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Syftet med studien är att synliggöra några föräldrars förväntningar på skolans 
ansvarstagande när deras barn hamnar i en situation som resulterar i mobbning. Studien 
syftar också till att lyfta fram föräldrarnas tankar och förväntningar kring samarbetet 
mellan hem och skola i detta avseende. Definitionen av mobbning som ligger till grund för 
denna studie är: när någon eller några vid upprepande tillfällen blir utsatta för någon form 
av kränkande behandling. Olika variationer av mobbning tas upp för att ge en bakgrund till 
vad mobbning kan innebära. Studien har gjorts genom en kvalitativ undersökning med sju 
intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 6-12 år. Resultatet av studien visar att 
föräldrarna har höga förväntningar på ett väl fungerande samarbete mellan hemmet och 
skolan. Det visade sig också att föräldrarna förväntar sig att skolan på något sätt markerar 
att mobbning inte får förekomma. Vidare önskar även föräldrarna att någon form av åtgärd 
samt uppföljning sker vid en mobbningssituation. Slutsatsen av studien är att, engagemang, 
tillgänglighet och samarbete är viktiga delar som föräldrarna förväntar sig från skolan om 
en mobbningssituation uppstår. 
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The purpose of this study is to make the parents expectations on the schools liability, of 
when a child ends up in a situation where he/she gets bullied, visible. The study aims also 
at lifting the parents’ thoughts and expectations of the work around the cooperation 
between the school and the home in this matter. The definition of bullying which underlies 
this study is: when some or someone repeatedly gets insulting treatment. Different types of 
bullying are presented to give a background to what bullying could mean. The study is a 
qualitative examination where seven parents, to children between the ages of 6-12, have 
been interviewed. The result shows that parents have high expectations on the schools in 
the matter of cooperation with the homes. It also showed that the parents expect the 
schools to mark that bullying is unacceptable. The parents also wish for measures and 
follow-ups in the event of a bullying situation. The conclusion is that commitment, 
availability and cooperation are important parts which the parents expect from the schools 
in the case of a bullying situation.
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1. Inledning 

Det är en grundläggande rättighet att känna sig trygg och inte bli utsatt för någon form av
kränkande behandling. Mobbning är något så allvarligt att det varken får förträngas eller 
förnekas. Våra upplevelser är att varje dag går många barn till skolan och känner oro samt
ångest över att bli retade och slagna. Det sker både på skoltid, men också på väg till och 
från skolan. Coloroso (2004) skriver att barn som blir mobbade har en tendens att fundera 
mycket på hur de på olika sätt ska komma undan den eller de som mobbar. Det tar mycket 
energi som istället skulle kunna läggas på skolarbete. Författaren menar också att det inte 
bara är den som utsätts för mobbning som blir lidande, utan även de som mobbar ofta mår 
dåligt i denna situation. Det kan vara svårt för mobbaren att bryta ett destruktivt mönster 
om han eller hon inte får hjälp. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) står det att skolan och elevernas 
vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa en bra miljö för utveckling och 
lärande. Vidare framhävs vikten av människors lika värde och individens okränkbarhet. 
Ingen i skolan ska bli utsatt för någon form av mobbning och skolpersonalen ska bekämpa 
all form av kränkande behandling. Som lärare är det betydelsefullt att få det sociala 
samspelet mellan eleverna att fungera. Därför är det, som lärare, viktigt att veta hur
föräldrarna vill att skolan och läraren ska agera i dessa situationer. Det är också viktigt att 
lyfta fram föräldrars åsikter för att öka förståelsen mellan hem och skola samt att 
bemötandet av elever och föräldrar ska bli så bra som möjligt. 

I denna studie ligger fokus på föräldrars förväntningar på skolan när en mobbningssituation 
uppstår. Det är viktigt att här påpeka att det finns olika definitioner av mobbning som 
gjorts tidigare och att det i denna studie grundas på följande definition: mobbning är när 
någon eller några vid upprepande tillfällen blir utsatta för någon form av kränkande 
behandling. Föräldrars förväntningar på skolan kan se olika ut beroende på tidigare 
erfarenheter. Genom att belysa föräldrars förväntningar på skolan och lärarna kan detta 
bidra till en ökad diskussion i ämnet. Som lärare bör man vara medveten om att det inte går 
att ta hänsyn till alla föräldrars åsikter, men det är ändå viktigt att skapa en diskussion som 
kan leda till en ökad förståelse för varandra. Vad har föräldrar för förväntningar på skolan 
och lärarna om man bortser från undervisningen och endast ser till det sociala runt 
omkring? Våra lärdomar säger oss att det kan vara svårt för föräldrar att riktigt veta hur 
deras barn har det i skolan och hur de behandlas. Är det så att föräldrar upplever att de får 
veta för lite om hur skolan hanterar situationer där mobbning uppstår? Vi upplever också 
att föräldrars förväntningar kanske inte alltid stämmer överens med den syn som skolan 
och lärarna har och detta kan skapa problem i sådana specifika situationer.
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1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att synliggöra några föräldrars förväntningar på skolans 
ansvarstagande när barnen hamnar i en situation som resulterar i mobbning. Studien syftar 
också till att synliggöra föräldrarnas tankar och förväntningar kring samarbetet mellan hem 
och skola i detta avseende. 
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2. Teoretisk bakgrund

I detta avsnitt belyses tidigare studier och kunskap som finns inom detta område.
Begreppet mobbning lyfts fram och konkretiseras och olika variationer av mobbning som 
enligt tidigare forskning finns.

Inledningsvis vill vi hänvisa till Björk (1999) som utförde en studie år 1995 om hennes 
inställning till den forskning som bedrivits inom ämnet mobbning. Forskningen kring 
mobbning började för cirka trettio år sedan, vilket enligt författarens mening var väldigt 
sent. Hon menar också att denna forskning sedan utvecklats väldigt långsamt. Vidare 
skriver Björk om Fors studie, Obalans i makt – fallstudier om av barnmobbning, som 
utfördes 1993. Studiens syfte var att ta reda på vad som utmärker relationen mellan 
mobbaren och den mobbade samt vilken identitet respektive har. Resultatet visar att 
mobbning kännetecknas som obalans i makten mellan mobbaren och den som utsätts för 
mobbning. Med detta menar Fors att mobbningssituationen utmärks av en manipulerande
och känslomässigt tvingande makt.

Mishna (2004) har i sin artikel intervjuat fem elever i årskurs 4 och 5. Dessa elever ser sig 
själva som mobbade. Författaren har också intervjuat en förälder till respektive elev, tre 
lärare samt en vice rektor och en rektor. De elever som intervjuats anser att de är offer för 
mobbning. En mamma ansåg att hennes dotter skulle ignorera ”icke-fysisk” mobbning, då 
mamman ansåg att mobbning endast handlade om att bli slagen. Medan en annan mamma 
ansåg att en kille som tog hennes dotter på bröstet var förtjust i dottern. Det framkommer i 
artikeln att föräldrar samt lärare till en början inte anser att dessa barn är mobbade, men när 
intervjuaren talar om vad definitionen för mobbning är ändrar de åsikt. Andersson (2003) 
har gjort en studie där föräldrars erfarenheter framkommer inom ämnet mobbning. 
Föräldrarna i denna studie anser inte att samarbetet mellan hem och skola fungerat då barn 
har utsätts för mobbning. De menar att skolan och lärarna inte visat respekt för de utsatta 
barnen, utan de lyssnar på barnen men åtgärdar inte problemet. Detta är ett dilemma som 
tyder på att skolan inte använder sig av de handlingsplaner som ska finnas tillgängliga på 
skolorna. Föräldrarna anser vidare att skolan är mer passiv vid det åtgärdande arbetet mot 
mobbning. 

Myndigheten för skolutveckling redovisade ett stödmaterial för regeringen den 3 december 
år 2003. Materialet bygger på nationella och lokala utvärderingar samt handlar om hur man 
bäst arbetar efter principen om alla människors olika värde, rätten att inte bli diskriminerad 
eller utsatt för kränkande behandling. I en kartläggning, från 2002, som skolverket 
presenterade och som omfattade 3 400 elever i årskurserna 2, 5, 8 och andra året på 
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gymnasiet svarade tre procent att det har hänt flera gånger eller ofta under det senaste året, 
det vill säga år 2002, att de har utsatts för mobbning. Denna procentdel ökar till tolv 
procent när de som säger att det har hänt någon enstaka gång att de blivit mobbade räknas 
med. Vidare svarade var tionde elev att de själva har varit med och mobbat andra. Till sist 
anger elever som mobbar också i högre utsträckning att de själva varit utsatta för 
mobbning. I samma forskning från år 2003 presenterades även 21 modeller som används 
mot mobbning. Utifrån dessa granskade myndigheten för skolutveckling år 2007 arbetet 
mot mobbning och skolorna ute i landet har utvärderat effekterna av dessa modeller. Det 
finns en önskan hos skolverket om att de modeller som skolorna ute i landet använder sig 
av ska vara vetenskapligt utvärderade samt effektiva.

2.1 Definitioner av mobbning

Det tycks vara svårt att komma fram till en generell definition av ordet mobbning då det
kan innebära olika saker för olika människor. Under åren som gått har också nya faktorer 
lyfts fram som en innebörd till ordet mobbning, nämligen diskriminering, rasism och 
sexuella trakasserier. Damber (2003) har valt att beskriva mobbning som att det inte är en 
engångsföreteelse eller enstaka konflikter utan systematiska kränkningar av en eller flera 
personer. Utifrån denna beskrivning definieras mobbning på ett liknande sätt med vikt på 
att handlingen sker vid upprepande tillfällen. Hur ordet mobbning än definieras samt vad 
det än läggs för innebörd i ordet menar Damber att en gemensam utgångspunkt bör vara att 
den eller de som utsätts för mobbning ska tas på allvar och att all kränkande behandling 
bör betraktas som oacceptabelt. 

För att nämna en del om historiken kring mobbning och hur tidigare forskning ser ut 
beskriver Fors (1993) att forskning i ämnet började på 1970-talet och påbörjades med en 
vetenskaplig dokumentation av mobbning gjord av en forskare vid namn Dan Olweus. 
Olweus har under åren tillfört olika definitioner av mobbning och under 80-talet 
presenterades följande definition: 

Det är mobbning när en eller flera individer, upprepande gånger och över tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera personer. Det är en negativ handling om en individ 
tillfogar, eller försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag (s.3).

I denna definition vill forskaren trycka på tidsaspekten och den mobbades känsla av 
obehag som visar på allvaret i en situation. Hur allvarlig en situation är, beror på under hur 
lång tid det pågår och hur den som blir mobbad känner sig. Fors (1993) beskriver påverkan 
av de olika definitionerna och hur detta kan ha bidragit till svårigheten att hantera detta i 
skolorna, men också hur det har påverkat uppmärksamheten i de utsattas roll. Fors menar 
även att det finns fördelar med att definitionen av mobbning har reviderats under åren,
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författaren syftar då på Olweus tidigare definitioner där mobbare och mobbningsoffer 
benämndes som ”hackkyckling” och ”översittare”. Med den senare benämningen menar 
Fors att det blir lättare att åtskilja mobbaren från offret. Författaren menar också att 
tidsperspektivet och offrets obehag avgör relationen mellan mobbaren och den mobbade.

Larsson (2000) talar om mobbning i samband med maktbalans samt status och menar att 
mobbningens definition hör ihop med huruvida de inblandade står i maktposition till 
varandra eller inte. Författaren syftar då inte på en maktposition i form av en naturlig 
auktoritet som kan förekomma mellan två människor. Det handlar först om mobbning när 
det uppstår en destruktiv auktoritet, där syftet är att skada en annan individ. Vidare skriver 
Larsson att mobbning är en form av våld och förtryck som sker för att mobbaren har ett 
behov av att förtrycka, det är inte alltid att det handlar om våld i fysisk bemärkelse. 
Larsson (2000) talar också om tidigare definitioner där mobbning handlar om en 
gruppaktivitet, vilket är något som författaren inte är helt överens med, men menar ändå att 
det ofta sker i grupp. Författaren instämmer delvis med dessa tidigare definitioner och talar 
om gruppens godkännande och en tyst acceptans. Detta betyder att mobbning som utförs i 
grupp egentligen kan handla om en enskild individs agerande, om den bara har en 
tillräckligt stark ledarposition och de andra förväntas följa efter.   

