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ABSTRACT 
 
Detta arbete bygger på en enkätundersökning som inkluderar elever, lärare och 
föräldrar.  
Syftet med detta arbete är att undersöka om lärare och elever arbetar med 
åtgärdsprogrammen i skolan.   
 När jag funderade på hur jag skulle få korrekt information om åtgärdsprogram och 
mobbning tänkte jag gå direkt till källan nämligen lärarna, eleverna och föräldrarna. 
Jag har gått ut till två klasser i årskurs 6 och lämnat ut enkäter till både elever, lärare 
och föräldrar.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi misstänker alla att mobbning sker i olika grader i skolan. Generellt har alla 
varit elever och själva upplevt mobbning på olika sätt. I Jönköpings kommun 
var det ett fall som togs upp i Sverigestelevision, Svenska hjältar, som 
handlade om en ung pojke som blev mobbad i sin skola. Han började stanna 
hemma eftersom det var för jobbigt i skolan. Skolan reagerade och gjorde allt 
rätt med att meddela föräldrarna. När pojken senare började på högstadiet 
startade allt igen. Det bemötande han fick av lärarna var att han fick skylla sig 
själv när han berättade om sin sexuella läggning. Det hölls sedan olika möten 
om hans situation i skolan, men inget skedde. Detta fick hela Sverige att 
häpna. Detta är dock sådant som sker i skolan, men som inte borde ske. 
 
Våren 2009 skulle vi bestämma om vad vi skulle skriva för examensarbete. 
TVprogrammet om mobbning berörde mig och jag har inte upplevt något 
arbete mot mobbning under mina praktikperioder. Detta bidrog till att jag ville 
skriva mitt arbete om just mobbning. Det var dock väldigt svårt att välja 
vilken vinkel jag skulle besluta mig för. Mobbning är ett enormt stort område 
och väldigt utvecklat. Det kräver även att man skall undersöka något som är 
abstrakt och väldigt personligt. 
 När jag hade bollat idéer fram och tillbaka valde jag att ta upp de situationer 
som jag själv någon dag kommer uppleva i mitt klassrum. Jag valde att i 
ämnet mobbning fokusera på hur man arbetar med detta med hjälp av 
åtgärdsprogram. 
 
I skollagen står det: 
 

Lokalerna ska vara utformade, inredda och utrustade så att de ger god 
tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder. Alla i 

verksamheten ska ha kännedom om diskrimineringslagen, skollagen  
Åtgärder mot kränkande 

behandling samt förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en 
likabehandlingsplan (www.skollagen.nu). 

 
 
I skolorna finns det mål angående likabehandlingsarbete.  
I den skolan som jag varit och gjort mina enkäter stod det i 
Likabehandlingsprotokollet  att målen för likabehandlingsarbetet är att -Alla 
barn och elever ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. Funktionshinder, sexuell läggning  
ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet av barn, elever och 
personal ( www.gro.edu.varnamo.se). 
 
Mitt arbete är intressant eftersom det visar om någon förändring har skett i 
skolorna och de involverades åsikter.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Mobbning 
 
Konflikter sker dagligen i skolan. I en del fall löser eleverna situationerna 
själva, och det slutar vänskapligt. Andra konflikter kan vara svårare att lösa 
och det fortsätter att gro och bli större. Dessa konflikter mellan eleverna kan 
bli större och utvecklas till en mobbningssituation (Åberg, 1995). Mobbning 
sker medvetet och avsiktligt. Det är en fientlig handling som har till avsikt att 
såra, skada, hota eller skrämma en annan person. Det finns tre olika former av 
mobbning: verbal, social och fysisk (Coloroso, 2004). 
 
 
 

• I Verbal mobbning används elaka ord och uttalanden, det kan vara 
nedvärderingar i olika former som t.ex. öknamn. Denna typen av 
mobbning är svår att se eftersom eleverna kan sköta det så privat och 
tyst, som t.ex viskningar eller vid tillfällen när lärarna inte kan höra det 
( Coloroso, 2004). 

