbningen sker på skolgården. Skolpersonalen tar inte upp detta som 

ett problem utan med anledningen att de förmodligen anser att det är tillräckligt med personal 

ute.  
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3.4.4 Vems är ansvaret? 
Föräldrarnas åsikt om vems ansvar det är att förebygga mobbning kan delas upp i två 

kategorier. Den ena kategorin anser att det enbart är skolans ansvar att förebygga mobbning. 

Den andra kategorin, största till antalet, menar att det är allas ansvar att förebygga mobbning 

det vill säga föräldrars, elevers och skolans ansvar. Större delen av denna grupp anser att 

föräldrarna har det allra största ansvaret i och med att det är deras barn. En förälder tar upp att 

även andra vuxna som kommer i kontakt med barnen utanför skolan, såsom ledare i olika 

föreningar även de har ett ansvar att förebygga mobbning.   

  Skolpersonalen är av delad åsikt om vems ansvar det är att förebygga mobbning. Samtliga ur 

skolpersonalen anser att det är skolans ansvar att förebygga mobbning, dock menar den större 

delen att också föräldrarna har ett stort ansvar i det hela. Några ur skolpersonalen poängterar 

precis som föräldrarna gjorde, att föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn. En ur 

skolpersonalen tar upp att media borde se över vad de ger för budskap till barnen och det kan 

tolkas som att samhället har ett stort ansvar. Det anses viktigt att alla ska hjälpa till att 

förebygga mobbning, med tanke på att barn behöver vuxna som de kan känna tillit till. Om de 

inte får det kan det leda till att de tar beslut som inte alltid är till deras fördel. För övrigt 

poängterar en ur skolpersonalen att samhället i sig måste sträva efter samma riktlinjer. Det 

som skiljer föräldrar och skolpersonal i denna fråga är att föräldrarna mer utgår ifrån skolan 

och sig själva. Medan skolpersonalen utgår ifrån hela samhället. Detta kan bero på att 

skolpersonalen har en större helhetssyn på vilka som kan påverka det förebyggande arbetet. 



 25

3.4.5 Diskrimineringslagen 
I figur 4 och 5 kommer föräldrarnas och skolpersonalens vetskap om diskrimineringslagen att 

redovisas. Föräldrarnas och skolpersonalens vetskap kommer att redovisas med hjälp av 

diagram. 
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19 av 32 föräldrar har inte fått någon information av skolan om diskrimineringslagen. Endast 

8 av 32 föräldrar har fått vetskap om lagen, övriga föräldrar kan inte ta ställning om de har fått 

information.  

   Angående skolpersonalens vetskap om diskrimineringslagen har 18 av 23 fått information 

om den medan 4 inte har någon information. Av den del som har fått information anger de att 

de har delgivits den av rektorn i muntlig och skriftlig form, och även fått information genom 

egen fördjupning på Internet. En del menar att det är skolpersonalens egen skyldighet att ta 

reda på information om lagen. 

  Gällande om lagen har påverkat arbetet i skolan anser ett fåtal föräldrar att det har gjorts 

genom att skolan har ökat fokusering på mobbning. De är mer observanta, agerar snabbare 

och har schemalagt ett ämne som tar upp hänsyn, medmänsklighet och respekt mot varandra. 

Lagen kan även ha bidragit med en viss attitydförbättring anser några föräldrar. En förälder 

poängterar att det har skett en förändring gällande arbetet i skolan men att det ändå kanske 

inte är mer än på papperet. Större delen av föräldrarna kan inte påvisa någon förändring och 

en del av dessa föräldrar menar att det beror på att skolan sedan tidigare har ett väl fungerande 

förebyggande arbete mot mobbning. Den andra delen kan tolkas som att de inte anser att det 

har bidragits med något nytt sedan lagen kom.  

   Om diskrimineringslagen har förändrat skolpersonalens arbetssätt anser övervägande delen 

att den inte har gjort det. De menar att de hade ett väl fungerande arbetssätt och synsätt på att 

förebygga mobbning redan innan lagen kom som de arbetar vidare med. En ur skolpersonalen 
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har intryck av att diskrimineringslagen är onödig, då det skall vara en självklarhet att arbeta 

för att förebygga mobbning vare sig det finns en lag eller inte. Ur skolpersonalen uttrycks 

även en viss tveksamhet över lagen, med anledning att den kan utnyttjas av elever som 

uttrycker att de är utsatta för mobbning men som antyder att de inte har fått någon hjälp. 

   Den grupp ur skolpersonalen som anser att det har skett en förändring beskriver det genom 

att det har blivit mer dokumentation. Vidare har det blivit mer uppmärksamhet kring 

mobbning, vilket gör att man inte bagatelliserar småsaker utan följer upp dem direkt.  Detta 

för att kunna följa lagen.  

   Skolpersonalens uppfattning om det har blivit fler anmälningar gällande mobbning, anser 

största delen att det inte har skett. Dock poängterar de att de inte har något stöd för att det inte 

har gjort det. Om det har skett en ökning finns det de ur skolpersonalen som menar att det kan 

bero på att offren kan få ersättning för sin situation.  

3.4.6 Utvecklingen av mobbning enligt föräldrar och skolpersonal 
Föräldrarnas och skolpersonalens åsikter gällande mobbningens utveckling kommer att 

redovisas i figur 6 och 7. Först kommer föräldrarnas åsikter att bearbetas utifrån ett diagram i 

figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kan ses i figur 6 är föräldrarna relativt splittrade gällande om mobbningen har ökat. De 

som anser att mobbningen har ökat menar att samhället är en bidragande orsak till det. Vad 

detta innebär är att samhället har skapat ett klimat som är väldigt inställt på att man måste se 

ut och vara på ett visst sätt för att vara accepterad.  

   Angående mobbningens utseende har den enligt föräldrarna blivit mycket grymmare både 

verbalt med mycket grövre språk, men även fysiskt genom att våldet kan innebära vapen. Av 

föräldrarna finns det de som anser att mobbningen har fått ett mer modern sätt, närmare 

bestämt har det intagit Internet.  
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   De som inte anser att mobbningen har ökat, menar ändå att den mobbning som finns är 

allvarligare. Orsaken till att mobbningen inte har ökat beror på bättre kunskap om hur det ska 

förebyggas men även vilken skada det kan inbringa.   