2.2 Variationer av mobbning

Höistad (1994) samt Lindell och Hartikainen (2002) skriver att det finns tre olika typer av 
mobbning; fysisk, psykisk samt verbal mobbning. Höistad (1994) hävdar att den fysiska 
mobbningen är lättast att upptäcka då det handlar om att den mobbade kan bli slagen, 
knuffad, sparkad etc. Vidare menar författaren att denna typ av mobbning oftast sker i de 
lägre årskurserna och att det oftast är pojkar som utövar den fysiska mobbningen. Lindell 
och Hartikainen (2002) talar om att mobbaren medvetet blockerar vägen för en kamrat 
samt kan förstöra dennes kläder, skolböcker och andra ägodelar. Olweus (1999) kallar 
denna typ av mobbning för direkt mobbning, han menar att den mobbade får slag, sparkar 
samt hotelser, precis som de ovanstående författarna uttrycker det. 

Höistad (1994) menar att den vanligaste typen av mobbning är den psykiska, men det är 
också den som enligt författaren är svårast att upptäcka. Den som blir utsatt för psykisk 
mobbning behandlas oftast som luft och fryses ut ur gemenskapen, vilket både Höistad 
(1994) och Olweus (1999) framhäver. Den psykiska mobbningen är många gånger dold 
och de som råkar ut för denna typ av mobbning är oftast de tysta barnen som inte brukar ta 
för sig. Denna typ av mobbning kan även upptäckas genom suckar, viskningar, grimaser, 
gester, uteslutning etc. Lindell och Hartikainen (2002) menar att det hemska med den 
psykiska mobbningen är att den mobbade kan känna sig osynlig, att denne inte alls 



6

existerar. Mobbaren kan ofta tyst men nog så smärtsamt ge ”elaka ögon” för att visa sitt 
ogillande gentemot den som utsätts. 

Höistad (1994) skriver att den verbala mobbningen sker genom att mobbaren uttrycker 
elakheter i ord. Författaren menar att dessa elaka uttryck kan vara hot, hån eller retningar 
mot den mobbade. Det kan också inkludera att sprida rykten och viska om andra, som 
flickor är duktiga på att göra. Denna typ av mobbning kan tyckas vara lättare att upptäcka 
än den psykiska mobbningen, men så är inte alltid fallet i och med att det som uttrycks kan 
ske med tystnad.

2.3 Kännetecken för den mobbade

Olweus (1999) menar att det finns kännetecken som visar när ett barn utsätts för mobbning, 
men att det inte alltid behöver vara så. Ingen kan förutse att det finns stereotyper för hur en 
mobbad person ser ut. Olweus tar ändå upp två huvudkategorier som han anser utmärker de 
mobbade barnen. Dessa är de passiva eller undergivna mobboffren samt de provocerande 
mobboffren. I det förstnämnda är den mobbade ofta stillsam, försiktig, präglas av osäkerhet 
och har dåligt självförtroende. De har inga kamrater samt har lättare att skapa kontakt med 
vuxna än med barn i sin egen ålder. Här är barnet tillbakadraget och syns inte mycket, 
varken i klassrummet eller ute på rasterna. Det är som om barnet inte existerar. 

Den andra kategorin, det provocerade mobboffret, inkluderar då den mobbade försöker ge 
igen, men misslyckas. Dessa mobbade barn är ofta rastlösa och okoncentrerade, 
hyperaktiva samt kan uppträda irriterande, vilket även vuxna kan anse. Olweus (1999) 
skriver att det inte är en stor del av de mobbade som tillhör denna kategori, utan att det 
anses vara omkring 15-20 % av de mobbade, med andra ord tillhör de flesta mobbade barn 
den första kategorin. Höistad (1994) menar att mobbningens orsaker beror på den 
mobbades personlighet och beteende. Författaren skriver att mobbaren mobbar de barn 
som har avvikande yttre eller beteende för att testa om barnet är ett lämpligt offer. Med 
lämpligt offer menar författaren om den mobbade reagerar eller inte och på vilket sätt den
mobbade då reagerar. Om reaktionen blir att barnet gråter och visar sig vara svag finns det 
risk att trakasserierna utvecklas till mobbning. Barn som vågar säga emot har större chans 
att hävda sig och på så sätt är risken mindre att dessa barn utsätts för mobbning.

2.4 Kännetecken för mobbaren

Lindell och Hartikainen (2002) menar att den som mobbar andra vänjer sig vid att få makt, 
vilket blir ett beteende som skapar kontroll över offret.  Makt är vad mobbaren får då den 
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utövar mobbning, vilket inte borde vara positivt. De barn som faller för grupptryck kan 
tycka att den som mobbar är modig och följer ofta själv samma mönster, vilket kan 
resultera i att de också börjar mobba barn. Som grupp blir personerna i fråga starkare och 
vågar mer. Den som utför mobbningen blir ledaren och de andra som ser på är medlöpare. 
Alla i gruppen behöver inte vara aktiva, men de som ser på är lika delaktiga som den som 
utför det. 

Lindell och Hartikainen (2002) skriver vidare att det är svårt att finna kännetecken för 
mobbarens beteende, men det kan finnas orsaker till att denne uppför sig på detta vis. 
Orsakerna kan vara sociala, situationsbetingade samt grupptrycksrelaterade. ”Att förstå 
orsaker får självklart inte innebära att man accepterar kränkningar av andra.” (Lindell och 
Hartikainen, 2002, s. 145) Även Olweus (1999) håller med föregående författare om att 
mobbaren kan tycka om att framhäva sin makt samt få ”press” från resterande i gruppen. 
Han menar att mobbaren inte är ensam, utan oftast är de två-tre kamrater som stöttar den 
som utför mobbningen. Både Olweus (1999) samt Höistad (1994) hävdar att de barn som 
utsätter andra för mobbning har en mer positiv inställning till våld i allmänhet.

2.5 Orsaker till mobbningen

Olweus (1999) menar att mobbning i allmänhet förekommer bland barn som går i samma 
klass, men det kan också vara att äldre barn mobbar de yngre. Föräldrar måste ta mobbning 
på allvar, då det kan påverka den mobbades liv som vuxen. Som förälder kan de inte lita på 
att mobbningen upptäcks i skolan. Olweus menar att föräldrarna själva måste vara 
vaksamma på om deras barns beteende förändras, för det är inte säkert att barnen själva 
berättar vad som pågår. Om det endast är en lärare i klassrummet kan det vara svårt för 
denne att upptäcka när ett barns beteende förändras. Det kan därför vara bra om föräldrarna 
är medvetna om att det är svårt att upptäcka mobbningen i skolan. Det är lättare för 
föräldrar att upptäcka detta, de känner sina barn bäst. Vidare skriver Olweus (1999) att 
barnet kan ha försökt berätta för någon vuxen utan att få hjälp eller att den mobbade inte 
vill blanda in vuxna för att inte påverka så att mobbningen blir värre. En vuxen som 
misstänker att det pågår mobbning måste ta tag i saken. Det är viktigt att inte blunda för 
detta i och med att det är ett problem som kan förvärra den mobbades framtid. 

Enligt Olweus (1999) kan mobbning som pågår under en längre tid orsaka depression och 
en negativ självbild, därför måste både föräldrar och lärare vara uppmärksamma. Enligt 
Höistad (2001) kan det vara pinsamt för ett barn att berätta att den är mobbad eftersom 
mobbning kan vara förknippat med skam och att barnet inte är accepterad. Författaren 
anser därför att det är vuxna som ska upptäcka att ett barn är utsatt för mobbning och att 
det är dem vuxna som måste bli bättre på att upptäcka tecken på att något inte stämmer. 
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Vidare skriver Olweus (1999) att den som mobbar oftast inte talar om det för sina egna 
föräldrar och att det som förälder kan vara svårt att erkänna att ens barn utsätter någon 
annan för mobbning. De barn som mobbar är ofta de som har dåliga hemförhållanden och 
på grund av det kan det vara svårare för dessa föräldrar att inse att deras barn utsätter andra 
för mobbning. Olweus menar också att de barn som inte får omsorg och värme av 
föräldrarna under de tre-fyra första levnadsåren utvecklas till aggressiva och fientliga 
människor. Författaren skriver även att forskning visar att pojkar som mobbar löper större 
risk för att involveras i kriminalitet och alkoholmissbruk senare i livet. Föräldrar till 
mobbare måste därför bryta mönstret för barnets eget bästa, men också för den mobbade. 

Höistad (2001) hävdar att både den som mobbar och den mobbade är offer, orsaken är att 
de har dåligt självförtroende. Den mobbade får dåligt självförtroende under tiden den 
utsätts för mobbning och det dåliga självförtroendet kan bestå livet ut. Mobbaren har dåligt 
självförtroende, vilket medför att den mobbar andra för att vidmakthålla sig. Mobbaren 
visar sig vara självsäker, men författaren menar att det istället är en otrygghet som döljer 
sig bakom detta beteende. Höistad skriver också att när pojkar mobbas är det lättare att 
upptäcka mobbningen, eftersom de är högljudda och utåtriktade. De hörs och syns mycket 
mer än vad flickor som mobbar gör. När detta upptäcks skyller pojkarna ofta på att det inte 
var på allvar, utan att det var på skoj, menar författaren. Olweus (1999) menar att det är 
fler pojkar än flickor som mobbar, men samtidigt är det också fler pojkar som utsätts för 
mobbning. Detta innebär att både föräldrar och lärare lättare kan upptäcka mobbning som 
sker av pojkar samt pojkar som mobbas. Enligt Höistad (2001) är det svårare för 
omgivningen att upptäcka flickor som mobbar. Författaren menar att flickor som mobbar 
ofta får den mobbade att känna sig utstött och gärna trycker ner dem som lyckas och är 
duktiga. Detta kan vara svårt att upptäcka för både föräldrarna och lärarna, men är man 
uppmärksam på barnen ska det inte vara omöjligt. Beteendet hos barn som mobbas 
förändras då de utsätts för mobbning, därför måste vuxna reagera då de märker att barn 
byter beteende. Olweus (1999) menar att flickor inte endast mobbar flickor, utan att de 
även kan bli mobbade av pojkar. 

2.6 Vad skolan och läraren kan göra

Lindell och Hartikainen (2002) hävdar att mobbning inte sker vid enstaka tillfällen, utan 
det är en upptrappning under en längre period. Som lärare ska man vara uppmärksam på 
kränkningar och agera om det förekommer i klassrummet. Läraren som agerar i tidigt 
skede gör även barnen medvetna om att detta beteende inte är tillåtet. Skulle läraren inte 
agera får barnen uppfattningen att läraren antingen inte ser detta eller att den ser, men inte 
bryr sig vilket kan resulterar i att försvåra arbetet mot mobbningen. Författarna menar även 
att kränkningar blir bara värre om läraren inte tar tag i dessa och att mobbning måste 
motverkas genom att agera och visa var man står i frågan. Höistad (2001) menar att om 
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lärare inte stoppar mobbningen kan denne uppfattas som feg och att den inte vågar ta tag i 
saken med egna händer. Det kan även upplevas som om läraren accepterar mobbarens 
beteende. Att förebygga mobbning är skolans plikt, därför måste skolan och läraren ta 
avstånd från allt som gör att barn kan utsättas för illa behandling och negativt beteende. På 
skolan kan mobbningen bekämpas genom tre nivåer:

 förebyggande 
 åtgärdande 
 uppföljande. 