• Social mobbning handlar om social utfrysning och sker vanligtvis bland 
tjejer. Denna typen av mobbning är även svår att upptäcka för lärarna. 
Det handlar om att en elevs självkänsla systematiskt trycks ner genom 
isolering och uteslutande från den sociala gemenskapen. De andra 
eleverna undviker den utsatte eleven. Detta kan kombineras med 
utfrysning eller falsk ryktes spridning, detta för att se till att ingen 
umgås med eleven som blir utsatt. Det kan även handla om små gester 
mot den utsatte eleven, som t.ex suckanden, hånflin eller fnissande 
(Coloroso, 2004) 

• Fysisk mobbning är den formen av mobbning som lärarna lättare kan 
upptäcka. Det kan bestå ut av örfilar, slag, knuffar, sparkar, stryptag 
och att elevens tillhörigheter blir förstörda. Trots att denna sortens 
mobbning är så tydlig förekommer den i en tredjedel av de 
mobbningsfall som elever berättar om (Coloroso, 2004) 
 
 

Alla dessa olika former av mobbning kan knäcka sitt mobbningsoffer, men i 
de flesta fall kombineras de olika formerna för att få en kraftigare effekt mot 
offret ( Coloroso, 2004).  
 
 
I undersökningar visar det att mobbning och kränkande behandlingar generellt 
sker på platser där eleverna inte kan komma undan. Ett klassrum är precis den 
typen av plats där du inte kan komma undan. Klassen är ett upplägg för 
tillfällen där mobbning kan ske, eftersom de träffas varje dag. Skolan skall 
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sträva för att vara en plats där eleven ska känna sig trygg och accepterad 
(Jacobssen, Christiansen m.fl, 2004).  
Tyvärr kan det vara fall där elever är rädda för att gå till och ifrån skolan. Då  
de är rädda för slagen och öknamnen de får under tiden i skolan. De sker att 
elever sjukanmäler sig för att slippa gå till skolan på grund av detta( Coloroso, 
2004). 

 
 

2.2 Arbete mot mobbning, med åtgärdsprogram som verktyg. 
 
 
Det finns olika modeller emot mobbning i skolan. En modell är 
Österholmsmodellen.  Det handlar om att lägga upp en modell som skall 
förebygga mobbning i skolan.  De skapar ett mobbningsteam som består av 
lärare på skolan.  De utser två elever i varje klass till klasstödjare. De skall ta 
reda på problem genom enkäter, föräldramöten, frågor till personal, spontana 
berättelser och regelbundna möten med klasstödjarna och mobbningsteamet 
(Lagerman, A & Stenberg, P, 1996). 
Åtgärderna för att stoppa mobbningen är olika. Antingen ber man 
klasstödjaren att försöka stoppa mobbningen, - elevmetoden. Eller så har man 
enskilda samtal enligt Farstametoden, med eventuellt stöd av kurator. Skulle 
detta inte heller hjälpa sätts samtal med föräldrar in, sanktioner görs och en 
polisanmälan kan ske (Lagerman, A & Stenberg, P, 1996). 
 
Olweus tar i sin bok, ”Mobbning bland barn och ungdomar”, upp 
åtgärdsprogram i skolan mot mobbning. Åtgärdsprogram i skolan bygger på 
nyckelprinciper som är från forskning om utveckling och förändring i 
problembeteenden, speciellt aggressivt beteende (Olweus ,1999).  Olweus tar 
även upp hur viktigt det är att både hemmet och skolan skall vara engagerade i 
att skapa en miljö som präglas av värme och nolltolerans av mobbning. 
Åtgärdsprogrammen skall bygga på en auktoritativ (inte auktoritär) modell 
mellan lärare och elever. Där lärare förväntas agera som auktoriteter med 
ansvar för elevernas totalsituationer i skolan. De har allstå inte bara ansvar för 
deras inlärning utan även för deras sociala relationer.  
 
 Olweus (1999) tar upp ett exempel på åtgärdsprogram i skolan, och hur de 
olika punkterna ser ut.  
  

• De allmänna förutsättningarna för åtgärdsprogram är medvetenhet och 
engagemang hos vuxna.  