   Den grupp som inte tog ställning till om mobbningen har ökat eller minskat, ansåg att de 

inte hade tillräckligt med insikt i det. Dock tror de ändå att mobbning nog är lika omfattande 

nu om förr, men att den har ändrat form.  

   I figur 7 kommer skolpersonalens syn gällande om mobbningen har ökat att redovisas. 

Skolpersonalen är relativt eniga om att mobbningen inte har ökat. Den har enligt vissa till och 

med minskat. 

 

 

   Varför den inte har ökat beror på bättre beredskap mot mobbning, men även på att de elever 

som finns på skolan inte är benägna att mobba. Dock poängterar en ur skolpersonal att det kan 

förändras beroende på eleverna som finns på skolan. Barn är olika och kommer med olika 

bakgrund vilket kan påverka deras sätt mot andra. Skolpersonalen instämmer dock med att 

mobbningen på Internet har ökat, och att det måste tas med i tankarna för det förebyggande 

arbetet mot mobbning.  

   De ur skolpersonalen som anser att mobbningen har ökat menar att den verbala mobbningen 

har blivit mycket grövre. Detta genom att många mobbare nu tänjer på gränserna för vilka 

medel som de kan tänkas ta till mot dem som de mobbar.  
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4. Diskussion 
Följande avsnitt kommer att utgå ifrån respondenternas åsikter gällande ämnet. Dessa åsikter 

kommer att diskuteras med litteraturens och författarnas tankar och erfarenheter. 

4.1 Definition 
De tillfrågade respondenterna är införstådda i vad definitionen av mobbning innebär och delar 

till stor del litteraturens definition av mobbning. Litteraturen anser att mobbning är när en 

person systematiskt blir utsatt kränkande handlingar under en längre tid av en eller flera 

personer. Skolpersonal och elever lägger inte mycket vikt i sina svar, att det sker av en eller 

flera personer vilket flera av föräldrarna poängterar. Dock tar inte föräldrarna upp att 

tidsaspekten är en viktig del vilket skolpersonal och elever trycker på. Vi anser att det 

antagligen inte är brist på kunskap kring mobbning som gör att respondenterna inte har tagit 

upp den fulla definitionen. Det beror sannerligen mer på människans begränsande förmåga till 

att ha allt som är viktigt i åtanke. Vi anser även att det kan bero på att de har olika fokus på 

mobbning. Skolpersonalen ser det mer ur ett skolperspektiv och är medvetna om att det ska 

ske under en längre tid och detta speglar sig i elevernas svar. Föräldrarna tänker först och 

främst på sitt barn och vad det utsätts för och därför anser de att det är mobbning tidigare än 

vad skolpersonalen gör. Detta menas att föräldrarna kanske agerar innan de säkert vet att det 

är mobbning som barnet utsätts för med anledningen att de inte vill att deras barn ska fara illa.  

   Det var förvånande att samtliga hade god kunskap i vad mobbning är med anledning av hur 

det används i dagens skolor. Med detta menas att det blivit ett vardagligt uttryck för mindre 

konflikter. 

   Samtliga respondenter beskriver olika typer av mobbning men på varierande sätt. De tar upp 

att det finns tyst, verbal och fysisk mobbning som även Höistad (2001) och Sharp & Smith 

(1994) benämner det. Skolpersonalen tar upp att eleverna trakasserar varandra med gester, 

miner, glåpord eller våld. Eleverna beskriver formerna genom att ta till uttryck som att de 

retas, fryser ut varandra, knuffas och skrattar åt varandra. Föräldrarna tar upp att eleverna 

använder kränkande ord, utfrysning och att det blir slagna. Precis som Sharp och Smith 

(1994) betonar, att den tysta mobbningen är den vanligaste, instämmer samtliga respondenter 

med detta. Föräldrarna är dock den grupp som betonar det starkast och menar att den 

vanligaste formen är utfrysning och uteslutande ut gemenskapen. Av egen erfarenhet upplevs 

den tysta mobbningen som vanligast bland flickor medan pojkarna mestadels använder den 

fysiska mobbningen. Höistad (2001) nämner att den tysta mobbningen är den svåraste att 

upptäcka och denna åsikt delas i och med att den kan te sig i många olika former och eftersom 
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den oftast sker bakom ryggen på skolpersonalen är den svårast att upptäcka. Denna form av 

mobbning upplever vi vara den lättaste slingra sig ur eftersom den är enklast att bortförklara 

vilket även Höistad (2001) instämmer med. Utifrån elevernas svar kan det tolkas att de 

betonar den verbala mobbningen som den vanligaste. Detta kan tolkas som att verbal 

mobbning kan vara den mest påfrestande för eleverna. Den verbala mobbningen upplevs vara 

inkörsporten till den tysta mobbningen. Det innebär att elever börjar trakassera någon verbalt 

för att sedan övergå till att frysa ut denna elev. Till skillnad från de övriga sätten att mobbas är 

fysisk mobbning lättast att uppmärksamma (Höistad 2001). Detta för att den visar och lämnar 

tydligare spår i form av bland annat blåmärken. Dock upplever vi den inte vara den vanligaste 

formen utan snarare den sista fasen i en långvarig mobbningsprocess. 

4.2 Offer för mobbningen 
Om vem som kan bli offer för mobbningen såväl mobbare som mobboffer menar Coloroso 

(2003) att vem som helst löper den risken. Att alla skulle löpa lika stor risk att bli involverade 

i mobbning delas inte. Detta med anledningen att alla inte skulle tillåta sig utsätta någon för 

mobbning eller bli mobbad. Höistad (2001) tar upp, att de som lider av sämre självförtroende 

löper större risk att bli mobbade, känns realistiskt. Roland (1983) menar att även mobbaren 

lider av dåligt självförtroende. Som skrivet är det inte bara den som blir utsatt för mobbning 

som det är synd om, utan även den som utsätter personen för mobbning anser Höistad (2001). 