2.6.1 Förebyggande
Höistad (1994) menar att det förebyggande arbetet innebär att skolan och läraren arbetar 
mot målet att alla som vistas i skolan ska känna sig trygga och aldrig behöva vara rädda. 
Känner de rädsla blir barnen okoncentrerade på skoluppgifterna, de hänger då inte med på 
lektionerna och kan tappa kunskap som de tidigare har fått. Skolan måste skapa en trygg 
miljö för alla barn så att de blir medvetna om att skolan bryr sig. Läraren måste arbeta med 
att skapa en vi-känsla i klassen så att barnen kan lära sig respektera varandra. Ta ansvar 
och upprätthålla bra relationer. Höistad (2001) anser att det kan vara svårt för lärare att
veta hur man ska agera om mobbning upptäcks för att inte förvärra situationen. Författaren 
menar att de ska reagera kraftfullt och det viktigaste för den mobbade är att någon stoppar 
detta. För att inte förvärra mobbningen ska läraren inte tala om det i klassrummet för 
resterande klasskamrater och inte heller peka ut mobbaren samt den som blir mobbad. 

2.6.2 Åtgärdande
Höistad (2001) anser att ett samtal ska hållas med den som blir mobbad för att få reda på 
viktig information. Det viktiga är att man är försiktig då man kallar till samtal för att ingen 
annan ska få reda på vad som pågår. Anledningen till det är att den mobbade kan vara rädd 
för att någon ska få reda på att den är utsatt för mobbning och detta kan leda till att det blir 
värre, i synnerhet om mobbaren får reda på det. I samband med samtalet kan det också vara 
bra att kontakta den mobbades föräldrar. Höistad menar att även hemmet kan behöva stöd 
då något sådant inträffar. Det är inte bara barnet som mår dåligt, utan det påverkar även 
familjen. 

Sedan måste det pratas med den som utför mobbningen och detta sker snarast möjligast på 
skolan utan att tid är bestämd. Höistad hävdar också att barnet ska hämtas och att två lärare 
är närvarande vid samtalet, en som leder samtalet samt en som för anteckningar. 
Läraren ska inte uppleva att barnet är ondskefullt bara för att den har behandlat ett barn 
illa, utan författaren menar att dessa barn kan själva ha blivit illa behandlade och förstår då 
inte att deras beteende är fel. De vuxna som är med under samtalet, vilket är ett samtal och 
inget förhör, ska inte skälla på barnet och inte heller visa någon aggressivitet men de ska 
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vara bestämda och allvarliga. Skulle barnet börja gråta, vilket kan förekomma, måste de 
ändå behålla allvaret i samtalet. De vuxna får inte heller göra att barnet känner skuld, men 
den som mobbar måste se sitt ansvar att förändra sitt beteende, eftersom beteendet inte 
accepteras av någon. Barnet ska känna stöttning av de vuxna, att de vill barnets bästa. Ett 
samtal med medlöparen måste också föras om någon sådan eller några sådana existerar. 
Det samtalet sker på liknande sätt som det som fördes med mobbaren. 

2.6.3 Uppföljande
Höistad (2001) skriver att ett samtal med alla inblandade måste följas upp kontinuerligt. 
Redan efter några dagar kan det andra samtalet äga rum, för att mobbaren ska vara 
medveten om att lärarna bryr sig och att de håller koll på vad som sker. När mobbaren 
sedan uppför sig kan det vara bra att ge barnet beröm så att den förstår att det nya 
beteendet är rätt och att det uppskattas. Skolan ska, för bästa resultat, sätta ut tid för att ge 
både mobbaren och den som mobbas stöttning samt hjälp med att gå vidare. Enligt Höistad 
har skolan inte alltid denna tid och då måste någon annan anlitas för att förhindra 
mobbningen. Skolans stöttning och hjälp kanske inte är tillräcklig. Då menar Höistad 
(1994) att både mobbaren och den som blir mobbad måste få möjlighet till stödsamtal hos 
antingen psykolog eller kurator. Den som blir mobbad måste få tillbaka sin självkänsla 
samt att läraren i klassrummet hjälper till med att stärka barnets status i klassen. Mobbaren 
måste få kraft att förändra sitt beteende, vilket den tidigare inte klarat av på egen hand. När 
mobbningen har upphört kan ett samtal mellan de båda vara bra, då fokus ligger på 
orsakerna till att mobbningen uppstod. 

Det som beskrivits under rubrikerna förebyggande, åtgärdande samt uppföljande är en 
modell som Höistad anser vara lämplig då man angriper mobbning, men det finns 
ytterligare några som skiljer sig från denna modell. Myndigheten för skolutveckling skrev 
år 2003 olikas lika värde där det stod att många av dessa modeller arbetar förebyggande för 
att motverka mobbning, medan andra behandlar mobbning akut. De flesta modeller 
involverar föräldrarna i arbetet mot mobbningen, men Lindell och Hartikainen (2002) 
skriver att det i Farsta-modellen inte anses vara nödvändigt att kontakta föräldrarna. Där 
anses kontakten mellan skola och barn vara viktigare än med föräldrarna. Vid denna metod 
samlar läraren in information om mobbningssituationen och sedan ska ett möte med 
mobbaren utföras. Om det är flera som mobbar ska dessa en i taget genomgå ett samtal 
med läraren. Efter en vecka ska nya samtal utföras.
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Olweus (1999) menar att om mobbningen fortsätter efter att ett samtal har genomförts så 
kan det bli aktuellt att antingen byta klass eller skola. Olweus skriver också att detta byte 
av skola i första hand bör gälla den som utför mobbningen. Anledningen till det är att den 
som blir utsatt inte ska känna sig utpekad. Genom att visa den som mobbar att en sådan 
åtgärd kan ske kan man uppnå ett positivt resultat utan att behöva följfölja åtgärden. Enbart 
en markering från skolans sida kan räcka i vissa situationer. 

2.7 Hem och skola

Höistad (1994) anser att det vid föräldrasamtal är viktigt att poängtera samarbetet mellan 
hem och skola samt att tillsammans under föräldrasamtalet diskutera fram ett 
förhållningssätt mot mobbning. Det är också viktigt att göra föräldrarna medvetna om att 
de alltid ska vända sig till skolan då de misstänker att deras barn far illa och att kontakten 
mellan hem och skola är mycket viktig. Rigby (2008) menar att genom ett samarbete 
mellan skolan och föräldrarna kan mobbningen motverkas. Författaren menar att om 
föräldrarna samarbetar med läraren i klassrummet under skoltid är det dels lättare att 
motverka mobbningen, men också att upptäcka den. Tillsammans kan de lättare upptäcka 
bevis på att det pågår mobbning, för oftast försöker mobbning lösas utan bevis. Lindell och 
Hartikainen (2002) poängterar också att skolan samarbetar med föräldrarna och att 
föräldrarna tar hand om barnen hemma, men skulle det behövas måste även föräldrarna 
ställa upp för sina barn då barnen befinner sig på skolan under skoltid. Vidare skriver 
Höistad (2001) att vad som än händer under skoltid vill föräldrarna veta det, därför måste 
ett samtal med mobbarens föräldrar föras. Föräldrarna ska ses som en resurs för skolan i 
arbetet mot mobbning. Det är därför bra att kontakten mellan hem och skola är fungerande
samt att dessa är överens. Både hem och skola måste tillsammans ge barnet stöd och hjälp 
samt göra den förstådd i att mobbning inte accepteras, varken i skolan eller i hemmet. När 
en markering sker från både hem och skola kommer barnet förstå att beteendet inte är 
acceptabelt och förhoppningsvis kan detta mönster brytas. 

Olweus (1999) skriver att det är skolan som ska kontakta de berörda föräldrarna för att 
informera dem om situationen. Författaren menar att det vore olämpligt om det mobbade 
barnets föräldrar tar kontakt med mobbarens föräldrar. För att uppnå bästa resultat ska 
läraren kontakta, samt sammankalla till möte, där både elever och föräldrar deltar. Syftet 
med mötet är att de tillsammans diskuterar situationen samt tar fram en konkret 
handlingsplan. Olweus menar även att utan att blanda in föräldrarna kan det vara svårt att 
bryta mönstret och att kontakten mellan hem och skola är fungerande. Som skolan vill att 
föräldrarna meddelar då deras barn känner sig otrygga, vill även föräldrarna att skolan ska 
meddela dem vad som pågår då barnen befinner sig på skolan. Olweus skriver också att 
föräldrar som får reda på att deras barn mobbar andra ska vara positiva till samarbetet med 
skolan, men också med den mobbades föräldrar. Skulle det vara så att varken skolan eller 
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hemmet inte reagerar vid en mobbningssituation kommer detta att fortlöpa. Fungerar inte 
samarbetet mellan hem och skola eller om åtgärderna inte brutit detta beteende hos 
mobbaren bör föräldrarna kontakta den psykiska barn- och ungdomsvården för 
professionell hjälp.

2.8 Vad lagarna säger om mobbning

Tidigare har vi hänvisat till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo -94), men 
har under denna rubrik valt att ta upp andra lagar som lärare ska följa.

Sverige är ett land som precis som många andra länder förbundit sig att följa FN:s 
barnkonvention för att medvetet bidra till barns rättigheter. I barnkonventionen framhävs i 
artikel två att alla barn har lika rättigheter och lika värde och ingen får av olika orsaker 
diskrimineras. Detta innebär att all personal på skolan måste ingripa och förebygga då detta 
sker. I artikel 19 står det också att alla barn ska skyddas mot alla former av fysisk eller 
psykisk våld, skada eller övergrepp. Barn som blir mobbade utsätts antingen för fysisk eller 
psykisk våld, vilket enligt barnkonventionen inte får ske. Detta måste då motverkas. 

Vidare står det i skollagen att alla som verkar inom skolan aktivt ska motverka all form 
mobbning och kränkande behandling. Därför är det viktigt att all personal på skolan 
motverkar detta för att inte bryta mot lagen. I läroplanen påpekas det att elever ska 
respektera varandras egenvärde samt att de ska ta distans från andra som utsätts för 
förtryck och kränkande behandling. 
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3. METOD

I detta avsnitt beskrivs den valda metoden samt hur urvalet har gjorts och varför. Vidare 
beskrivs studiens urval, genomförande och analys av resultatet. Sist diskuteras studiens 
trovärdighet och hur forskningsetiken behandlats. De utgångspunkter som vi valt att bygga 
intervjuerna på utgår från en fiktiv situation, där det finns två perspektiv. Följande case 
ligger till grund för intervjuerna: 

 Ditt barn kommer hem och berättar att han/hon känner sig mobbad. Hur 
skulle du önska att skolan och läraren agerade i en sådan situation? 

 Du får reda på från skolan att ditt barn utsätter någon annan för mobbning, 
hur skulle du önska att skolan och läraren agerade i en sådan situation?

3.1 Metodval

I denna empiriska studie valde vi en kvalitativ metod i form av intervjuer, som enligt Bell 
(2000) är avsikten att genom intervjuer ta reda på hur människor upplever omvärlden 
omkring sig. En kvalitativ undersökning ska syfta till att få en insikt, snarare än att skapa 
statistik. Därför valde vi i denna studie intervjuer, för att få en djupare inblick i människors 
uppfattningar. Liknande studie skulle kunna utföras med hjälp av enkäter, då med en 
kvantitativ inriktning. Stukát (2005) menar att en studie som görs med en kvantitativ 
inriktning har en bakgrund i naturvetenskapen och har för avsikt att hitta objektiva 
mätningar. Syftet med en kvantitativ undersökning är enligt författaren att samla in ett 
större antal data som sedan analyseras för att hitta olika mönster och för att kunna dra en 
mer generell slutsats. Nackdelen med dessa undersökningar kan enligt författaren vara att 
de inte går in särskilt på djupet, vilket istället är syftet i en kvalitativ undersökning. 

Vidare skriver Starrin och Svensson (1994) att den som forskar med en utgångspunkt i en 
kvalitativ metod ofta strävar efter en annan människas subjektiva upplevelse. En kvalitativ 
metod framhäver hur individen upplever, tolkar samt strukturerar sin omgivning i 
förhållande till tidigare kunskaper och erfarenheter. För att synliggöra föräldrars 
förväntningar på de två utgångspunkter som formulerades ansåg vi att intervjuer var en 
lämplig metod. Intervjuerna genomfördes på ett ostrukturerat sätt, där den som intervjuades 
hade stor frihet och inte leddes in på en förutbestämd väg. Stukát (2005) skriver om dessa 
ostrukturerade intervjuer och menar att den som intervjuar har större frihet vid dessa typer 
av intervjuer, då denna kan ställa frågorna på ett individanpassat sätt efter personen som 
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ska svara. Vidare säger Stukát att det också ger en större frihet till den som intervjuas att få 
berätta utan att hämmas av vissa bestämmelser. 