• Åtgärderna på skolnivån sker genom undersökningar i klassen/skolan 
genom frågeformulär med anonyma svar. Studiedagar på skolan med 
temat mobbning där de använder sig ut av övningar av olika slag. 
Skolan skall även ha bättre rastvaktsystem och samordningsgrupper 
skall upprättas.  
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• Åtgärder på klassnivå sker genom klassregler mot mobbning, 
föräldramöten och regelbundna klassmöten mellan lärare och elever.  

• Åtgärder på individnivå är närmare eleverna. Det handlar om seriösa 
samtal med mobboffer och mobbare. Samtal mellan lärare, föräldrar 
och berörda elever.  
 

Detta åtgärdsprogram har olika delmål. Ett av dem är åtgärder på skolnivå, 
vilket innebär att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem i 
skolan, ett annat är allmänna förutsättningar, vilket innebär att få lärare och 
föräldrar att engagera sig aktivt. Det betyder att de vuxna måste i viss mån ta 
ansvar för att kontrollera vad som försiggår bland eleverna i skolan. Det 
handlar om att förmedla att mobbning inte är acceptabelt i vår skola. Lärarna 
skall kunna agera vid misstänksamma situationer. Det leder in i Olweus tredje 
delmål, att utveckla klara regler emot mobbning. Dessa regler skall vara 
underlag vid diskussioner om mobbning i klassen och arbetas med, så att 
eleverna får förståelse för vad som kan ske ifall dessa inte skulle hållas. Det 
sista delmålet som tas upp är att ge bra stöd och skydd till de utsatta eleverna. 
Om de regler hålls, kan de ge bra stöd till utsatta elever. Men läraren kan även 
se till att skapa situationer som gör klassen till mer neutrala elever. Läraren 
kan använda sin fantasi till att hävda eleverna på ett positivt sätt för klassen.  
Man skall veta att mobbning är ett problem i skolans värld som inte går att 
lösa en gång för alla. Utan det måste arbetas med en permanent beredskap från 
lärarnas sida för att motverka mobbning. En sådan beredskap skapas bäst i 
skolan genom att föra in ett åtgärdsprogram som är delaktigt i vardagen på 
skolan. 
 
 

2.3 Skolans ansvar mot mobbning 
 
Regeringen har beslutat att fram till år 2010 satsa 10 miljoner om året för att få 
fram åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Målet är att metoden skall vara 
dokumenterad, fungerande eller forskningsbaserade (www.regeringen.se ). 
 
I år beslutades det att en kurs mot mobbning, kränkande behandling, och 
diskriminering ur ett skol- och forskningsperspektiv skall starta 2010, som all 
personal på skolorna hade möjlighet till att närvara på. 
Rektorer får då en möjlighet till att utbilda sin personal ( www.skolverket.se ). 
 
Lärare, fram till slutet av 1950-talet, fick lagligt aga sina elever i skolan. Att 
utsättas för fysisk och psykiskt misshandel samt kränkningar var vanligt för 
den tidens elever. På mitten av 1950-talet växte läroplanerna fram med ett 
demokratiskt uppdrag.  Det är liknande vårt uppdrag att uppfostra våra elever 
till goda samhällsmedborgare och förmedla, förankra och gestalta 
demokratiska värden. Och motverka alla kränkande former. Det var då upp till 
eleven att avgöra om en handling är kränkande eller inte. Idag är det skolans 

http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/
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ansvar i samarbete med föräldrarna att utreda om det pågår en kränkande 
behandling bland eleverna, och om så är fallet förhindra den handlingen som 
t.ex. mobbning (Skolverket 2003). 
 
 

2.4 Lagar  
 
2009 startade en ny lag om Likabehandlingsplanen. Detta enligt 
Diskrimineringslagen, vilken innehåller en plan mot kränkande behandling i 
skolan. Den nya lagen tydliggör olika diskrimineringsgrunder. Varje skola 
måste arbeta med en likabehandlingsplan mot kränkande och diskriminerande 
behandlingar. Detta skall följas upp eftersom, och eleverna skall vara 
delaktiga (www.lagen.se/2008). 
 