Detta vidhåller vi med och styrks med att de som utsätter någon för mobbning på något sätt 

måste må dåligt för annars skulle det inte finnas någon anledning till att medvetet göra någon 

illa.  

   Olweus (1973) poängterar dock att bara för att någon utsätter någon annan för mobbning 

behöver den personen inte lida av dåligt självförtroende eller må dåligt. Som Björn m.fl 

(1983) tar upp anser han att det finns den grupp av mobbarna som ser mobbningen som något 

nöjesfullt och som ger dem makt. Detta anser vi är svårt att se realistiskt då vi inte tror att det 

finns någon människa som medvetet uppskattar att medvetet skada någon annan. Att ha i 

åtanke är att det kan vara vem som helst som blir mobbare. Det kan alltså vara den stökige 

eleven som är orsaken till mobbningen, men det kan lika gärna vara den allra duktigaste 

eleven i klassen. Oftast läggs det mest misstanke vid stökiga elever vilket kan innebära att 

duktiga elever lättare kommer undan misstankar. 

   Skolpersonalen och föräldrarna instämmer till viss del med Höistad (2001) att personer med 

dåligt självförtroende löper större risk att bli mobboffer. De menar att mobbningen oftast 

beror på att offret avviker på något sätt, antingen personligt eller utseendemässigt. Det betyder 
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dock inte att det är något ”fel” på eleven, och att den har sig själv att skylla för sin utsatta 

situation. Dessa orsaker anses av egen erfarenhet alltid ha legat till grund och kommer alltid 

att göra det. Fler faktorer som påverkar om en person blir mobboffer kan vara rastillhörighet. 

Även om många bör falla offer för att bli mobbade, så blir majoriteten av den gruppen inte det 

(Höistad, 2001). Detta beror enligt oss antagligen på att människan i grund och botten har en 

god värdegrund och accepterar varandras olikheter. 

   Sharp och Smith (1994) betonar att om de båda inte får den hjälp de är i behov av kan det 

relatera till att de får sociala problem och blir missanpassade i samhället. Att det finns 

möjlighet till att parterna får sådana problem anser vi vara fullt möjligt. Har de gått igenom en 

sådan traumatisk upplevelse och inte fått bearbeta den kan det mycket väl påverka dem 

negativt hela livet ut. Höistad (2001) styrker deras behov av bearbetning genom att relatera till 

att flertalet av dagens interner är före detta personer som har blivit mobbade eller som har 

utsatt någon för mobbning. 

4.3 Mobbningens förekomst 
Angående om eleverna själva någon gång hade utsatt någon för mobbning, hade endast tre av 

det totala antalet elever utsatt någon för mobbning. Jämfört med hela 14 elever som hade 

blivit utsatta för mobbning. Som litteraturen tar upp kan mobbning ske utav en eller flera 

personer (barnombudsmannen, 1997), dock poängterar Björk (1999) att mobbning oftast sker 

av en grupp. Om man utgår ifrån tidigare påstående skulle resultatet skulle ha visat, att minst 

lika många hade fallit offer för mobbning som utövat mobbning. Detta vidhåller vi med och 

för att styrka detta resonemang visade resultatet att hela 18 elever ha observerat och hjälpt 

någon som har blivit mobbad. Detta gör därför att svaren inte känns helt sanningsenliga. Dock 

kan det finnas flera anledningar till resultatet och det kan vara att de inte ville erkänna att de 

hade mobbat någon elev. Eftersom att undersökningen endast gjordes i årskurs fyra kan 

orsaken vara att mobbarna fanns i någon av de andra klasserna. Det antalet som har blivit 

utsatta för mobbning kan vara elever som har kommit till skolorna, ifrån andra skolor där de 

har blivit mobbade. En förälder nämner att en anledning skulle kunna vara att eleverna kanske 

inte riktigt har grepp om vad mobbning är, och har på så sätt skrivit att de har blivit mobbade 

när de endast har bråkat med någon annan klasskamrat.  

   På skola ett skiljer sig resultatet åt mellan de som har blivit mobbade och de som har 

observerat mobbning. Enligt resultatet har sju blivit mobbade men endast tre har observerat 

någon som har blivit mobbad. Vad detta kan bero på kan möjligen vara att det är den tysta 

mobbningen (Höistad, 2001) som de mobbade eleverna utsätts för, vilket gör det svårt att se 
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och upptäcka den. Det kan även bero på att omgivningen kanske blundar för problemet. På 

skola två har ingen mobbat någon men 15 stycken har blivit mobbade. En sådan skillnad kan 

antingen bero på att de inte har tillräckligt med kunskap om vad mobbning är, eller så har de 

som utövat mobbning inte vågat att skriva det, i och med att det är nolltolerans på skolan 

gällande mobbning.   

   Enligt föräldrarna är mobbning ett vanligt förekommande i skolans värld och att det ska 

motarbetas. En del föräldrar trycker på att det måste motarbetas till varje pris och i tidig ålder. 

Detta är något som betraktas som oerhört viktigt, med anledningen att ingen ska behöva bli 

utsatt för någon kränkande och psykiskt nedbrytande behandling såsom mobbning. För att 

kunna förebygga mobbning i tidig ålder anses det att samarbetet mellan fritidspersonal, 

pedagoger, övrig skolpersonal och förskolan måste bli bättre. Några föräldrar kommenterar att 

det inte förekommer någon mobbning på deras barns skola, vilket även kommenteras av 

skolpersonal. Ska man utgå ifrån elevernas åsikter överensstämmer det inte med detta. 

Orsaken till föräldrarnas åsikt kan bero på att de inte är medvetna om att det finns på skolan, 

på grund av det väl förebyggande arbetet. Det kan också vara att de blundar för att det ska 

finnas på skolan, med anledningen att det är ett negativt beteende som de önskar inte ska 

finnas på skolan. Skolpersonalens åsikt kan bero på att de inte observerar någon mobbning, 

men den kan även bero på att de anser att det förebyggande arbetet är såpass bra att de antar 

att mobbning inte borde förekomma på skolan. Eftersom föräldrarna är insatta i hur vanligt 

det är med mobbning, upplever vi att de inte skulle ha några svårigheter med att samarbeta 

med skolan i det förebyggande arbetet. Detta skulle medföra att det inte skulle bli något 

betungande arbete för skolpersonalen att engagera föräldrarna. 