Stukat (2005) anser att vid denna typ av intervjuer är det passande att utgå från ett tema 
eller ett ämne och sedan ställa följdfrågor beroende på vad den intervjuade svarar.  
Exempel: Kan du berätta mer? Menar du så här? Denna typ av intervju kallas 
semistrukturerad intervju. Vid våra intervjuer utgick föräldrarna från sina egna upplevelser 
och erfarenheter. De talade också fritt utifrån frågorna. Vår förhoppning var att det under 
intervjun skulle ske ett samspel mellan intervjuaren och den som intervjuas. På så sätt tror 
vi att intervjuerna fick en djupare karaktär och svaren fick större utrymme. Stukat (2005) 
skriver att svårigheten att tolka resultatet ökar vid dessa ostrukturerade intervjuer. Det är 
generellt enklare att hitta ett mönster i tolkningen av resultat vid intervjuer med fler och 
mer strukturerade frågor. Detta är något som vi också upplevde i denna studie då varje
intervju blev mycket olika varandra, trots de två specifika utgångspunkterna. 

3.2 Urval

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval av intervjupersoner och dessa valdes ut genom att 
kontakta föräldrar som fanns på de skolor där vår verksamhetsförlagda utbildning
genomfördes. Föräldrar kontaktades även på andra skolor där vi tidigare arbetat eller gjort 
verksamhetsförlagd utbildning. Innan urvalet bestämdes förde vi en diskussion med läraren
i de olika klasserna om vilka föräldrar som kunde tänkas ställa upp. Vi valde inte att göra 
ett urval utifrån föräldrarnas erfarenheter av en mobbningssituation, eftersom vi i 
intervjuerna utgick från en fiktiv situation. Medvetet valdes föräldrar som arbetar inom 
skolverksamheten bort, då vår uppfattning var att de har en förförståelse för hur personal 
ute på skolorna arbetar för att motverka mobbningen. Ett urval gjordes även i form av antal 
intervjuer, då vi bestämde att antalet intervjuer skulle hamna runt 6-8 stycken. Detta val av 
antal gjordes för att tiden skulle passa in i den tidsplan som fanns, men också för att kunna 
utföra intervjuerna på det valda sättet. 

Intervjuerna genomfördes med föräldrar som har sina barn i skolor i två medelstora 
kommuner i Mellansverige. För att få en spridning på urvalet genomförde vi intervjuerna 
på geografiskt olika platser, det är inte säkert att detta påverkar resultatet nämnvärt, 
eftersom utgångspunkterna i intervjuerna inte utspelades i en viss miljö utan är neutralt 
bundna. Intervjuerna genomfördes på den skola som barnen går i och i ett klassrum som 
vid det tillfället var tomt. Vi gjorde inget medvetet urval när det gäller könsfördelning av 
respondenter utan viljan att delta fick styra detta. Naturligtvis ökar tillförlitligheten i en 
undersökning om båda könen är lika representerade, men eftersom viljan att delta i 
intervjuerna fick styra fanns inte den möjligheten. I denna studie medverkade endast 
mammor och syftet i denna studie var inte att göra en jämförelse mellan könen när det 
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gäller uppfattningarna i detta ämne. Däremot kan en diskussion föras kring huruvida 
resultatet påverkades av detta när inte båda könen är representerat. 
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3.3 Genomförande 

Efter att syftet formulerats läste vi litteratur och befintlig forskning som fanns på Skövde 
högskolas bibliotek om det valda ämnet. Vi läste också om metoden för att skapa en 
startpunkt till den kvalitativa studien. Därefter formulerade vi de två fiktiva situationer som 
blev utgångspunkterna för intervjuerna med respondenterna. 

Därefter skickade vi ut en förfrågan till föräldrar om ett deltagande i intervjun. I 
förfrågansformuläret framgick även de etiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta för att föräldrarna 
skulle få informationen redan från början. I detta brev informerades också föräldrarna om 
den definition av mobbning som vi valt att utgå ifrån i denna studie. Detta gjordes för att 
skapa lika förutsättningar i alla intervjuer och inte blanda in föräldrarnas tolkningar av vad 
mobbning är (se bilaga). När föräldrarna svarade bestämdes tid och plats för intervjuerna 
som genomfördes på skolorna, där barnen vistas. Holme och Solvang (1997) menar att en 
pilotintervju görs för att se om rättningar och korrigeringar behövs innan de verkliga 
intervjuerna utförs. Därför genomfördes en pilotintervju innan de verkliga intervjuerna 
ägde rum för att se om utgångspunkterna var tydliga nog eller om något behövde 
formuleras om. Under de verkliga intervjuerna var det endast en intervjuare med som förde 
anteckningar samt spelade in intervjun. Naturligtvis hade det också varit ett altarnativ att 
tillsammans hjälpas åt att intervjua och föra anteckningar. Detta gjordes inte på grund av 
tidsbrist men också av hänsyn till den som intervjuades, eftersom respondenten i samtliga 
intervjuer bestod av en person. Vi tyckte att det var viktigt att skapa en lugn och harmonisk 
balans och inte visa någon form av övertag gentemot den som intervjuades. Genom att 
spela in intervjun underlättades både intervjun då uppmärksamheten ägnades åt föräldern, 
men också efterarbetet. Innan inspelning skedde fick föräldrarna ge sitt medgivande till 
detta. Vi informerade också innan intervjuerna, än en gång, om de etiska principerna. 
Föräldrarna skulle känna sig trygga och veta vad syftet var. Föräldrarna talade sedan fritt 
och distraherades inte av att de blev inspelade. 

Starrin och Svensson (1994) menar att miljön spelar roll vid intervjuerna, respondenten ska 
känna sig trygg i miljön. Vi genomförde därför intervjuerna i en ostörd miljö på skolan där 
tid bestämdes av föräldrarna. Före intervjun lämnade vi ut de två utgångspunkterna som 
intervjuerna handlade om så att de skulle vara förberedda och hinna tänka igenom sina svar
innan. Genom att lämna ut utgångspunkterna för intervjuerna såg vi inga risker med att 
resultatet skulle bli felaktigt, utan snarare tvärtom. Med tanke på utgångspunkternas 
karaktär så trodde vi att det skulle gynna intervjuerna om föräldrarna fick lite betänketid 
innan de svarade. Vi ansåg att mobbning kunde vara ett ganska känsligt ämne att tala om, 
därför ville vi ge föräldrarna lite tid att fundera. Under intervjuerna ställdes inga
förutbestämda följdfrågor, detta ansåg vi vara olämpligt eftersom det då kunde leda 
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föräldrarna under intervjun vilket inte var avsikten i denna studie. De följdfrågor som ändå 
ställdes var: Har jag förstått dig rätt när du säger att? Eller hur menar du med det? Kan 
du förklara lite närmre? Genom dessa typer av följdfrågor kunde vi ändå försäkra oss om 
att föräldrarna förstod rätt, men också hjälpa till att vidareutveckla intervjun utan att leda 
föräldern in på en speciell väg. De fick därför tala fritt utifrån de två utgångspunkterna och 
när vi ansåg att missförstånd kunde uppstå ställdes dessa typer av frågor. Stukát (2005) 
hävdar att denna typ av metod ger stor frihet till anpassning och att en skicklig intervjuare i 
detta fall kan, genom samspelet med respondenten gå in djupare på känslor och upplevelser 
som inte en strukturerad intervju kan göra. Det kräver också en del av den som intervjuar,
att skapa ett bra samspel och få respondenten att öppna sig och tala fritt kring ämnet utan 
att känna sig begränsad. 

Det är viktigt att intervjuaren får respondenten att känna sig trygg i situationen för att få ett 
så bra resultat som möjligt. Stukát (2005) skriver också att denna typ av ostrukturerad 
intervju kan vara mycket tidskrävande eftersom stor frihet ska ges till respondenten. I 
denna studie fanns ingen tidsbegränsning på intervjuerna. För att inte riskera att få tidsbrist 
då intervjuerna genomfördes undvek vi att lägga intervjuerna tätt efter varandra. 
Intervjuernas längd varierade mellan 30-60 minuter. Stukát menar att när intervjuerna är 
tidskrävande hinner intervjuaren inte med många respondenter utan får lov att koncentrera 
sig på ett fåtal, vilket vi också gjorde i denna studie. Vi ansåg att det i denna studie skulle 
vara till en fördel att ändå använda sig av dessa typer av intervjuer, då syftet inte var att 
fokusera på kvantitet och en mängd antal svar utan snarare en djupare kvalitet i svaren.    

3.4 Analys 

Direkt efter intervjuerna transkriberades intervjuerna och sedan analyserades de med 
utgångspunkt från studiens syfte för att se om några eventuella gemensamma teman kunde 
hittas. Eftersom studien syftade till att lyfta fram föräldrars förväntningar på skolan vid en 
mobbningssituation och också förväntningarna på samarbetet mellan hem och skola i detta 
avseende var det dessa aspekter som fokus låg på i analysen av resultatet.  Analysen av 
resultatet har skett på så vis att vi jämförde intervjuerna för att se om det gick att hitta 
några likheter i föräldrarnas svar. När det gäller dessa samband tittade vi på föräldrarnas 
utsagor om hur de vill att skolan ska agera i en specifik situation, men också hur de önskar 
att samarbetet skulle se ut mellan föräldrar och skola när en mobbningssituation uppstår. 
Utifrån ansvarstagande och samarbete analyserades intervjuerna med hjälp av tre 
utgångspunkter:

 förebyggande
 åtgärdande  
 uppföljande
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Analysen gjordes i omgångar, det vill säga den som intervjuade har själv analyserat 
resultatet av de intervjuer denne utförde. Sedan gjorde vi en gemensam analys av samtliga 
intervjuer tillsammans. Den individuella analysen gjordes för att minska risken av att missa 
något i varje intervju, eftersom varje människa kan tolka samma text på olika sätt. Att vi 
sedan gjorde analysen tillsammans gör att en slutlig överenskommelse kunde göras och på 
så sätt finna gemensamma nämnare ur samtliga intervjuer.  

