
Samverkan med föräldrar 
- för att motverka mobbning i skolan 

 
 
 

Eva Lindvall 

Examensarbete 10 poäng 

HT 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialpedagogprogrammet, 60 p 
Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning,  

Umeå universitet 
 



Sammanfattning 
 
Kränkande behandling och mobbning är ett stort problem i skolorna idag, något som både 
Skolverket (2002), Myndigheten för skolutveckling (2003) och barnombudsmannen Lena Nyberg 
(2005) har uppmärksammat. Syftet med studien är, mot denna bakgrund, att undersöka några 
föräldrars erfarenheter av samverkan med skolan i arbetet att förhindra kränkande behandling och 
mobbning av deras egna barn. Studien syftar även till att belysa föräldrars roll som en resurs i 
värdegrundsarbetet generellt. I denna studie har jag därför undersökt hur två skolor i en 
norrlandskommun arbetat för att samverka med föräldrar till mobbade elever för att motverka 
kränkande behandling och mobbning. Den undersökningsmetod jag använt mig av är den 
kvalitativa forskningsintervjun. Jag har intervjuat fyra föräldrar som alla har upplevt hur deras 
barn mobbats i skolan och som därigenom har egna erfarenheter av samverkan hem och skola. 
Resultaten visar att de två skolorna inte har tagit föräldrarnas upplevelser och vetskap om 
pågående mobbning av deras barn på allvar. I samtliga fall gäller, för det första, att föräldrarna 
upplevt att skolan inte har velat lyssna på deras framställningar om mobbning av deras barn. För 
det andra visar resultaten att föräldrarna till de mobbade barnen varken upplevde samverkan eller 
delaktighet i skolans ålagda uppdrag att förebygga och åtgärda kränkande behandling och 
mobbning. Sammantaget visar denna studie, i alla fyra fallen, stora likheter med det som bland 
andra Forsman (2003), Andersson (2003) och Skolverket (2002a) belyst, att skolans 
handlingsplaner ofta är korrekt skrivna men att de inte efterlevs. Studien visar att föräldrars 
berättelser om kränkning och mobbning av deras barn inte tas emot förutsättningslöst utan skolan 
förlägger problemet hos den utsatte eleven. En slutsats som kan dras är därför att skolans 
samarbete med hemmet har avgörande betydelse för att kunna stoppa pågående mobbning. 
Vidare visar studien att kränkningar måste tas på största allvar av alla berörda på skolan för att 
hindra att det utvecklas till mobbing, d v s: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.  
 
 
 
Sökord: Kränkande behandling, delaktighet, föräldrasamarbete, inflytande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Jag vill först och främst rikta ett varmt tack till er föräldrar som deltagit i min studie och som 
därmed delat med er av era högst personliga erfarenheter av mötet med skolan när era barn varit 
utsatta för mobbning. Era erfarenheter kan förhoppningsvis hjälpa oss att förstå och på sikt 
förbättra skolornas strävanden i värdegrundsarbetet med att förhindra kränkande behandling och 
mobbning. Era erfarenheter är mycket värdefulla. Uppsatsen tillägnar jag därför era älskade barn. 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till min älskade familj som har stöttat mig under denna hektiska 
period av skrivande. Först min man som ställt upp som korrekturläsare och ”bollplank” genom 
många och långa utvecklande samtal och diskussioner. Han har också skött ”marktjänsten” på ett 
föredömligt sätt, så att jag har kunnat ägna mig åt att arbeta med mitt examensarbete. Vidare 
mina barn som stått ut med min frånvarande närvaro och ockupation av hemmets dator, till sorg 
och irritation över uteblivna chatt-, nätsurf- och spelstunder. Men, nu är er tid åter inne… 
 
Till sist vill jag tacka min handledare Inger Erixson Arreman för att hon väglett mig i skrivandet 
på ett tydligt och utvecklande sätt.  
 
Eva Lindvall, Ulriksfors januari 2007 
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1. Inledning  
 
I Skolverkets rapporter från 2002  ”Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft” 
och 2003 ”Kränkande handlingar och informella miljöer” framgår att över en fjärdedel av alla 
elever i skolan uppger att de blivit kränkta vid upprepade tillfällen det senaste året. Olika 
undersökningar visar att kränkningar är vanliga inslag i skolans vardag.  
 
Kränkande behandling är ett återkommande problem bland barn och unga i dagens Sverige, 
framhåller Barnombudsmannen (BO) i flera sammanhang och skolan är en vanlig arena där 
kränkningar förekommer. Lena Nyberg (BO) skriver i en debattartikel i SCB:s tidning Välfärd nr. 
2, 2005 att nästan var tredje flicka och var femte pojke är rädda för att utsättas för mobbning. 
Hon anger också att så många som 60 % av föräldrarna oroar sig för att deras barn ska drabbas av 
mobbning. Denna rädsla och oro kan leda till att barnens rörelsefrihet begränsas vilket är negativt 
för deras utveckling, menar Nyberg. 
 
I Lärarnas Tidning nr. 18, 2005 i en artikel skriven av Viveca Brozin Bohman står att läsa att 
Lerums kommun får skarp kritik av Skolverket då de inte levt upp till författningarnas krav på 
skolans skyldigheter att motverka alla former av kränkande behandling. Åtgärderna mot 
kränkningar har inte varit tillräckligt kraftfulla och de har heller inte följts upp och utvärderats 
som de borde. Dessutom kritiseras kommunen för att inte ha samarbetat med föräldrarna. Lerums 
kommun har brustit när det gäller skolans samverkan med hemmen, Lärarnas Tidning, sid. 7. 
Kritiken från Skolverket föranleddes av en anmälan i det aktuella fallet som ledde till att en 13-
årig elev tog sitt liv. Man kan ställa sig frågan om denna tragiska händelse kunnat förhindras om 
samarbetet med elevens föräldrar varit mer utvecklat. 
 