   Som tidigare nämnts anser föräldrarna och skolpersonal att utfrysning är det vanligaste 

sättet att mobbas på. Detta samtycker vi med men vi anser att den verbala mobbningen är på 

stark uppgång, vilket även poängteras av föräldrar och skolpersonal. Av egen erfarenhet har 

språkbruket blivit mycket grövre nu än för ett antal år sedan. Framförallt syns det bland de 

yngre eleverna och deras språkbruk och ringa respekt mot de äldre eleverna. Även om 

föräldrar och skolpersonal är överens om att mobbning inte är ett vanligt förekommande på 

deras skola, anser det att ett fall av mobbning är ett för mycket. Detta är något som även vi 

instämmer med och menar att det är otroligt viktigt att alla lägger lika stor vikt vid detta. 

4.4 Åtgärder 
Utifrån ovanstående samlade bild om vad föräldrar, elever och skolpersonal anser om 

mobbning och hur vanligt det är, kan åsikterna vara delade om hur det förebyggande arbetet 
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bör se ut. Dock är ändå respondenterna relativt eniga om hur de vill att de ska se ut. För att 

förhindra och kunna förebygga mobbning på skolan betonar barnombudsmannen (1997) att 

det måste finnas engagemang. Detta poängterar även skolpersonal och föräldrar. Att detta 

ligger som grund känns som en självklarhet. Detta i samband med resurser anses ge de 

ultimata redskapen och möjligheterna för att kunna förebygga mobbning. Om man inte är 

engagerad i sina elevers välbefinnande bör man inte arbeta inom skolan. Barnombudsmannen 

poängterar att om det inte ges kunskap och medvetenhet om mobbning går det inte heller att 

skapa engagemang och detta anser vi vara en självklarhet. Som skrivet växer engagemang ur 

kunskap och medvetenhet och detta är föräldrar och skolpersonal överens om, men 

föräldrarna känner att de behöver mer kunskap och information än vad de får. Vad detta kan 

bero kan vara bristen på kontakt skola och föräldrar emellan. Bristen på kommunikation 

mellan skolan och hemmet blir tydligt i skolpersonalens och föräldrarnas åsikter i enkäten. 

Som skrivet tidigare nämner föräldrarna att de vill ha mer kunskap och information, vilket 

skolpersonalen inte nämner som en del i det förebyggande arbetet. Orsaken upplever vi kan 

vara att skolpersonalen anser att det är deras uppgift att förebygga mobbningen i skolan, vilket 

gör att de inte tänker på att ta tillvara och göra föräldrarna delaktiga. Vikten av att ta hjälp av 

och inbjuda föräldrarna i det förebyggande arbetet är något som inte får glömmas bort. Det är 

trots allt deras barn och de har mycket information om sina barn men även stor påverkan på 

vad de gör. Genom denna brist i samarbetet mellan skolan och hemmet, kan det förebyggande 

arbetet bli lidande och detta kan i slutändan leda till att eleverna blir lidande. Föräldrarna 

uttrycker även en önskan om att få ta del av experters åsikter och tankar. Detta låter 

meningsfullt men att ha i åtanke är om det finns resurser till det. Utgår man ifrån 

skolpersonalens åsikter gällande resurser menar majoriteten att det finns tillräckligt. Utifrån 

det anses det att det inte endast ligger på skolpersonalen utan även på föräldrarna att delge 

idéer och önskemål på det förebyggande arbete. Exempelvis är kanske inte skolpersonalen 

införstådd med att föräldrarna gärna skulle vilja lyssna på en föreläsare som är välinformerad 

om mobbning.  

   Barnens tankar gällande vad de kan göra i det förebyggande arbetet, är att de ska behandla 

varandra väl, det vill säga att de ska behandla varandra som de själva skulle vilja bli 

behandlade. För övrigt anser de att de ska låta alla var med och se till så att inte någon går 

själv. Deras tankar är goda och om det verkligen ser ut så hade det nog i dagens skolor inte 

funnits någon mobbning. Dock ser verkligheten annorlunda ut av egen erfarenhet och även 

från tidigare diagram. Med det menas inte att det inte finns elever som följer detta, dock är det 

tyvärr långt ifrån alla. En del elever anser att de utövar någon sport för att främja trivseln och 
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förebygga mobbning. Av detta kan det utläsas att eleverna är införstådda med att de måste 

engagera sig i arbetet mot mobbning, men utan handledning från vuxna blir det inte mer än 

någon nöjesfullt. Barnombudsmannen (1997) anser som tidigare skrivet att skolpersonal 

behöver kunskap, och likaså behöver eleverna det, annars kan det inte begäras att de ska 

kunna arbeta mot mobbning. De elever som förmodligen har fått kunskap anser att det är 

viktigt att den utsatte tar kontakt med någon vuxen eller med någon kamratstödjare. Vi 

upplever det positivt att de anser så för att de inte ska känna att det är de som ska se till att 

lösa den eventuella mobbningen, utan det ansvaret ligger hos de vuxna.   