3.5 Trovärdighet 

Vid tolkning av intervjuer kan det uppstå skevheter, då dessa ska analyseras. Bell (2000) 
menar att det alltid finns en risk att resultatet inte blir korrekt på grund av vi människor kan 
tolka saker och ting olika. Vidare menar författaren att det kan uppstå skevheter i resultatet 
när flera olika intervjuare utför intervjuerna. Denna studie genomfördes ändå med olika 
intervjuare på grund av tidsbrist och geografiskt område. Vi ansåg att det i denna studie 
inte var ett problem med tanke på att föräldrarna talade fritt utifrån sina förväntningar och 
inga bestämda följdfrågor ställdes. Vi bestämde också att hålla en opartisk profil vid 
intervjuerna och detta stöddes även av att låta intervjuns karaktär vara öppen utan 
följdfrågor. Även om inga följdfrågor användes och intervjuerna utgick ifrån exakt samma 
utgångspunkt fanns ändå en risk att utgångspunkterna uppfattades olika på grund av de 
olika intervjuarnas sätt att framhäva dem. Miner, kroppsspråk och andra omedvetna delar 
kunde också påverka intervjuns karaktär. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att för att få bästa resultat ska analysen av 
datainsamlingen ske så fort som möjligt, vilket vi också gjorde i denna studie. Eftersom 
intervjuerna spelades in fanns möjligheten att gå tillbaka och lyssna igenom dem för att 
vara säker på att vi inte missade något. Att fånga människors förväntningar och känslor i 
en studie är svårt och att sedan påstå att resultatet ska framhävas som en allmän sanning 
vore inte särskilt korrekt. Samtliga intervjuer förväntades också bli olika med tanke på 
föräldrarnas egna erfarenheter och tidigare upplevelser. Undersökningen har i denna studie 
genomförts med sju föräldrar inom ett visst geografiskt spridningsområde, vilket är en 
ganska liten del av en hel population. Resultatet kan därför inte bestämmas som allmän 
sanning, men är ändå inte mindre intressant med tanke på studiens syfte. Vidare finns det 
en risk att föräldrarna inte svarade från hjärtat utan läste av intervjuaren för att ge ett 
förväntat svar. Detta försökte vi motverka genom att vara så neutrala som möjligt vid 
mötet, men en medvetenhet fanns ändå om att detta kunde ske. Det fanns även en risk med 
att lämna ut den fiktiva situationen i förväg, då föräldrarna hade chansen att diskutera detta 
med andra innan de medverkade i intervjun. Vi valde ändå att ta den risken då vi ansåg att 
mobbning är ett känsligt ämne och föräldrarna skulle få känna sig förberedda och kunna 
svara så utförligt som möjligt. En annan aspekt som troligtvis har påverkat resultatet är att 
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samtliga föräldrar representeras av mammor. Utfallet på intervjuerna blev på detta sätt 
eftersom en frivillig medverkan fick styra. Trots att syftet med studien inte var att jämföra 
skillnaden mellan könen så kan det ha påverkat resultatet och det bör tas i beaktning.
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3.6 Forskningsetik

Vetenskapsrådet skriver om de forskningsetiska principer som är viktiga att ta hänsyn till. 
Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetik som bör följas, vilka är: 

 informationskravet
 samtyckeskravet 
 konfidentialitetskravet 
 nyttjandekravet 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer och då var det viktigt, precis som 
Vetenskapsrådet (2002) skriver, att intervjuaren ska informera respondenterna om dessa 
krav som finns. Kraven innebär att de som är berörda ska informeras om syftet med 
forskningen. Innan intervjun sker ska denna information ges till dem som kommer att delta 
i intervjun. Informationen bör också klargöra att respondenterna är anonyma och att det 
inte finns någon möjlighet att föra samman ett svar till en bestämd individ. Vidare ska 
respondenten upplysas om att det är frivilligt att medverka samt att de när som kan välja att 
avbryta intervjun om de inte längre vill delta. Väljer respondenten att avbryta intervjun får 
inga olämpliga övertalningar göras, har respondenten gjort ett val måste valet accepteras. 
Det kan också vara bra att innan respondenterna deltar i intervjun tala om att resultatet 
sedan kommer att publiceras. Det är också viktigt att tala om att den information och det 
resultat som lyfts fram endast får användas ur forskningssynpunkt.  

Denna studie följde informationskravet på så vis att innan intervjuerna genomfördes 
delades ett informationsblad ut, där vi talade om för föräldrarna att studien följer dessa 
regler. I detta informationsblad klargjordes syftet med studien och vi lämnade även ut de 
tänkta utgångspunkterna för intervjuerna till föräldrarna, för att ge dessa en möjlighet att 
förbereda sig innan intervjutillfället. Med tanke på utgångspunkternas karaktär för 
intervjuerna och den problematik som de innefattade ansåg vi att en förberedelse var
nödvändig. Chanserna skulle då öka att få ett så utförligt svar som möjligt. Föräldrarna fick 
också tid på sig att tänka igenom hur han/hon skulle kunna tänka sig att bli bemött i den 
aktuella situationen. Informationsbladet talade också om vikten av ett samtycke om 
intervjun från föräldrarnas sida och att de när som helst hade möjligheten att avbryta om de 
inte kände sig trygga i situationen. Vidare informerades det också om att alla uppgifter och 
det resultat som sedan kommer fram i intervjun förblir anonyma. Utsagorna skulle endast 
användas ur ett forskningssyfte och enbart publiceras i denna studie. När väl intervjuerna 
genomfördes informerades även respondenterna muntligt om dessa förutsättningar för att 
de återigen skulle känna sig trygga i situationen och att inga missförstånd eller osäkerheter 
skulle uppstå.
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4. RESULTAT

Nedan följer en presentation av intervjuerna och vi kommer att analysera resultatet utifrån 
följande två teman: 

 ansvarstagande 
 samarbete

Vi väljer att presentera dessa teman utifrån tre perspektiv:

 åtgärdande
 uppföljande 
 förebyggande

För att kunna se ett sammanhang i beskrivningen av resultatet får läsaren ta del av citat 
från intervjuerna. Citaten benämns med R, som står för respondent och intervjuaren 
benämns med I. Några citat är längre än andra beroende på hur noggrant föräldrarna 
beskriver sina upplevelser och förväntningar. Föräldrarna presenteras som mamma 1-7 för 
att i citaten visa på olika föräldrars utsagor utan att avslöja deras identitet. 

4.1 Förväntningar kring skolans ansvarstagande och 
samarbete med hemmet utifrån ett åtgärdande och 
uppföljande perspektiv  

Föräldrarna framhäver att det är viktigt med kontakten mellan skolan och föräldrarna. De 
förväntar sig att skolan tar kontakt med dem om de upptäcker att deras barn utsätts för 
mobbning och att kontakten sker i ett tidigt stadium för att det inte ska gå för långt. De 
förväntar sig också att skolan gör detsamma om det är deras barn som utsätter någon annan 
för mobbning. Det ska inte vara någon skillnad på kontakten mellan hem och skola i detta 
avseende. Föräldrarna vill få en chans att ta tag i problemet och samtala med sina barn
hemma. De menar också att som förälder ska dem känna att de kan kontakta skolan om det 
är något. Ett gott samarbete gör att det blir lättare att upptäcka mobbningen, men också 
åtgärda dessa typer av problem. Vidare finns det också en åsikt om att ett väl fungerande 
samarbete leder till att barnen känner sig trygga och vet vart gränserna går. Denna 
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uppfattning vidhålls även om deras barn är den som utför mobbningen, det uttrycks ändå 
en tveksamhet om hur de skulle känna inför en sådan situation. Föräldrarna säger att risken 
finns att man har svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar någon annan. Det kan kännas 
jobbigt för föräldrarna om de inte riktigt vill tro att deras eget barn är medverkande. Trots 
det säger de att det är viktigt att skolan meddelar föräldrarna. De vill veta, för att kunna 
hjälpa till och samtala med sina barn. Mamma 1 beskriver det på följande sätt: 

R     För det första så vill jag att de tar kontakt med mig och då vill jag inte få reda på det av något 
annat barn eller så, utan det skulle jag vilja att den läraren eller någon annan lärare på skolan 
talar om. Detta vill jag ha reda på så snart de på skolan tycker att det är mobbning som sker.

Mamma 2 beskriver kontakten med skolan så här:

R Det är viktigt att skolan har en kontakt med föräldrarna till både mobbaren och den som blir 
mobbad för att det är svårt som förälder att göra något när man inte har en helhetsbild. Det är 
viktigt att kunna ställa frågor även om man inte är säker och att nu upplever vi det så här, kan 
det stämma?

I       -Menar du att du tycker att det är viktigt att skolan tar reda på en helhetsbild
        och sedan informerar er som förälder?

R Ja, det tycker jag eftersom det är svårt för oss att göra något om man inte har en helhetsbild om 
vad som pågår. Men naturligtvis förväntar jag mig att detta görs tidigt så att man ändå får reda 
på det innan det är för sent.

Vidare kan man se en entydig önskan i föräldrarnas utsagor om ett markerande från 
skolans sida för att visa att mobbning inte är tillåtet. Att skolan inte blundar för problemet 
utan fort som möjligt tar tag i det. Det finns också en önskan bland föräldrarna att ett 
samtal med alla berörda bör ske. Åsikterna skiljer sig här åt huruvida barnen bör vara med 
vid ett sådant samtal beroende på ålder och mognad på barnen men också tankar kring 
barnens uppfostran. Klart är ändå att ett samtal med alla berörda föräldrar och lärare bör 
ske och någon respondet har även nämnt att rektor och kurator också bör medverka. 
Mamma 1 utrycker det så här:
   
R     Jag skulle vilja att man träffas alla parter, både mobbaren och den som blir mobbad med 

respektive föräldrar och lärare. Att man sitter ner och pratar om det på en gång så att det inte 
finns utrymme för att tro att detta kommer jag undan med. Det är ingenting som får förekomma 
och det är viktigt att visa på en gång att detta är allvarligt.

I       –Förstår jag dig rätt nu att du vill att alla, även barnen ska vara med vid
         detta första möte?

R Ja det tycker jag, för att visa att mobbning är allvarligt och att man inte kan blunda för det. Det 
tycker jag nog oavsett vilken ålder det är på barnen. 
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Åsikterna skiljer sig åt i denna ståndpunkt huruvida barnen ska medverka vid ett eventuellt 
samtal, mamma 2 utrycker sig på följande sätt:
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R     Jag tänker mig ett samtal mellan barn och fröknar först i ett tidigt stadium innan man tar kontakt 
med föräldrar. Att man ändå berättar för föräldrar att nu har vi sett att ditt barn är lite utanför 
och det blir inte bättre så vi kommer att prata om detta nu så att vi som föräldrar vet. Sedan 
beror det på barnens ålder om man ska samlas och prata allihop med alla föräldrar och 
inblandade barn, men jag tycker absolut att man ska samlas vi vuxna oavsett vad det gäller. Det 
kanske blir för stort för barnen om de är små och att det är lättare om man träffas bara lärare och 
föräldrar till en början. Detta måste ju ske i ett tidigt skede så att man hinner göra något i tid. 
När barnen är lite äldre så tycker jag att man kan samlas och samtala med både vuxna och de 
inblandade barnen, då är det nog lättare för barnen att vara med och komma fram till en lösning 
tillsammans.

Om ett samtal inte räcker och situationen fortsätter, uttrycker föräldrarna att någon form av 
åtgärd bör ske. Vad den åtgärden kan vara skiljer sig lite, beroende på vilken ålder det är på 
deras barn samt omständigheter kring situationen. Föräldrarna tycker att åtgärden ska 
spegla hur situationen ser ut men också vem åtgärden ska innefatta. Åtgärden ska vara så 
kännbar för det som mobbar att det får en effekt. Oavsett vilken åtgärd som än önskas 
tycker föräldrarna att det inte alltid ska vara den som utsätts för mobbning som ska drabbas 
av en förändring. Detta är något som några av föräldrarna tidigare upplevt. Föräldrarna 
anser att en åtgärd och eventuell förändring bör drabba den eller de som utför mobbningen, 
inte den som blir mobbad. Intervjuerna visar också tydligt att föräldrarna vill att en 
uppföljning ska ske kring åtgärden. Först önskas ett samtal och sedan någon form av 
åtgärd, om inte ett samtal räcker för att förbättra situationen. Därefter önskas också en 
uppföljning att det inte upprepas.     

Mamma 1 uttrycker sig så här:

R Det måste finnas en konsekvens, alltså vad som händer om detta fortsätter. Sedan vad den 
åtgärden är tycker jag kan vara olika beroende på ålder på barnet och hur allvarligt det är men 
jag tycker att konsekvensen ska drabba mobbaren oavsett vilket. Tillexempel att mobbaren får 
byta klass eller kanske inte får vara med i vissa situationer. Jag tycker att det är alltid kring 
mobbaren det ska ske en åtgärd för det är ju aldrig mobbarens fel. Åtgärden kan ju vara olika 
beroende på barnens ålder för när barnen är små så kanske en åtgärd kan vara att han eller hon 
inte får vara med ute på rasten och leka. Åtgärden måste vara kännbar för den som mobbar så 
att man vet att det är fel. 