BRÅ har djupintervjuat unga brottslingar där det visat sig att 60 procent av de 
som begått brott innan ålder 20 har varit utsatta för mobbning. 
Utbildningsminister Jan Björklund ser negativt på skolornas arbete mot 
mobbning i skolan. Björklund tror att skolorna jobbar med olika metoder mot 
mobbning i skolan, men de vet inte om de är aktuella. På grund av detta har 
regeringen satsat 45 miljoner på forskning som skall undersöka vilken metod 
som är mest aktuella mot mobbning i skolan (www.regeringen.se) 
 
 
 
 

2.5 FN´s Barnkonvention  
 
Skolan har en förpliktelse att arbeta mot kränkande behandling och det stadgas 
i flera lagar och förordningar. I första hand är det skolförfattningarna och 
arbetsmiljölagen, med tillhörande föreskrifter, som reglerar kränkande 
behandling i skolan. Men även socialtjänstlagen och lagarna i brottsbalken kan 
användas. Sverige följer även FN` s barnkonvention som betyder att svensk 
lagstiftning ska överrensstämma med konventionen (Skolverket, 2009). 
 

http://www.regeringen.se/
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3 SYFTE  
 
Syftet med min studie var att undersöka mobbning på skolorna, och om 
lärarna arbetar med åtgärdsprogram för att motverka detta. Jag ville även 
undersöka hur medvetna elever och föräldrar var om åtgärdsprogram och 
arbetet mot mobbning i skolan. Det var även intressant att ta del av hur 
lärarna följer läroplan och lagar i sitt förtroendefyllda uppdrag i arbetet med 
eleverna. 
 
Min studie berör ett aktuellt ämne som Skolverket lägger stor vikt vid just 
nu. Det investeras 10 miljoner i arbetet mot mobbning eftersom det är tydligt 
att det förekommer ute på våra skolor. Dessa pengar går bland annat till att 
utbilda personal i att arbeta med åtgärdsprogram (www.skolverket.se).  
 
Mina frågeställningar: 
 

• Hur mycket mobbing förekommer det på skolorna? 
• Hur mycket vet eleverna och föräldrarna om deras rättigheter mot 

diskriminering? 
• Hur sköter lärarna åtgärdsprogrammen mot mobbing? 

 

 
 

 
 

http://www.skolverket.se/
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4 METOD 
 
När  jag valt vad mitt arbete bestämde jag mig att använda mig ut av 
enkätundersökningar. Detta för att få fram så mycket sanningsenlig 
information från elever, lärare och föräldrar som möjligt. Genom denna 
metoden kan jag även komma ut till skolan där åtgärdsprogrammen skall 
finnas. 
 

4.1 Utförande av enkätundersökning 
 
I mina enkäter har jag fem frågor till elever och lärare. Fyra frågor till 
föräldrarna.  Anledningen till att jag hade så få frågor var för att det inte skulle 
kännas jobbigt att svara på enkäterna (se bilagor 1-3). Bättre att de svara på 
några frågor, än att de inte svarade alls. 
 
 

4.2 Undersökningsmetod 
 
Jag valde en kvantitativ metod när jag skulle genomföra denna undersökning. 
Detta för att jag skulle använda mig av enkätstudier. Jag vill nå de personer 
som medverkar i ämnet. Jag anser att jag får mest sanning om åtgärdsprogram 
mot mobbning i skolan genom enkätstudier, eftersom det blir mer anonymt än 
om jag skulle välja personliga intervjuer.  
 
En kvantitativ metod handlar om att utforska hur många respondenter som 
tycker ett visst sätt (Elofsson, 2005). Se hur många som tycker vad, och sedan 
dra slutsatser av detta. 
 
Forskningsresultaten ska vara så generella som möjligt. Det betyder att även 
om vi studerar en grupp individer skall vi kunna generalisera resultaten till 
andra människor som är jämförbara med gruppen som blivit undersökt. Man 
studerar inte en hel population utan endast ett stickprov från dem. Det är då 
viktigt att detta stickprov är representativt, så att alla i populationen varit 
representerade (R, Patel & B, Davidson). 
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4.3 Undersökningsgrupp 
 
Jag valde att använda mig ut av en skola i ett medelstort samhälle i Småland.  
Jag gick in till Rektorn och frågade om det fanns två lediga klasser som går i 
årskurs 6. Jag fick då två klasser som var tillängliga just då. Jag gick in i 
klassrummet och presenterade mig och berättade att svaren på enkäten de 
skulle få besvara endast var till min enkätundersökning jag gjorde till min 
forskning och skulle inte kunna synas vart ifrån svaren kom. 
Eleverna fick 20 minuter på sig att svara på enkäten. Eleverna fick räcka upp 
handen och fråga ifall det skulle vara något de inte förstod, vilket höjer 
standarden på svaren eftersom det då inte blir något missförstånd.  
 