  Eleverna tar upp att de kan ta hjälp av kamratstödjare som finns på skolan, i form av att prata 

med dem om vad hänt och händer. Litteraturen tar upp fördelen med att ha kamratstödjare på 

skolan och menar att eleverna har bättre kunskap i var mobbning kan ske på skolan men även 

att de lättare kan prata med de inblandade än vad skolpersonalen kan då de är elever (Höistad, 

2001). Genom att göra eleverna delaktiga och få dem till att ta ansvar för varandra ser vi som 

positivt och det anser vi gör att dem utvecklar ansvartagande och förståelse vilket är viktiga 

egenskaper att ha som människa. Kamratstödjarnas uppgifter är att rapportera händelser till 

mobbningsteam, vilket vi anser positivt då de faktiskt bara är barn. Genom detta bör de därför 

ha en kunnig skolpersonal som kan handleda dem. Pikas (1998) framhäver även detta och 

menar att genom att handledaren har goda kunskaper om mobbning leder det till en god 

kontakt till kamratstödjarna. Detta i sig kan påverka det förebyggande arbetet positivt då goda 

kunskaper ”smittar av sig”.  Om eleverna inte får den kunskap och den handledning som de är 

i behov av, anses det av egen erfarenhet att de lätt kan missbruka sin roll och istället bli små 

poliser. Detta instämmer Björk (1999) med och refererar till boken Ondskan, där eleverna 

som ska vara kamratstödjare har upprättat ett eget regelsystem utefter sina egna åsikter. De 

elever som är kamratstödjare utbildas till att kunna se och upptäcka mobbning, vilket är 

positivt på alla sätt och vis, dock ska den utformas utefter elevernas förutsättningar. Med det 

menar vi att en elev som till exempel går i årskurs 3 inte ska begäras att lära sig de 

psykologiska reaktionerna, som Höistad (2001) tar upp. Vi anser det vara för avancerat för 

dem då det finns mycket annat som de ska ta till sig i den åldern. Dock ska det poängteras att 

om eleven är intresserad av att veta mer ska den inte nekas till att få den möjligheten att lära 

sig det.  

   I litteraturen tas det upp att mobbningsteam kan användas på skolorna. Att ha ett 

mobbningsteam på skolan anses viktigt och nödvändigt i dagens skolor.  Vikten av att teamet 

består av olika verksamma personer inom skolan tar Höistad (2001) som bekant upp. Av egen 

erfarenhet ser teamen inte ut som önskat, utan dem består oftast endast av pedagoger. Ett team 
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med blandad personal upplever vi ger en vidare bild på en elevs situation, vilket kan 

underlätta det förebyggande arbetet. Vikten av mobbningsteam är något som endast en ur 

skolpersonalen har nämnt. Orsaken kan möjligen vara att skolpersonalen ser mobbningsteam 

som en självklarhet på skolan och nämner då inte direkt det, utan mer övriga åtgärder. Dock 

känns det ändå lite märkligt att inte fler nämner mobbningsteam som en bra förebyggande 

åtgärd då det finns på båda skolorna. Genom att skolpersonalen inte nämner mobbningsteam 

kan det upplevas att de inte lägger så stor fokus på det. Vilket kan leda till att det inte går ut 

någon större information till föräldrarna. Detta påstående kan vara orsaken till att inte heller 

föräldrarna nämner att det finns mobbningsteam.  

   Föräldrarna nämner att de ser fördelar med att använda pedagogiskt drama i det 

förebyggande arbetet. Genom detta kan eleverna få en större förståelse för mobbning, det vill 

säga hur det upplevs och hur det kan motverkas. Skolpersonalen delar denna åsikt och menar 

att sådana övningar skapar förståelse. Av egen erfarenhet och som Höistad (2001) tar upp 

upplevs pedagogiskt drama som ett bra arbetssätt då det ger eleverna möjlighet att delge 

varandra sina tankar och åsikter utan att behöva utgå från egna upplevelser. Sharp och Smith 

(1994) menar att genom att använda pedagogisk drama leder det till ökad förståelse för båda 

sidorna av mobbningen. Som kamratstödjarnas behov av att ha en handledare, behöver likaså 

det finnas en handledare i det pedagogiska dramaarbetet. Detta för att förhindra att någon blir 

påhoppad (Höistad, 2001) eller för att bearbeta eventuella känslor (Roland, 1983) som 

uppkommer i dess arbete. Detta är något som delas och upplevs vara nödvändigt, då det inte 

bara går att öppna elevernas tankar och känslor och inte bearbeta dem därefter, för då kan det 

hela göra mer skada än nytta för eleverna, vilket också tas upp av Roland (1983).  

   Gällande att använda skönlitteratur i det förebyggande arbetet har ingen av respondenterna 

tagit upp det. Detta ser vi som mindre positivt då skönlitteratur precis som pedagogiskt drama, 

ger eleverna en stor möjlighet till att reflektera och sätta sig in i mobbning på ett sätt som inte 

blir för personligt för dem. Roland (1983) instämmer med detta och tar upp att precis som vid 

arbete med pedagogiskt drama måste elevernas föreställningar och emotioner bearbetas för att 

följderna ska bli positiva. Att arbeta med skönlitteratur i det förebyggande arbetet upplever vi 

vara ett bra sätt att börja på i de lägre åldrarna, för att sedan eventuellt vara övergången till att 

använda pedagogiskt drama. Utöver detta anser vi skönlitteratur vara ett bra arbetssätt att 

börja arbete med då det inte kräver lika mycket förberedelse som pedagogiskt drama kräver. 

Det är trots allt ens kompetens som ska styra valet av arbetssätt. Med det menar vi att om inte 

arbetssättet behärskas kan det få motsatt effekt.  
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   Föräldrar och elever tar upp behovet av att det bör finnas mer personal ute på skolgården. 

Detta vidhålls och är en viktig del i det förebyggande arbetet. Av egen erfarenhet sker det 

mycket mobbning på skolgården med den anledningen att skolpersonalen inte har möjlighet 

att ha den uppsikt som krävs. Ett önskemål hade varit att fler ur skolpersonalen hade varit ute 

på rasterna. Dock är det en svår balansgång då skolpersonalen är i behov av att paus från 

skolarbetet. Ett annat alternativ hade varit att anställa långtidsarbetslösa som fått utbildning i 

mobbning, och anses lämpliga att vistas på skolgården, för att förhindra mobbning. Gällande 

skolgårdsmiljön är det inte endast antalet vuxna som påverkar uppkomsten av mobbning, det 

finns även den faktorn hur skolgården ser ut. Denna faktor ges av erfarenhet ingen eftertanke i 

det förebyggande arbetet mot mobbningen.  Skolmiljön förändras oftast inte med prioritet att 

förhindra mobbning utan då är det andra omständigheter som spelar in för att det skall ske en 

förändring till exempel när det ska sätta upp en ny klätterställning. Att skapa den ultimata 

skolgårdsmiljö som är helt fri från möjligheter till att mobbas ses som en svår uppgift att 

uppnå. Detta med anledningen som Sharp och Smith (1996) betonar, att den inte får vara för 

stor eller för liten, samt att den måste uppmuntra till lek. Dock bör alla skolor sträva mot det, 

genom att återkommande granska och utveckla skolgårdsmiljön. Med tanke på hur viktig 

skolgårdsmiljön är i det förebyggande arbetet finner vi det förvånansvärt att endast ett fåtal ur 

skolpersonalen tar upp dess vikt i det förebyggande arbetet. Skolpersonalen anser kanske att 

de inte har tillräcklig insikt i hur de kan förändra skolgårdsmiljön. 