4.1.1 Sammanfattning 
Ur ett åtgärdande och uppföljande perspektiv sammanfattas föräldrarnas utsagor på 
följande sätt: 

Resultatet visar att föräldrarna anser att en kontakt och ett gott samarbete gör det lättare att 
upptäcka och åtgärda mobbningen. De anser också att läraren har ett ansvar i att kontakta 
berörda föräldrar för att de ska få veta vad som pågår och kan tala med sina barn. De vill 
att skolan tar kontakt med dem så tidigt som möjligt, oavsett om det är deras barn som blir 
mobbade eller utsätter någon annan för mobbning. Det framkommer i intervjuerna att 
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föräldrarna tycker att det är viktigt att skolan presenterar en helhetsbild, att det framgår 
vem som har gjort vad i mobbningssituationen. Föräldern tycker också att det är viktigt att 
ta reda på alla omständigheter kring mobbningen. Ett markerande från skolans sida om att 
mobbning inte är tillåtet är något som föräldrarna också önskar. Föräldrarna förväntar sig 
att skolan ska agera och ta ställning mot mobbningen för att visa att det inte är ett 
accepterat beteende. De tycker också att ett samtal med berörda parter bör ske men det 
råder skilda åsikter om huruvida barnen ska vara med vid ett sådant samtal. Åsikterna 
skiljer sig åt med tanke på barnens ålder, mognad och omständigheter kring situationen. 
Om ett samtal inte skulle räcka för att stoppa mobbningen förväntas en åtgärd. Vilken typ 
av åtgärd som bör vidtas anses olika, även här beroende på ålder och omständigheterna 
kring situationen. Exempel på åtgärder som föräldrarna nämnt är uteslutning av olika 
aktiviteter eller byte av plats i gruppen. Hjälper inte något av detta så föreslås även byte av 
klass. Oavsett vilken typ av åtgärd det än gäller är föräldrarna överens om att åtgärden ska 
ske kring den som utför mobbingen. Det är aldrig den som utsätts för mobbningen som ska 
drabbas utan det är viktigt att visa den som mobbar att det är fel. Vid en uppföljande nivå 
utrycker föräldrarna att det är återigen kontakten mellan hemmet och skolan som är det 
viktiga. De anser också att det är viktigt att fortsätta ha uppsikt och samtala med de 
inblandade för att det inte ska upprepas. 

4.2 Förväntningar kring skolans ansvarstagande och 
samarbete med hemmet utifrån ett förebyggande 
perspektiv 

Intervjuerna visar att man som förälder har det yttersta ansvaret för sina barn. De tycker 
också att alla vuxna har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning. Däremot anser 
de att skolan och lärarna har ett ansvar att se till att alla barn blir rättvist behandlade och 
mår bra när de är i skolan. Föräldrarna har höga förväntningar på att skolan och lärarna ska 
upptäcka och förebygga mobbning. I samband med detta nämns också i intervjuerna vikten 
av att inte lärarna blundar för problemet, utan vågar se vad som faktiskt pågår och tar 
problemet på allvar. Det finns också en gemensam önskan om lärarens ansvar att kontakta 
berörda föräldrar och därmed också verka för att försöka hitta lämpliga lösningar i skolans 
verksamhet. Föräldrarna trycker på en öppen kontakt och ett samarbete som en viktig del i 
att också förebygga att mobbning sker. Vidare visar föräldrarnas utsagor att förväntningar 
finns på lärarna när det gäller tillgänglighet och engagemang i barnens välbefinnande. Det 
uttrycks en förväntan om att läraren finns tillgänglig vid olika tillfällen som exempelvis vid 
lektioner, rast och matsituationer. Denna tillgänglighet tror föräldrarna kan förebygga att 
mobbning uppstår eller fortsätter. Genom att lärarna visar att de finns och ser vad som 
händer kanske de också kan stoppa mobbningen. En önskan finns kring lärarnas 
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engagemang och strävan efter att barnen känner sig trygga och mår bra under skoltid. 
Mamma 3 beskriver det så här:
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R      Jag tror ju att det kan vara svårt att upptäcka psykiskt mobbning och man kanske som lärare 
blundar för det också för att det är svårt att ta på i jämförelse med fysisk mobbning. Men det 
viktiga tycker jag är att de måste ta tag i det och inte blunda för det. Jag tror att barnen är 
medvetna om att de inte ska mobbas när läraren ser på. Det är ju inte heller alla barn som säger 
att de känner sig mobbade utan de bara drar sig undan och kanske plötsligt börjar vara med 
andra barn.

I        -Hur menar du då, vill du utveckla det lite?

R Ja, exempelvis om ett barn börjar att umgås med de yngre barnen och känner att de får 
uppmärksamhet från dem men också från fröknarna att de känner sig duktig. Jag tycker at det är 
viktigt att se om det sker någon förändring, det kan ju faktiskt vara så att det hänger ihop med 
att de blir mobbade. Jag tänker på att mina barn inte skulle säga rakt ut att det känner sig 
mobbade utan de skulle dra sig undan och kanske börja umgås med andra. Detta är nog svårare 
att se men det är viktigt att ha en öppen dialog med oss så att vi vet vad som händer.

I       -Du menar alltså att det är viktigt att se olika situationer och annorlunda  
         förändringar för att det då kan handla om mobbning? 

R Ja, för att det är ju inte alla barn som kanske säger att de egentligen handlar om mobbning utan 
de kanske bara drar sig undan för att inte bråka eller skvallra för läraren.

Här visar intervjuerna att ett förebyggande arbete är önskvärt genom att föräldrarna tycker 
att tillgänglighet är viktigt samt att lärarna visar gott omdöme genom att inte blunda för 
situationen. Läraren bör försöka se olika förändringar i barnens beteende eftersom det då 
kan handla om mobbning. Föräldrarna menar också att läraren kan förebygga att 
mobbningssituationer uppstår genom att organisera klassen för att skapa bästa möjliga 
klimat. Mamma 7 uttrycker det på följande sätt:  

R       Jag tycker att barnen inte alltid ska få välja exempelvis vem de vill sitta bredvid eller välja 
själva när man ska dela in i lag och så.. Detta kan ju skapa mobbningssituationer. Jag tycker nog 
också att man kan ha mycket grupparbeten för att kanske förebygga, då kan man ju dela in 
barnen i andra grupper om man ser att det inte fungerar med vissa barn ihop. 

I         -Kan du utveckla hur du tänker?

R Jag menar att man ska väl anpassa gruppen efter alla barn och ser man och vet att det inte 
fungerar med vissa barn ihop så kan man ändra placeringar och så. Sedan skulle jag önska att 
det fanns möjlighet till specialklasser…eller jag menar mindre klasser för det kanske blir lättare 
att se mobbning då, om det nu sker så öppet förståss…

Citatet visar också förväntningar kring skolans ansvarstagande när det gäller den praktiska 
verksamheten som sker under lektionstid. Det visar tydligt hur föräldern anser att ett 
förebyggande arbete kan ske redan innan en situation uppstår. Citatet visar också på en 
förväntan kring ett engagemang till att skapa ett bra klimat i klassrummet.  
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Intervjuerna poängterar också på vikten av ett vuxet ansvar som förälder att se och ta tag i 
situationen, eftersom föräldrarna anser sig ha det yttersta ansvaret för sina egna barn. Trots 
att förväntningarna på ett engagemang från lärarens sida kring barnens välbefinnanden är 
stort. Mamma 5 menar att:

R Man måste ta tag i saken direkt och inte låta det gå för långt, för det kanske det redan har gjort 
då när barnet väljer att berätta om det. Så var det i alla fall när det hände mitt barn och det är 
viktigt att läraren öppnar upp ögonen för mobbning.

I        -Hur menar du, tycker du inte att läraren gjorde det i ditt fall?

R Nej, det tycker jag inte för när jag berättade för henne så visste hon ingenting. Läraren får inte 
blunda för det. Det är konstigt att läraren inte märkte något för barnen är ju i skolan nästan hela 
dagen. Det är lärarens ansvar att se hur barnen mår i skolan och inte strunta i det. För om barnen 
mår dåligt så kan de ju ändå inte lära sig något, vilket de ska göra i skolan.

Föräldrarna påpekar att alla vuxna har ett ansvar för att barnen ska trivas och må bra. 
Åsikterna skiljer sig åt huruvida det ansvaret anses vara föräldrarnas eller skolan och 
lärarens. Några föräldrar påpekar att de har ansvaret för sina egna barn och deras beteende, 
men att det kan vara svårt att som förälder göra något åt problemet om de inte vet. Mamma 
1 och mamma 6 beskriver det på följande sätt. 

R Det är ju vårat ansvar som föräldrar att våra barn sköter sig och jag skulle ju inte vilja att mitt 
barn mobbade någon annan. 

R Det bästa är om man är aktiv som förälder och tar tag i det. Alla föräldrar måste vara medvetna 
om vad som händer. Så som jag vill till mitt barns bästa vill jag andras barns bästa och jag 
hoppas att alla som har barn i skolan tänker så. För då skulle ingen behöva bli mobbad. 

Ett förebyggande arbete kan också ske genom att göra barnen medvetna om vad mobbning 
är och hur den utsatte kan känna sig. Det är viktigt att förklara för barnen och samtala om 
mobbning. Detta för att visa att mobbning inte är tillåtet men också för att skapa ett tryggt 
klimat att barnen känner att de kan lita på vuxna och känna samhörighet med andra barn. 
Detta är något som mamma 4 utrycker på följande sätt: 

R Jag tror att det är viktigt att barnen blir medvetna om vad mobbning verkligen är, för dem som 
utsätts kan verkligen känna att människor runt omkring dem inte tycker om dem. De här barnen 
får dåligt självförtroende och det kan vara svårt för dem att komma ifrån det. 
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4.2.1 Sammanfattning 
Ur ett förebyggande perspektiv så sammanfattas föräldrarnas utsagor på följande sätt: 

Resultatet visar att det är en klar mening om ett gemensamt vuxet ansvar vid en 
mobbningssituation, däremot finns en viss oenighet om vilket ansvar som ligger på skolan 
och vilket som ligger på föräldrarna. De förväntar sig att skolan och läraren ska se till att
deras barn känner sig trygga och att de mår bra. De lägger också ett stort ansvar på att 
lärarna ska upptäcka och förebygga mobbning. De trycker på vikten av att lärarna vågar se 
vad som pågår, genom att ta problemet på allvar tar de också ett ansvar. Föräldrarna lägger 
också stora förväntningar på lärarens tillgänglighet vid olika situationer som på rasten eller 
vid maten. De anser att även läraren kan förebygga så att mobbning inte uppstår, genom att 
förklara och samtala med barnen gör man dem förstådda till att det är fel. På så vis kan 
läraren skapa en harmonisk miljö på skolan. 

4.3 Slutsatser 

Med utgångspunkt från syftet så kan följande slutsatser göras:

Förutom att föräldrarna anser sig ha det yttersta ansvaret för barnen, lägger de också ett 
stort ansvar på skolan och lärarna kring deras barns välbefinnande. Trots att föräldrarna 
anser att det är dem som har ansvaret för sina barn menar dem att de inte kan påverka eller 
se vad som händer i skolan. Föräldrarna anser därför att det är lärarens uppgift att se till att 
deras barn mår bra och trivs när de är i skolan. Det är även lärarens ansvar att se till att 
barnen sköter sig när de är i skolan. När barnen inte sköter sig så förväntar sig föräldrarna 
att de blir kontaktade för att bli informerade om situationen. De förväntar sig också att 
lärarna ska vara tillgängliga och engagerade för att upptäcka men också förebygga 
mobbning i skolan. Föräldrarna anser att lärarna bör kunna se hur barnen mår i skolan,
eftersom skoltiden är en stor del av barnens liv. Det är lärarens uppgift att skapa ett tryggt 
klimat på skolan så att barnen känner att de kan lita på vuxna och andra barn. 
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5. DISKUSSION

I denna del diskuterar vi om metoden var den bästa för denna studie samt för en diskussion 
kring resultatet.