 
Innan eleverna började skriva läste jag upp frågorna högt och förklarade 
frågorna, så att de inte skulle bli några missförstånd. Eleverna fick ändå veta 
om att de skulle räcka upp handen ifall det var något de undrade över. Lärarna 
skulle svara under ett möte de kallats till och svara på enkäten som sedan 
skulle tilldelas till klassföreståndaren, som sedan gav samtliga till rektorn på 
skolan. Jag hämtade sedan upp mina papper på rektorns kontor.  
 
Jag gav ut enkäten till föräldrarna i ett kuvert till eleverna som skulle hem till 
deras föräldrar. Jag berättade för eleverna att ge detta kuvert direkt till 
föräldrarna och ta med tillbaka till skolan dagen efter. De skulle då ge dessa 
till klassföreståndaren. Jag hämtade då upp föräldrarnas enkäter samtidigt som 
lärarnas. 
 
 
 

4.4 Databearbetning 
 
När jag samlat in mina enkätstudier satte jag mig ned för att sammanställa 
dem.  
Jag tog fråga för fråga och sammanställde dem genom att titta på hur många 
som svarat ja eller nej. Där såg jag skillnaden på svaren på de olika frågorna.  
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5 RESULTAT 
 
Här kan du läsa resultatet av mina enkätstudier . Jag sammanställde 
enkätstudien genom att räkna ut svaren i procent. När jag gick igenom svaren 
använde jag mig av frågorna i min studie. 
 

• Hur mycket mobbning förekommer det på skolorna? 
• Hur mycket vet eleverna och föräldrarna om deras rättigheter mot 

diskriminering? 
• Hur sköter lärarna åtgärdsprogrammen mot mobbning? 

 

5.1 Deltagande i undersökningen 
  
När jag gav ut mina enkäter gav jag en som var menad för elever, en för lärare 
och en för föräldrar. Eleverna fick svara på enkäten direkt i klassrummet. När 
eleverna var klara med sin enkät fick de föräldrarnas enkät med sig hem. 
Lärarna fick deras enkät av den läraren som hade klassen när jag var där. 
Dagen efter fick jag enkäterna från lärarna och föräldrarna.  
 
Antal personer som svarat på mina enkäter. 
 

• När jag gav ut min enkätstudie var det 40 ut av 40 elever som svarade. 
• Ut av de lärarna som undervisade eleverna svarade 7/7. 
• Jag gav ut enkäter till samtliga elevers föräldrar.   

Jag fick tillbaka 11/40.  
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5.2 Elever  
 
Undersökningsgruppen var två klasser från årskurs 6. Resultatet från elevernas 
enkäter framställde jag genom att dela upp tjejer och killar var för sig. 
Anledningen var att jag ville jag se om det fans någon skillnad mellan könen. 
 
På enkäten svarade eleverna såhär på frågorna: 
 
Killar: 26st 
Tjejer: 14st 
 
 
 
Fråga 1. Har du blivit utsatt av mobbning?     
                                                                
Svar:  
 
Tjejer: två av sju svarade ja.  
Killar: sju av tjugosex svarade ja.   
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Fråga 2. Har du utsatt någon för mobbning?   
  
Svar:  
 
Tjejer: en av fjorton svarade ja. 
Killar: två av tretton svarade ja.    
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Fråga 3.  Anser du att skolan arbetar tillräckligt mot mobbning? 
 
Svar:  
Tjejer: tre av sju svarade ja. 
Killar: åtta av tretton svarade ja.   
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Fråga 4. Har ni pratat om era rättigheter och hur ni gör om ni blir utsatta för 
mobbning i skolan ?    
  