4.5 Ansvar 
Att förebygga mobbning är allas ansvar framförallt skolans och hemmets, men även 

samhällets måste börja ta sitt ansvar och se över vad de sänder för budskap till barnen. 

Föräldrarna är som skrivet innan delade i vems ansvar det är. Större delen anser att det är allas 

ansvar, dock åsyftar en del att det enbart ingår i skolans uppdrag. Skolpersonalen menar att 

det huvudsakligen är skolans uppdrag att förebygga mobbning men de flesta ur 

skolpersonalen indikerar att även föräldrarna är en del i arbetet och att de måste ta sitt ansvar. 

Skolpersonalen skall ta till de åtgärder som krävs för att förebygga mobbning (Lpo94). 

Sverige har undertecknat barnkonventionen vilket ger oss vissa skyldigheter i skolan. Dessa 

lagar och regler anses som mycket bra men om det är realistiskt att förhålla sig till i dagens 

skola upplevs vara en svår balansgång. Vi ser det som en självklarhet att man skall sträva efter 

dessa lagar men med tanke på de få resurser som finns att tillgå och de stora elevgrupperna 

som finns känns det som ett svårt uppdrag. Utan resurser blir det svårt att uppnå målen oavsett 

hur mycket engagemang de inblandade än har dock är det inte omöjligt.  
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   Att förebygga mobbning anser vi vara något som måste ske i samspel mellan skolan och 

hemmet. Föräldrarna har ansvaret att ge eleverna bra grund att stå med goda värderingar, 

medan skolan har övergripande ansvaret att med alla medel förebygga mobbning i skolan.  

Pikas (1975) instämmer men belyser att kontakten föräldrarna emellan inte får glömmas bort. 

Genom att föräldrarna i klassen har god kontakt till varandra bidrar det till ökad förståelse och 

kunskap om mobbning. I början av barnens liv är det föräldrarna som har det övergripande 

ansvaret, men när de kommer upp i skolan tar lärarna över och fortsätter att skapa goda 

förutsättningar för att skapa goda människor som inte mobbar. Dock avskrivs inte ansvaret 

enligt Olsson (1998) för föräldrarna när deras barn börjar skolan. Då de till exempel kan 

komma till skolan och föreläsa om och visa sitt engagemang i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Detta vidhålls och styrks med att föräldrarnas delaktighet kan bidra med mycket 

för att få ett bättre klimat i skolan. 

   I dagens skola är klasserna oftast stora, vilket leder till mindre tid till varje elev. Genom 

detta blir då föräldrarnas ansvar större då de har mer tid med barnen än vad skolpersonalen 

har. Om man sedan vänder på det så när barnen börjar skolan tillbringar de den största tiden 

vilket bidrar till att skolpersonalen har stor på verkan på hur eleverna blir, vilket leder till att 

de då får större ansvar än föräldrarna. Genom ett väl fungerande samarbete mellan skolan och 

hemmet kan det bidra till att ingen av parterna känner att de bär det tyngsta lasset. Pikas 

(1975) instämmer och förtydligar att om det skapas en bra kontakt mellan skolan och hemmet 

leder det till tillit och ökad kunskap. Roland (1983) menar att en god kontakt leder till en 

gemensam syn på hur det förebyggande arbetet bör bedrivas. Påståendena ovan känns mycket 

relevanta och för att arbetet ska bli så bra som möjligt upplevs de som nödvändiga. Behovet 

av ett bra samarbete är viktigt för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att växa upp i 

och få trevliga upplevelser med sig.  

   Eleverna har också ansvar i det förebyggande arbetet, som de själva tidigare tagit upp att 

som de vill bli behandlade ska de behandla andra. Även barnombudsmannen (1997) talar om 

elevernas ansvar och menar att göra dem delaktiga i det förebyggande arbetet kan leda till ett 

bättre socialt klimat. För att eleverna ska ta sitt ansvar kännas det som att de måste få vara 

delaktiga och engagerade i arbetet. Lpo94 styrker detta och menar att genom detta skapas 

goda förutsättningar att ta sitt ansvar för sig och sina skolkamrater. Detta kan uppnås genom 

att gemensamt med eleverna skapa regler för trivseln i skolan (a.a.). I och med att Sverige har 

undertecknat barnkonventionen, innebär det vissa skyldigheter för landet såsom att de ska se 

till att varje barn ska känna trygghet och glädje inte minst i skolan. Detta upplever vi som 

ytterst positivt och viktigt att utgå ifrån i dagens skola, men det är kanske inte realistiskt att 
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uppnå med de få resurser och de stora elevgrupper som finns. Att tolka skolpersonalens 

enkätsvar är dessa mål uppnående bara i och med att de anser att de har tillräckligt med 

resurser. Vidare anser dem att det är engagemanget som avgör om resurserna är tillräckliga. 

Resonemanget är förnuftigt och logiskt, att vilja göra något är en stor del i det förebyggande 

arbetet. Utan vilja och engagemang anser vi att det inte har någon betydelse hur mycket 

resurser skolan har att erbjuda.  

4.6 Diskrimineringslagen  
Angående diskrimineringslagen hade endast ett fåtal föräldrar vetskap om, medan majoriteten 

av skolpersonalen hade kunskap om den vilket de hade fått på olika sätt. Orsaken till denna 

stora skillnad kan bero på att lagen är relativt ny och håller på att befästas av skolpersonalen. 