5.1 Metoddiskussion

Till denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer, vilket 
enligt Bell (2000) innebär att intervjuaren tar reda på respondentens upplevelser. Det 
innebär också att det ger en djupare inblick i människors uppfattningar. Vi upplever att 
metoden ger ett rättvist resultat till studiens syfte. Syftet var att synliggöra föräldrars 
förväntningar, vilket vi anser att resultatet visar. Genom denna metod får vi en djupare 
inblick i föräldrarnas uppfattningar. Intervjuaren kan alltid fråga respondenten om den har 
en fundering kring uttalandet. Detta för att ge respondenterna möjlighet att utveckla svaren 
så mycket som möjligt. Genom att utmana respondenterna till att utveckla sina svar så ökar 
kvaliteten i intervjuerna. Då enkäter utförs är det risk för att detta missas. Syftet ska då 
behöva omformuleras om studien ska utgå från en kvantitativ metod med enkäter. 
Resultatet kan bli utförligare om vi intervjuar fler föräldrar eller använder enkäter parallellt 
med intervjuerna. Enligt Stukát (2005) har enkäter och kvantitativa undersökningar för 
avsikt att samla in ett större antal data som sedan analyseras för att hitta olika mönster för 
att kunna dra en generell slutsats. Använder vi våra två kvalitativa utgångspunkter i
intervjuerna även till enkäter blir resultatet kanske utförligare. En komplettering av enkäter 
ger en större möjlighet att se ett generellt mönster och dra slutsatser utifrån det. Vi anser 
ändå inte att vi vill utföra enkäter i denna studie eftersom vi upplever det som opersonligt 
med syftet som utgångspunkt. Dessutom är vi inte ute efter att hitta någon generell 
sanning.

Intervjuerna utgår från två olika fiktiva situationer som föräldrarna informeras om innan 
intervjun för att få chans att förbereda sig (se bilaga). Eftersom vi anser att mobbning är ett 
känsligt ämne och de frågor som intervjun grundas på kräver ett utförligt svar, så valde vi 
att förbereda föräldrarna på detta sätt. Detta kan också skapa en risk då föräldrarna har 
möjlighet att diskutera med någon annan innan intervjun. Det kan då finnas en risk att 
svaren inte enbart kommer från deras egna upplevelser. Vi menar ändå att det är en risk 
som är värd att ta, eftersom förberedelsen är viktigare för att få ett så utförligt resultat som 
möjligt.  
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Vi anser att den kvalité vi har fått på våra intervjuer är av bra kvalité, men om vi hade 
utvecklat följdfrågorna under intervjuerna hade resultatet sett annorlunda ut. Vi valde även 
att intervjua föräldrarna på den skola där deras barn går, även detta kan påverka resultatet. 
Som intervjuare ska man vara medveten om att platsen, där intervjuerna sker, kan påverka 
resultatet. Vi ansåg ändå att skolan skulle vara en neutral plats att utföra intervjuerna på 
och därför valde vi att genomföra dem på skolan. Valet att välja bort de föräldrar som på 
något sätt har anknytning till skolans verksamhet kändes självklart. Vi ville fång 
upplevelser från föräldrar som inte hade någon insyn i skolans verksamhet och hur skolan 
på olika sätt arbetar mot mobbning. Syftet med studien var att framhäva de förväntningar 
som föräldrarna har på skolan och då ansåg vi att det var viktigt att de inte hade någon 
anknytning i övrigt till skolans verksamhet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer resltatdiskussonen där vi diskuterar resultatet från intervjuerna och sätter 
dessa i relation till den litteratur vi beskriver. Resultatet presenteras och diskuteras i 
underrubriker för att ge en tydlig struktur samt att vi även vill föra en allmän diskussion.
  

5.2.1 Samarbete mellan hemmet och skolan
Resultatet av intervjuerna visar att föräldrarna anser att kontakten mellan hem och skola är 
viktig. De förväntar sig att skolan tar kontakt med föräldrarna om en mobbningssituation 
uppstår. Denna önskan om en kontakt med föräldrarna är lika, oavsett om det är deras barn 
som utsätts eller utsätter någon annan för mobbning. Höistad (1994) poängterar samarbetet 
mellan hem och skola som viktigt och att föräldrarna ska känna att de alltid kan vända sig 
till skolan om de misstänker att deras barn far illa. Vidare skriver också Höistad (2001) att 
föräldrarna ska ses som en resurs och att både skolan och föräldrarna bör arbeta 
tillsammans för att ge stöd åt barnen i dessa situationer. Även Lindell och Hartikainen 
(2002) tar upp vikten av samarbetet med föräldrarna. Detta tyder på att det är viktigt med 
ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Föräldrarna förväntar sig att skolan ska 
kontakta dem så tidigt som möjligt när en mobbningssituation uppstår då de vill veta vad 
som pågår, för att kunna vara delaktiga och hjälpa till. Föräldrarna tycker att som lärare bör 
du vara noggrann med att upprätthålla en dialog med dem för att skapa en trygg miljö så att 
alla barn trivs och mår bra. En väl fungerande kontakt med föräldrarna upplever även vi att 
arbetet med barn underlättar och kanske då speciellt vid en mobbningssituation. Med 
utgångspunkt från föräldrarnas utsagor anser också vi att läraren bör kontakta föräldrarna 
så tidigt som möjligt för att de ska kunna hjälpa till. Denna kontakt gäller både de föräldrar 
till barn som mobbar, men också till de föräldrar vars barn utsätts för mobbningen. 

Olweus (1999) framhäver att skolan bör kontakta de berörda föräldrarna och ordna ett möte 
där både föräldrar, lärare och barnen deltar. Alla föräldrar i vår studie anser inte att barnen 
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ska vara med vid ett eventuellt möte, utan det beror på barnens ålder och situationens 
omständigheter. Någon förälder menar också att det är bättre att läraren samtalar med de 
inblandade barnen först och sedan går vidare med att koppla in föräldrarna. Föräldrarna vill 
ändå att skolan meddelar dem om situationen så att de också vet och kan tala med sina barn 
hemma. Detta betyder att föräldrarna till skillnad från Olweus tycker att barnen inte alltid 
ska vara med vid ett sådant samtal. Med utgångspunkt från detta så kan vi konstatera att 
samarbetet mellan hem och skola blir viktigt, och att kommunikationen fungerar mellan 
lärare och föräldrar. Det kan vid vissa tillfällen vara olämpligt att barnen medverkar, och 
att detta bör ses från situation till situation. Med utgångspunkt från resultatet så betyder 
detta att oavsett hur skolan väljer att lösa en mobbingssituation, så är det ändå viktigt att 
kontakta föräldrarna så att de vet vad som pågår om ett första samtal mellan barn och lärare 
inte hjälper. Lindell och Hartikanen (2002) skriver att i Farsta-modellen anses det inte att 
en kontakt mellan skolan och föräldrarna bör ske. Här är det kontakten mellan läraren och 
barnen som är det viktigaste. Fördelen med denna modell kan vara att barnen kanske vågar 
berätta för läraren tidigare, eftersom denne vet att föräldrarna inte kontaktas. Vissa barn 
kan vara rädda för att föräldrarna ska få reda på vad som händer och väljer därför att inte 
berätta. Nackdelen ser vi kan vara att genom att inte berätta för föräldrarna så kan de heller 
inte hjälpa till. Kontakten mellan läraren och barnen är naturligtvis viktig i dessa 
sammanhang, men att även kontakta föräldrar gör också att de kan hjälpa till att tala med 
sina barn. När vi sätter detta i relation till resultatet av intervjuerna så tror föräldrarna att 
det kan vara lättare att stoppa mobbningen tillsammans, om de är medvetna om situationen 
så kan också de förebygga genom att tala med sina barn. Detta betyder att föräldrarna anser 
att kontakten mellan dem och skolan är viktig även om de inte alltid resulterar i att ett 
samtal mellan alla parter.

I en av utgångspunkterna vid intervjuerna skulle föräldrarna besvara hur de önskade att 
skolan och läraren agerade om deras barn utsatte någon annan för mobbning. Där kom det 
också upp hur de skulle reagera om de fick reda på att deras barn utsatte någon annan för 
mobbning. Föräldrarna menar att de naturligtvis inte vill att deras barn ska utsätta någon 
annan för mobbning. Samtidigt säger de också att de tror att alla föräldrar vill tro gott om 
sina barn och att man instinktivt försvarar dem. Föräldrarna berättar att de tror att de till en 
början skulle söka någon form av orsak till att legitimera beteendet. De tycker att det är 
viktigt att ta reda på alla omständigheter runt situationen. Det är inte så att de på något vis 
accepterar beteendet, men att de ändå söker någon form av förklaring. Olweus (1999) 
menar att föräldrar till barn som mobbar har svårigheter med att acceptera att deras barn 
utsätter andra för mobbning. Samtidigt pekar Olweus på att de barn som mobbar inte heller 
berättar detta för egna föräldrar, utan enda sättet att upptäcka detta kan vara att de ändrar 
beteende. Vi tror också att fastän barnen inte berättar för sina föräldrar, att de mobbar 
andra barn kan föräldrarna ändå upptäcka ett förändrat beteende och på så vis se att det inte 
står rätt till med barnet. I intervjuerna framkommer det att hur svårt det än är att acceptera 
att barnet är mobbare har föräldrarna ändå en önskan om att skolan meddelar hemmet om 
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de upptäcker att deras barn är mobbare. Detta kan vara en trygghet för läraren, att läraren 
kan känna att den får föräldrarnas stöd fastän det i början kan vara svårt att acceptera. 
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5.2.2 Åtgärdande och uppföljande
Vårt resultat visar att föräldrarna är överens om att det bör ske en åtgärd kring det barn som 
mobbar, om det inte räcker med ett samtal. Vad åtgärden är eller bör vara har de olika 
åsikter om beroende på mobbarens ålder, mognad samt omständigheterna, men de menar 
att en åtgärd ska ske kring mobbaren. Anledningen till att de anser att åtgärden bör ske 
kring mobbaren, tror vi, beror på att de ser den som skyldig och måste”straffas”. Olweus 
(1999) menar att problemet bör försöka lösas utan att flytta på någon elev. Blir det ändå 
aktuellt med en flytt bör denna flytt innefatta mobbaren och inte den som mobbas. Olweus 
menar också att en flytt av den utsatte kan visa på att beteendet ändå är accepterat eftersom 
den som utför handlingen får vara kvar. Det kanske inte alltid är det bästa att flytta på den 
som mobbar. Det kan vara så att den som känner sig utsatt vill byta klass för att denne 
känner sig osäker i gruppen. Den som blir mobbad kanske vill byta klass och genom det få 
en nystart i en annan grupp. Resultatet av intervjuerna visar på en intressant aspekt, 
nämligen att föräldrarna anser att en åtgärd ska ske kring den som mobbar och inte den 
som utsätts. Detta tolkar vi som att föräldrarna eftersöker någon form av markering 
gentemot den som mobbar, för att visa på en oacceptans i beteendet. Det verkar också vara 
så att denna åsikt vidhålls oavsett om deras barn är den som mobbar eller blir utsatt. 
Föräldrarna uttrycket också att hur en mobbningssituation ska åtgärdas beror på 
situationen, därför kan det vara svårt att alltid följa en handlingsplan, där det står hur man 
ska gå tillväga. Detta betyder att det finns en viss förståelse för skolan och läraren hur en 
mobbningssituation bör behandlas och att det påverkas av hur situationen ser ut. 

Vid det uppföljande arbetet uttrycker föräldrarna att kontakten mellan hem och skola är 
viktigt för att på bästa sätt lösa problemet. Här tar både föräldrarna och Höistad (2001) upp 
att det är viktigt att samtalen följs upp så att mobbaren blir medveten om att den inte ska gå 
tillbaka till sitt gamla beteende. Det är lika viktigt att se till att den som känner sig mobbad 
trivs med den nuvarande situationen. 

Olweus (1999) menar vidare att föräldrar till mobbare måste bryta deras barns destruktiva 
beteende för barnets välbefinnande, men också för den mobbades. När det gäller de barn 
som blir mobbade framhäver en förälder att även dessa barn inte berättar för egna föräldrar, 
utan hon menar att de barn som blir mobbade drar sig undan och börjar umgås med andra 
barn. Vi tror att när föräldrarna väl accepterar situationen vill de flesta hjälpa till att 
förbättra den.