Svar:  
Tjejer: fem av sju svarade ja 
 Killar: tio av tretton svarade ja 
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Fråga 5. Finns det en dialog mellan er och lärarna om mobbning i skolan?   
 
Svar:  
Tjejer: en av två svarade ja 
 Killar: tio av tretton svarade ja  
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5.3 Lärarna  
 
 
Lärarna fick skriva enkäten under en dag. Lärarna fick enkäten utdelad av 
klassföreståndarna, som fick enkätstudien av mig när jag träffade klassen.  
Resultatet av min analys blev följande: 
 
Män:4 
Kvinnor:6  
 
Fråga 1. Pågår det mycket mobbning i skolan?  
  
Svar:  
Kvinnor: en av tre svarade ja 
Män: en av två svarade ja 
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Fråga 2. Har du erfarenhet av en mobbad elev?   
 
Svar:  
Kvinnor: alla svarade ja 
Män: alla svarade ja 
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Fråga 3. Anser du att skolan använder alla sina resurser mot mobbning, 
hur åtgärdar ni detta i så fall? 
 
Svar:  
Kvinnor: fem av sex svarade ja 
Män: alla svarade ja 
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Fråga 4.  Har du talat med eleverna om åtgärdsprogram, och hur allvarligt 
mobbning är? 
 
Svar:  
Kvinnor: alla svarade ja 
Män: alla svarade ja    
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Fråga 5. Finns det en öppen dialog mellan dig och dina elever när det 
gäller mobbning? 
 
Svar:  
Kvinnor: alla svarade ja 
Män: alla svarade ja   
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5.4 Föräldrar 
 
Föräldrarna fick sina enkäter från deras barn. Jag gav ut enkäterna till eleverna 
när de var klara med sina egna. 
 
Resultatet av föräldrarnas enkäter såg ut såhär: 
 
Män:3 
Kvinnor:8 
 
 
 
 
Fråga1. Vet/Tror Du att ditt barn blivit utsatt för mobbning?     
Om ja i vilken klass var detta och i så fall och vilken hjälp fick ni?  
 
Svar:  
Kvinnor: en av fyra svarade ja 
Män: ingen svarade ja 
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Fråga 2. Känner Ni till att det finns lagstadgade åtgärdsprogram från 
skolverket?, 
 
Svar:  
Kvinnor: tre av fyra svarade ja 
Män: en av tre svarade ja            
       
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Tjejer Killar

Ja
Nej

 
 
 
 
Fråga 3. Anser du att skolan använder alla sina resurser för att jobba 
mot mobbning i skolan?  
 
Svar:  
Kvinnor: tre av åtta svarade ja 
Män: ingen svarade ja  
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Fråga 4.  Har du en bra erfarenhet av att lärare tar mobbning i skolan på 
allvar?   
 
Svar:  
Kvinnor: en av två svarade ja 
Män: en av tre svarade ja  
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5.5 Slutsats 
Genom enkätstudierna fick jag fram, bland annat, antal elever som känner sig 
osäkra i skolan. Eller som inte är informerade.  
Lärare som anser sig arbeta rätt och har resurser.  
Vad föräldrar känner till om ämnet.  
Känns som lärarna är osäkra när det handlar om mobbning i klasserna. 
Eftersom en del av dem anser att mobbning inte är ett stort problem, men alla 
har de varit med om mobbning. 
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med min undersökning var att undersöka hur lärare, elever och föräldrar 
arbetar i skolan mot mobbning, med åtgärdsprogram som verktyg. Mina 
frågeställningar har styrt mitt arbete. De frågeställningar jag haft är följande;   
 
 

• Hur mycket mobbning förekommer det på skolorna? 
• Hur mycket vet eleverna och föräldrarna om deras rättigheter mot 

diskriminering? 
• Hur sköter lärarna åtgärdsprogrammen mot mobbning? 