Det kan ha bidragit till att skolpersonalen, främst pedagogerna, inte har tänkt på att delge 

föräldrarna lagen. En del föräldrar poängterar dock att fokuseringen på mobbning har ökat 

under årens lopp, och att det även har skett en viss attitydförändring sedan lagens ankomst. 

Majoriteten av föräldrarna anser att det inte har skett någon förändring i det förebyggande 

arbetet sedan lagen kom. Detta instämmer större delen av skolpersonalen och menar att det 

beror på att skolan sedan tidigare har haft ett väl fungerande arbete för att förebygga 

mobbning. Denna åsikt kan ligga till grund genom att skolan sedan tidigare utgår ifrån de 

principer som diskrimineringslagen är baserad på. Det kan mycket väl vara så att skolan har 

ett väl fungerande arbete men det borde hela tiden strävas efter att vilja utveckla det mer hela 

tiden.   

   De inom skolpersonalen som anser att det har skett en förändring menar att det har gjorts i 

form av mer dokumentation och större uppmärksamhet till mobbning. Detta kan förmodligen 

upplevas som mer ansträngande för skolpersonalen när de får mer pappersarbete än tidigare. 

Detta kan ses som ännu en arbetsbörda men kan man visa på vilka fördelar det kan är 

förmodligen alla villiga till att lägga ned den tid det tar. Det har upplevts att skolan i 

allmänhet efter diskrimineringslagens uppkomst har gjort fler anmälningar gällande 

mobbning. Vad detta kan bero på kan vara att skolorna är rädda för att missa något fall och på 

så sätt löpa risk för att bli åtalade. Detta styrks inte av skolpersonalen, dock har de inga belägg 

för att det inte skulle stämma.  

4.7 Mobbningens utveckling 
Föräldrarna är splittrade i om mobbningen har ökat och anledningen kan bero på att de inte är 

insatta i skolans vardag. De som anser att mobbningen har ökat, menar att klimatet har blivit 

hårdare och att mobbningen har ändrat form till mer elektronisk form såsom Internet. De som 
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däremot menar att den har minskat, antyder att det beror på bättre kunskap. Skolpersonalen är 

i stort sett enig om att mobbning inte har ökat. Fast de instämmer med föräldrarnas åsikt om 

att mobbning över Internet har ökat och även att den verbala mobbningen har blivit värre. Av 

egna reflektioner har mobbningen ökat i skolans värld och även om det anses att det finns 

kunskap för att förebygga mobbning, behövs det ännu mera kunskap, engagemang och 

eventuellt resurser för att problemet skall minska. Gällande Internet antyder skolpersonal som 

föräldrar att det har stor skuld till mobbningen. Detta vidhålls och är viktigt att ha i tankarna 

vid det förebyggande arbetet. Detta för att Internet är en stor del av elevernas vardag, det är ett 

verktyg som praktiskt taget alla använder. Alla är eniga om att mobbningen fortfarande är ett 

vanligt förekommande i skolan och därför anses det att det förebyggande arbetet som finns på 

skolorna måste revideras för att ständigt kunna utvecklas.  

4.8 Metod diskussion  
Som metod användes enkäter, vilka var baserade utifrån samma ämne. Dock var frågorna 

utformade olika utefter vilken målgrupp de var riktade till. Enkäterna till eleverna besvarades 

av majoriteten av de tillfrågade eleverna. Detta upplever vi bero på att frågorna var utformade 

på rätt sätt. Utöver det anser vi att genom att enkäterna delades ut till eleverna med pedagogen 

närvarande påverkade det dem till att besvara och lämna in dem. Föräldrarnas enkäter delades 

ut till de tillfrågade elevernas föräldrar vilket antagligen var anledningen till att så många 

föräldrar besvarade enkäterna. En annan anledning till att så många föräldrar besvarade 

enkäterna kan bero på att de kände att de även skulle bidra till undersökningen då deras barn 

gjorde det. Skolpersonalen var den grupp som bidrog med minst antal besvarade enkäter. 

Orsakerna till det kan vara att de inte hade tillräcklig insikt till att besvara vissa frågor. 

Eftersom enkäten skulle besvaras inom en vecka kan även det ha varit en faktor till det låga 

antalet. Antalet frågor kan ha haft påverkan då enkäten innehöll cirka 12 frågor, vilket ledde 

till att de inte ansåg sig ha tid till att besvara den. Dock anser vi att det är ett aktuellt ämne för 

alla som arbetar inom skolan, och därför borde antalet frågor inte vara orsaken till att inte 

besvara enkäten.      
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5. Sammanfattning och slutsats 
Arbetets syfte var att ta reda på hur föräldrar elever och skolpersonal ser på mobbning och hur 

det kan förebyggas. Av empirin framkom att respondenterna över lag var överens om vad 

mobbning är men att de betonade olika delar som mer viktiga. Angående vems ansvar det är 

att förebygga mobbning anser största delen av skolpersonal och föräldrar att det är ett delat 

ansvar, medan det fanns de ur målgrupperna som ansåg att det endast var skolans ansvar. 

Förebyggande insatser ansågs vara viktigt och respondenterna hade många tankar om hur det 

kunde se ut. Gällande diskrimineringslagen var det många av föräldrarna som inte hade 

kunskap om den. Vilket däremot majoriteten av skolpersonalen hade. Det förebyggande 

arbetet har enligt skolpersonalen inte förändrats sen diskrimineringslagen då de redan hade ett 

väl fungerande arbete mot mobbning. Kontakten mellan föräldrar och skola betonades som 

bristfällig i det förebyggande arbetet, men en del i arbetet som föräldrarna gärna ville 

utveckla.  