Med utgångspunkt av intervjuerna och litteraturen så kan ett barn som utsätts för mobbning 
kan uppträda olika beroende på personlighet. Någon kanske drar sig undan som denne 
förälder säger, medan någon annan kanske söker uppmärksamhet på annat sätt. Exempel på 
detta kan vara genom att barnet blir stökig eller tar ut aggressionen på någon annan. Det 
går aldrig att förutse hur ett mobbat barn ser ut eller beter sig, detta beror på barnets 
personlighet och dennes självförtroende efter situationen. Precis som Höistad (2001) 
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skriver är ordet mobbning mycket laddat och barnen vågar inte berätta på grund av det. Det 
är nog inte heller lätt för barn att inse att de inte är som alla andra, för det är så de känner 
sig då de blir mobbade. Höistad menar även att barn inte berättar att de är mobbade för att 
de anser att det är pinsamt. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) är tydlig på hur lärarna och skolan 
ska agera i detta och under skolans värdegrund och uppdrag står följande:

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas 
för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Med stöd från läroplanen så är dialogen viktig för att motverka mobbning, att det är 
viktigt att påpeka för barnen att de alltid ska berätta om de känner sig kränkta. 
Genom att berätta kan de få hjälp att motverka detta av vuxna, skulle de däremot inte 
berätta kan det ta längre tid att upptäcka problemet.  Det är också viktigt att tala om 
att alla barn är lika värda och att ingen ska behöva känna sig utanför eller illa 
behandlad på något sätt.

5.2.3 Förebyggande
Olweus (1999) skriver att barnen kan ha försökt berätta för någon vuxen, men att de inte 
fått någon hjälp. Som lärare måste man lyssna på barnen, de kan lätt känna att de inte är 
omtyckta och inte heller läraren accepterar dem. Om barnet redan är mobbat och talar om 
det för läraren som i sin tur inte gör något, kan det kännas jobbigt för barnet. Som lärare 
bör du tala om vad mobbning kan ge för konsekvenser för att göra barnen medvetna om 
det. Det kan vara svårt för både den som mobbar och mobbaren att veta vad 
konsekvenserna kan bli, både inom den närmsta tiden men också i framtiden. Det skadar 
inte heller att påminna barnen om hur de ska vara mot varandra och acceptera varandra för 
dem de är.

I intervjuerna framkommer det att föräldrarna anser att genom att organisera klassen för att 
skapa bästa klimat kan det resultera i att mobbningssituationer inte uppstår bland barnen i 
klassen. Genom att låta barnen välja var de vill sitta eller dela in sig själva i lag kan göra 
att mobbningssituationer kan uppstå. Detta betyder att du som lärare kan redan i 
klassrummet påverka om en mobbningssituation uppstår eller inte. Detta visar också på 
förväntan om ett organisatoriskt ansvar på skolan och läraren från föräldrarnas sida. 
Föräldrarna anser att läaren kan och bör försöka se och förebygga att mobbningssituationer 
i klassrummet uppkommer. 

Det framkommer också i det förebyggande arbetet att föräldrarna har stora förväntningar 
på att lärarens tillgänglighet samt engagemang i barnens välbefinnande. Läraren kan 
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förebygga en stor del av mobbningen genom att visa att den bryr sig, men också vara 
tydliga i sin inställning till detta. Genom en tydlighet och ett engagemang i arbetet med
gruppen, tror vi, att det finns en god chans att skapa ett harmoniskt och tillåtande klimat. 
En förväntan finns också att läraren finns tillgänglig vid olika tillfällen såsom exempelvis 
lektioner, raster samt matsituationer i föräldrarnas intervjuer. De menar att genom att visa 
sin tillgänglighet kan läraren stoppa mobbningen, genom att bara finnas där och se vad som 
händer. Vi vill med anknytning till det påpeka att vi utifrån vår erfarenhet ändå ser 
svårigheten i att som lärare vara tillgänglig vid alla tillfällen. Det är heller inte alltid så lätt 
att se vad som pågår, eftersom barnen ofta väljer sina tillfällen då läraren inte kan se. Med 
tanke på föräldrarnas önskemål är det därför viktigt att tydliggöra för dem att läraren inte 
har den möjligheten som de önskar. Läraren kan tyvärr inte alltid vara tillgänglig för 
barnen och kan heller inte alltid se vad som pågår, med tanke på att barnen kan välja sina 
tillfällen att utföra mobbningen.

Föräldrarna anser vidare att skolan och läraren tydligt ska markera att mobbning inte är 
tillåtet. De menar att skolan och läraren ska ta tag i problemet snarast möjligast och inte 
låta det gå för långt. De måste reagera och får inte blunda för problemen. Lindell och 
Hartikainen (2002) skriver att om läraren inte agerar är detta som att acceptera. Genom att 
agera gör läraren barnen medvetna om att beteendet inte är tillåtet. Föräldrarna önskar
också att läraren alltid ska vara tillgänglig för barnen, speciellt om något skulle hända dem. 
Det viktiga är att läraren skapar en trygg miljö i klassen, men också på skolan. Genom att 
skapa en trygghet för barnen kan de känna sig säkrare. Deras självförtroende spelar roll vid 
mobbningssituationer, det är viktigt för dem att de utvecklar självförtroendet så att de kan 
ta egna ställningar till vad som är rätt och vad som är fel. Genom att veta vad som är rätt 
samt fel, vet de också hur de i olika situationer ska gå tillväga. Om de exempelvis skulle bli 
mobbade måste de gå till en vuxen som i sin tur tar tag i saken för att lösa problemet. . 

Olweus (1999) tar hänsyn till att det är många barn i skolan som läraren ska ha koll på och 
läraren kan då missa att någon ändrar beteende. I klassrummet finns oftast bara en lärare 
som kan missa att det sker en förändring i vissa barns beteende. Läraren har många barn att 
ta hänsyn till och därför kan det gå lång tid innan mobbningen upptäcks. Författaren menar 
därför att föräldrarna till barnen själva ska vara vaksamma på deras barns beteende, 
speciellt då beteendet förändras för att fort som möjligt sätta stopp för mobbningen. 
Föräldrarna måste vara vaksamma och ingripa vid sådana situationer. De intervjuade 
föräldrarnas åsikter skiljer sig från Olweus i denna fråga. Föräldrarna vill att läraren ska se 
till att deras barn mår bra och detta kan betyda att de kan ha svårt att se lärarens 
problematik när denne har ansvaret för en hel klass. 

Enligt skollagen har lärare en plikt att motverka all form av mobbning, men även i 
barnkonventionen står det att all personal på skolan måste ingripa samt förebygga all form 
av kränkning. Utifrån detta kan man uppmärksamma lärarens stora ansvar, både från 
lagens sida men även att föräldrarna anser detta. Föräldrarna som intervjuades hävdar att 
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skolan ska försöka hitta lämpliga lösningar i skolans verksamhet. Enligt Höistad (2001) 
kan det upplevas som fegt från skolans sida om de inte tar tag i problemet. Resultatet visar 
också att det även från föräldrarnas sida kan upplevas som svagt om läraren inte tar tag i 
saken och löser problemet. Läraren är då medveten om att det finns ett barn i klassen som 
inte mår bra och på så vis inte heller kan lära sig det som läraren lär ut. Våra erfarenheter 
säger oss att detta kan bero på olika saker, dels att läraren känner sig osäker på hur denne 
ska hantera situationen, för att det ska bli bra för alla inblandade. Vi tror också att det kan 
bero på tidsbrist, läraren kan känna att han eller hon inte har tid och blundar då för vissa 
tecken på mobbning. Tidsbristen kan också hänga ihop med att det är ganska stora 
barngrupper och att det kan vara svårt för läraren att upptäcka att det handlar om 
mobbning. Dessa orsaker är på något sätt ingen ursäkt för att inte ta tag i situationen, 
däremot tror vi att det kan det vara en förklaring hur läraren agerar. 

Det framhävs i skollagen att all personal på skolan ska motverka all form av mobbning, 
görs inte detta bryter personalen mot lagen. Vår uppgift som lärare är att se till att de mår 
bra och motivera dem till att lära samt utvecklas för att bli goda samhällsmedborgare.
Resultatet av intervjuerna visar att föräldrarna har ganska stora förväntningar på skolan och 
läraren att de ska se till att deras barn mår bra och trivs i skolan. Det visar också att det kan 
ha svårt att se helheten utan utgår ofta från sitt eget barn och situationen runt denne. 
Lärarens ansvar innefattar alla barn i klassen och sätter vi det i perspektiv till föräldrarnas 
förväntningar så kan detta ansvar tolkas som relativt stort. I förhållandet till detta så bör det 
också nämnas att dialogen anses som viktig från föräldrarnas sida. Förhoppningen finns 
ändå att lösning lättare nås om en sådan dialog fungerar mellan skolan och föräldrarna. Det 
betyder att vi som lärare kan se föräldrarna som en stor tillgång i arbetet mot mobbning 
och att det finns en vision om ett gemensamt arbete att skapa en trygg skolmiljö. 

Avslutningsvis vill vi framhäva en fundering kring det faktum att det endast medverkade 
mammor i dessa intervjuer. Detta var inget som vi planerat i förväg, tvärtom så hade 
urvalet fått en mer rättvis fördelning om också pappor medverkat. Resultatet hade också 
med största sannolikhet sett annorlunda ut om även pappor valt att medverka. Detta är 
något som inte var avgörande för vår studie med utgångspunkt från syftet. Däremot är det 
något som bör tänkas på och diskuteras, hur det kommer sig att det endast var mammor 
som ville medverka i intervjuerna. Är det så att ämnet i sig är ganska känsloladdat och 
genom det ligger mammorna närmre om hjärtat? Eller är det så att det är flest mammor 
som i allmänhet sköter kontakten med skolan? Det är svårt att svara på vad detta beror på, 
men är ändå intressant att fundera över. 

5.3 Vidare forskning 



39

I en vidare forskning skulle vi kunna genomföra en kvantitativ studie där syftet skulle vara 
att ta reda på ett större antal föräldrars åsikter i frågan. En sådan undersökning skulle 
kunna bidra till att hitta ett generellt mönster och på så vis framhäva mer allmänna 
förväntningar på skolan i detta avseende.
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5.4 Avslutning

Avslutningsvis vill vi nämna att denna studie har fått oss som blivande lärare att inse 
vikten av att ta del av föräldrarnas åsikter. Oavsett hur de känner och vilka förväntningar 
de har på skolan i detta avseende, så har denna studie visat att deras åsikter har betydelse. 
Även om läraren och skolan inte kan ta hänsyn till alla föräldrars åsikter, så visar denna 
studie att ett väl fungerande samarbete är önskvärt. Studien visar att föräldrar har en del 
förväntningar och åsikter om mobbning och det finns en önskan om att inkluderas i arbetet 
mot mobbning. 
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter, Therese Nilsson och Caroline Yüksel, som läser examensterminen på 
lärarutbildningen för tidiga åldrar på högskolan i Skövde. Under hösten ska vi skriva en 
C-uppsats som syftar till att lyfta fram föräldrars tankar och förväntningar i avseende på 
mobbning. Den definition på mobbning som studien utgår ifrån är följande: mobbning är 
när någon eller några vid upprepande tillfällen blir utsatta för någon form av kränkande 
behandling. Vi skall genom denna studie genomföra ett antal intervjuer, där vi vill att 
föräldrar delger sina tankar utifrån två givna case. 

De givna casen lyder:

Ditt barn kommer hem och berättar att han/hon känner sig mobbad. Hur skulle du 
önska att skolan och läraren agerade i en sådan situation? 

Du får ett samtal från skolan där de talar om för dig att ditt barn utsätter någon 
annan för mobbning, hur skulle du önska att skolan och läraren agerade i denna 
situation?

Ni som intervjuas kommer att vara anonym i denna studie och det är också frivilligt att 
medverka i intervjun. Ni som blir intervjuad kommer få avbryta om Ni så önskar även 
under intervjun. Det resultat som framkommit från intervjuerna kommer sedan att 
publiceras i vår C-uppsats utan att på något sätt lämna ut den intervjuades identitet. 

Vi hoppas på en givande intervju som förhoppningsvis kan hjälpa till att lyfta fram 
föräldrars tankar i detta sammanhang. 

Jag kan tänka mig att medverka i en intervju.      

Jag vill inte medverka i en intervju.                       

Therese Nilsson och Caroline Yüksel