 
 

6.1 Hur sköter lärarna åtgärdsprogrammen mot mobbning? 
 
Under min studie, om mobbning och åtgärdsprogram som verktyg, har jag inte sett 
eller hört särskilt mycket om arbete mot mobbning i skolan. Detta var anledningen 
till att jag gjorde denna undersökning från  början. I skolorna finns det olika modeller 
mot mobbning och en modell som jag tagit upp är Österholmsmodellen. En modell 
som skulle vara mycket funktionell i skolorna. Lagerman & Stenberg talar om hur 
man bygger upp ett sådant åtgärdsprogram i skolan, och vad som är viktigt. 
Föräldrar, lärare och elever är oerhört viktiga när det gäller denna modell. Utan 
medverkan från alla parter blir inte åtgärdsprogrammet lyckat (Lagerman, A & 
Stenberg, P, 1996).   
När jag frågade föräldrarna om hur de anser lärarna arbetar i skolan mot mobbning, 
svarade de olika. En förälder verkade väldigt negativt inställd mot lärarnas arbete 
mot mobbningen. Hon svarade ”- Jag upplever att lärarna är rädda för 
konsekvenser om dom försöker hantera barn med problem i skolan”. Olweus (1999) 
pratar om att åtgärdsprogram mot mobbning i skolan bygger på nyckelprinciper. 
Dessa principer bygger på forskning kring utveckling och förändring i 
problembeteenden.  Olweus (1999) tar upp hur viktigt det är att både hemmet och 
skolan skall vara engagerade i att skapa ett tryggt och varmt och en nolltolerant miljö 
mot mobbning. De föräldrarna som jag haft i min studie säger att hälften av dem vet 
om arbetet och hälften vet inte. Detta visar direkt en brist på åtgärdsprogrammet.  En 
förälder sa  att de inte ens visste om något arbete. Medan en annan svarade med att 
de endast vet om de på grund av en praktikperiod de haft på skolan.  Detta gör mig 
väldigt orolig för hur lärarna arbetar. Jag hoppas att denna skolan kommer använda 
sig ut av den nya möjligheten som regeringen gett skolorna om ”Vidareutbildning 
inom mobbning, kränkande behandling och diskriminering”  
(www.regeringen.se)  
 
 
 
 
 

http://www.regeringen.se/
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6.2 Hur mycket vet eleverna och föräldrarna om deras 
rättigheter mot mobbning? 

 
 
 Min undersökning, där jag kollade ifall elever samt föräldrar vet om 
rättigheterna och hur de går tillväga ifall en mobbningssituation uppkommer i 
skolan, blev intressant. Enligt forskningen så vet 62% om sina  rättigheterna i 
skolan. Men då ska vi inte glömma de 38 % som inte vet om de.  Eftersom 
detta är en så stor del i skolan borde detta vara en stor del och upplysningen 
om detta skall ske ofta. Coloroso  (2004) pratar om hur klassrummet är en 
perfekt miljö för mobbning. Är det då inte viktigt att både elever, föräldrar och 
lärare arbetar emot de samtidigt och att alla parter vet om vad som gäller?  När 
jag kollade i min studie om eleverna och föräldrarna visste om rättigheterna 
svarade två föräldrar ”-Nej jag känner inte till det!””-Ingen information som 
skolan gått ut med”. Detta tycker jag är skrämmande.  
Det finns information på skolans Internetsida om en likabehandlingsplan som 
gäller för alla elever. Dock har inte alla familjer detta hemma 
(http://www.gro.edu.varnamo.se).  
Eleverna fick samma fråga. 62%  av eleverna vet om sina rättigheter. Eleverna 
svarade på ett intressant sätt. Deras kommenterar var; ”- både ja och nej”, ”- vi 
har pratat om det typ 1 eller 2 gånger!”, ”- sådär”. Detta är osäkra elever. 
Förmodligen har de endast pratat väldigt lite om ämnet så eleverna inte ens 
minns det.  

 

6.3 Hur mycket mobbning förekommer det på skolorna? 
 
Åberg (1995) talar om hur konflikter sker i skolan varje dag, och hur de 
kan utvecklas till mobbning. I min undersökning skrev eleverna 
kommenterar som förbryllande mig och fick mig att tänka på just detta. 
Under frågan ifall de var utsatt för mobbning skrev en elev ”- nån gång 
kan några vara dumma mot mig”. Detta kan man inte med säkerhet se som 
mobbning, eftersom det kan vara, som Åberg säger, en konflikt som inte löst 
sig. Jag anser dock att man inte kan titta åt andra hållet heller eftersom skolan 
skall sträva för att vara en trygg plats för eleverna (Jacobssen, Christiansen 
m.fl, 2004). 
 