   Den slutsats som har dragits utifrån detta är att för att få ett väl fungerande arbete krävs det 

engagemang från alla parterna såväl skolpersonal, föräldrar och elever. Alla parterna är en 

pusselbit i det förebyggande arbetet och om en bit nonchaleras blir pusslet aldrig helt 

komplett. Som läget ser ut idag är det inte helt komplett då föräldrarna glöms bort trots att de 

besitter stort intresse och kunskap. Om inte alla ges möjlighet till att vara aktiva i det 

förebyggande arbetet anses det att barnet kan blir lidande av det i slutändan. För att det 

förebyggande arbetet ska bli det ultimata måste det alltid vara fokus, såväl i skolan som i 

hemmet, på att förebygga mobbning. Med det menas att man aldrig får sluta med att utveckla 

arbetet och titta efter tecken på mobbning. Kunskap är också en viktig del i det förebyggande 

arbetet och därför måste det ges de möjligheter både för skolpersonal, som föräldrar och 

elever att kunna få ta del av de kunskaperna. För att knyta ihop allt blir summan av detta; för 

att kunna förebygga mobbning krävs det kommunikation mellan hemmet och skolan men 

även engagemang, kunskap och delaktighet. 

5.1 Vidareforskning 
Som vidareforskning kan det undersökas i vad det är som bidrar till att ett barn blir en 

mobbare, hur tidigt kan det avgöras om ett barn blir mobbare? Hur kontakten ser ut mellan 

förskola och skola i det förebyggande arbetet? Lämnas det information, om ett barn visar 

tecken på att bli mobbare, vidare till skolan eller det stannar på förskolan?  
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   Att fördjupa sig i vilka metoder det kan finnas för att involvera föräldrarna i det 

förebyggande arbetet och hur det kan påverka arbetet är vårt avslutande 

vidareforskningsämne.   

   Något annat som hade varit intressant att forska vidare om är vilka skillnader det finns 

mellan svenska och utländska skolor i det förebyggande arbetet. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Enkät till skolpersonal 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet. Vi håller nu på med vårt 
examensarbete och skulle därför vilja att ni svarar på denna enkät. Enkäten är konfidentiell 
och vi är endast intresserade av vad ni har för olika tankar om ämnet, inte vem som har 
besvarat den. Vi kommer att skicka ut en enkät till föräldrar och elever och jämföra dessa svar 
med era och analysera vad som eventuellt skiljer de åt. Svaren kommer att samlas i vårt 
examensarbete men utan någon koppling till er och er skola. . I arbetet kommer det endast att 
stå att svaren är från skolpersonal. Behöver ni mer plats till att skriva får ni gärna skriva på 
enkätens baksida. 
 
 
Vad är mobbning för dig? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Tycker du att det är ett vanligt förekommande att barn mobbas? Vilket är det 
vanligaste sättet? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Har mobbningen ökat i din omgivning om du jämför med för fem år sedan? Hur 
har det förändrats? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vad innebär diskrimineringslagen som tillkom i april år 2006 för de svenska 
skolorna? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Vilken information har du fått om lagen? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
På vilket sätt har lagen förändrat ditt arbetssätt i skolan? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Har fler anmälningar om mobbning kommit in sedan diskrimineringslagen 
tillkom? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vad anser du att ditt svar ovan beror på? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
 
Anser du att skolan får tillräckligt med resurser för att utveckla det 
förebyggande arbetet mot mobbning? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 



 44

 
Hur anser du att personalen i skolan bör arbeta för att förebygga mobbning? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vad har du för tankar kring skolans ansvar gällande mobbning. Bör samhället i 
stort ta mer ansvar? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Carina och Jonas 
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Bilaga 2, Enkät till föräldrar 

Hej! 

 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet. Vi håller nu på med vårt 
examensarbete och skulle därför vilja att ni svarar på denna enkät. Enkäten är konfidentiell 
och vi är endast intresserade av vad ni har för olika tankar om ämnet, inte vem som har 
besvarat den. Vi kommer att skicka ut en enkät till skolpersonal och elever och jämföra dessa 
svar med era och analysera vad som eventuellt skiljer de åt. Svaren kommer att samlas i vårt 
examensarbete men utan någon koppling till er eller ert barns skola. I arbetet kommer det 
endast att stå att svaren är från föräldrar. Om ni behöver mer plats till att skriva får ni gärna 
skriva på enkätens baksida. 
 
 
Vad innebär mobbning för dig? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Tycker du att det är vanligt förekommande att barn mobbas? Hur ser 
mobbningen ut? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Har mobbningen ökat om du jämför med för fem år sedan? På vilket sätt? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Har du fått information om diskrimineringslagen som tillkom i april år 2006 i 
skolan? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Har du märkt någon skillnad gällande arbetssätten i skolan sen lagen kom? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vem anser du har ansvaret att förebygga mobbning i skolan? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Hur anser du att man kan arbeta för att förebygga mobbning? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Carina och Jonas 
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Bilaga 3, Enkät till elever 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet. Vi håller nu på med vårt 
examensarbete och skulle därför vilja att ni svarar på denna enkät. Enkäten är hemlig och 
kommer bara att läsas av oss och inte av några lärare på er skola. Vi är endast intresserade av 
vad ni har för olika tankar om ämnet, inte vem som har besvarat den. Vi kommer att skicka ut 
en enkät till skolpersonal, föräldrar och jämföra dessa svar med era och undersöka vad som 
eventuellt skiljer de åt Svaren kommer att samlas i vårt examensarbete men utan någon 
koppling till er och er skola. Det kommer bara stå vilken årskurs ni går i. Behöver ni mer plats 
till att skriva får ni gärna skriva på enkätens baksida. 
 
Vad är mobbning för dig? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
Har du någon gång mobbat någon? 
 
Ja Nej  
 
Har du någon gång blivit mobbad? 
 
Ja Nej 
 
Har du någon gång vetat om någon som har blivit mobbad? 
 
Ja Nej 
 
Har du någon gång hjälpt någon som blivit mobbad? 
 
Ja Nej 
 
Vad gör du för att trivas i skolan? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Vad gör du för att eleverna på skolan inte ska mobba varandra? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Vad gör skolan och läraren när någon mobbas? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………   
 
Vad kan du göra för att stoppa mobbing? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
Tack för att ni tog er tid! 
 
Carina och Jonas 