I min studie framkom det att det är tre elever som är utsatta för mobbning och 
ett antal som kanske blir utsatta. Att det finns elever som blir mobbade i 
skolan bevisas hela tiden genom mobbningsfall i skola. En av de lärare som 
besvarade min enkätstudie svarade på min fråga om de fanns mycket 
mobbning i skolan ”- vad är mycket?, -säkert 1+ i varje klass”. Detta visar att 

http://www.gro.edu.varnamo.se/
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lärare vet om mobbningen men inte ser det som något stort. En annan lärare 
svarade ”- det förekommer - och troligen mer än vi vuxna kan 
uppfatta…samtidigt är ju vi vuxna observanta”. Jan Björklund är Sveriges 
utbildningsminister och han kommenterade nyligen lärares arbete mot 
mobbning och sa att han tror skolorna jobbar med olika metoder mot 
mobbning i skolan, men vet inte vilken som är bäst att använda och som ger 
resultat (www.svt.se). BRÅ har nyligen gjort en undersökning bland unga 
kriminella i Sverige och sett att det är 60 procent av de intagna under 20 år 
som har blivit utsatta för mobbning under någon tid (www.svt.se). Så att 
mobbning sker är något som ingen kan säga emot. Det känns dock skönt att 
det nu blivit aktuellt i regeringens och skolverkets ögon igen. 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
   
 

 
 
 

http://www.svt.se/
http://www.svt.se/
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BILAGA 1 
 
 
 
 

Enkät 
Denna enkät är helt frivillig att fylla i, och är till grund av ett forskningsarbete. Den 
är helt anonym och kommer endast att bli sedd utav utgivaren.  
 

Tjej    

Kille   
                                                                                                                       Ja    /   Nej 

Har du blivit utsatt av mobbning?                                                                                            
               Kommentar :  
 

Har du utsatt någon för mobbning?                                                                      
              Kommentar :  
 

Anser du att skolan arbetar tillräckligt mot mobbning?                                       
              Kommentar :  
 
 
Har ni pratat om era rättigheter och hur ni gör om ni blir utsatta för mobbning i skolan ?     

       Kommentar :                                                                                                     

 

Finns det en dialog mellan er och lärarna om mobbning i skolan?                          
          Kommentar :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 

         
 BILAGA 2 

 
 

 
Enkät 

Denna enkät är helt frivillig att fylla i, och är till grund av ett forskningsarbete. Den 
är helt anonym och kommer endast att bli sedd utav utgivaren.  

Kvinna   

Man       
                                                                                                                Ja   /  Nej                          

 Pågår det mycket mobbning i skolan?                                                         
Kommentar :  

 
Anser du att skolan använder alla sina resurser mot mobbning , hur åtgärdar ni detta i 

så fall?                                                                                                            
                                                                                                                                                      

Kommentar :  
 
 

Har du erfarenhet av en mobbad elev?                                                           
Kommentar : 

  
Har du talat med eleverna om åtgärdsprogram och hur allvarligt mobbning är? 

Kommentar :                                                                                                      
 
 
Finns det en öppen dialog mellan dig och dina elever när det gäller mobbning? 

Kommentar:                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 

         BILAGA 3 
 

Enkät 
Denna enkät är helt frivillig att fylla i, och är till grund av ett forskningsarbete. Den 
är helt anonym och kommer endast att bli sedd utav utgivaren.  

Mamma   

Pappa      
                               

                                                                                   Ja    /  Nej 
 

Vet/Tror Du att ditt barn blivit utsatt för mobbning?                                                    

Om ja i vilken klass var detta och i så fall och vilken hjälp fick ni?                       
      

Kommentar :  
 

Känner Ni till att det finns lagstadgade åtgärdsprogram från skolverket?            
           Kommentar :  
 
Anser du att skolan använder alla sina resurser för att jobba mot mobbning i skolan?    

          Kommentar :                                                                                                                                                                                                                 
 
Har du en bra erfarenhet av att lärare tar mobbning i skolan på allvar?                 
                  

                    
  Kommentar :  
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