Jag har egna erfarenheter av mobbning inom skolans område, både som lärare och förälder, och 
har på nära håll sett de negativa verkningar av kränkande behandling och mobbning som elever 
drabbats av, sett vilka förödande konsekvenser mobbning kan få för elevens personlig-
hetsutveckling och självuppfattning. Jag anser också att föräldrar till utsatta och mobbade barn 
har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för skolan att ta tillvara när mobbnings-
situationer ska åtgärdas. Föräldrar och pedagoger ser olika sidor hos barnet och ser barnet i olika 
sociala sammanhang. Min erfarenhet som pedagog är emellertid att dessa erfarenheter inte i till-
räcklig utsträckning tas tillvara i skolan.  
 
Enligt Skolverket (2006) har vuxna i skolan ansvar och skyldighet att motverka kränkningar inom 
skolans verksamhet. Det är därför av största vikt att lärare och ledningspersonal känner till de 
lagar och förordningar som styr hur personalen på skolorna ska agera för att motverka kränkande 
behandling av elever samt hur kränkta och mobbade elevers föräldrar blir delaktiga i detta arbete. 
Hur ska lärarna i skolan få ett lyckosamt samarbete med föräldrarna och möta dem med ödmjuk-
het och som den viktiga resurs de är? Hur kan vi tillvarata föräldrars erfarenheter i denna fråga? 
På vilket sätt kan skolan möta föräldrarna och vilka möjligheter till samverkan finns? Det är 
några centrala frågor i denna studie som jag vill belysa. 
 
I detta sammanhang ser jag specialpedagogisk kompetens som en viktig del i det förebyggande 
arbetet mot kränkningar och mobbning. Det är också viktigt att specialpedagogiskt stöd genom 
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samtal sätts in både till de mobbade och de mobbande eleverna samt även i vissa fall samtalsstöd 
till elevernas föräldrar. För att effektivt kunna åtgärda pågående mobbning ska utredningar göras 
för att förstå hur mobbningen ska åtgärdas och den utredningen skulle, enligt min mening, med 
fördel göras av en specialpedagog.  
 
 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka föräldrars erfarenheter av samverkan med 
skolan i arbetet med att förhindra kränkande behandling och mobbning av elever. I detta syfte 
ingår att jämföra föräldrars erfarenheter av samverkan med skolan, med vad som anges i de 
kommunala och nationella styrdokumenten om föräldrasamverkan i denna fråga. I denna studie 
har jag därför undersökt hur två skolor i en norrlandskommun arbetar för att samverka med 
elevernas föräldrar i detta viktiga arbete i att motverka kränkande behandling och mobbning i 
skolan. Vidare har jag undersökt vad som står skrivet i skolans nationella och kommunala styr-
dokument om samverkan med elevernas föräldrar i hur kränkande behandling och mobbning ska 
förebyggas och åtgärdas. 
 
Mera specifikt avser jag att besvara följande frågeställningar:  
 

1. Hur kan rektor och lärare använda föräldrar som en resurs i skolans värdegrundsarbete 
avseende mobbing? 

2. Hur upplever föräldrar till mobbade barn delaktighet i skolans insatser mot mobbning? 
 
 

3. Definition av centrala begrepp 
 
Begreppet kränkande behandling används i Skollagen (1 kap. 2§) som ett samlingsbegrepp för 
olika former av kränkningar. Kränkande behandling är ett vidare begrepp som Skolverket (2004, 
2006) använder då man menar att det ger utrymme för fler typer av fientliga handlingar. 
Kränkande behandling anses som mer ändamålsenligt eftersom det på ett tidigare stadium kan 
användas för att identifiera och åtgärda olika typer av kränkningar innan det utvecklas till 
mobbning. Mobbning, diskriminering, främlingsfientlighet, rasistiska beteenden, homofobi och 
sexuella trakasserier är exempel på olika former av kränkningar. I Skolverkets allmänna råd För 
arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (2004), betonas att kränkningar är 
ett uttryck för makt och förtryck och att all kränkande behandling innebär att någon eller några 
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, 
psykosociala eller text- och bildburna. 
 
Definitionen av begreppet mobbning diskuteras av flera forskare inom området, D. Olweus 
(1999), A. Pikas (1987), Z. Fors (1994), G. Björk (1995), A. Lundström (2004) m.fl. Mobbning 
är, enligt Lundström (2004),”att en grupp elever återkommande riktar förtryckande handlingar, 
som döljs för vuxna, mot en annan elev.” (s. 98). Hon problematiserar samtidigt begreppet 
mobbning och frågar sig om denna tolkning av begreppet verkligen beskriver mobbning.  Det 
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finns alltså olika definitioner av begreppet mobbning men gemensamt för dessa är att det handlar 
om en förövare (en person eller en grupp) som utövar negativa handlingar som riktar sig mot en 
person där förövaren eller förövarna är starkare än den utsatta. De negativa handlingarna 
upprepas och pågår under en längre tid. Forskarna är mycket enstämmiga och endast få 
avvikelser förekommer, menar Eriksson, Lindberg, Flygare och Danebäck (2002).  
 
Den definition som Skolverket använder och som bygger på Olweus tolkning av begreppet, 
uppfattar jag är den dominerande för närvarande. I Skolverkets ”Allmänna råd mot kränkande 
behandling” (2004) framhåller man att mobbning förutsätter att den som mobbas kränks vid 
upprepade tillfällen, att det råder obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för 
mobbning. 
 
De kännetecken som förenar de olika definitionerna av mobbning är, enligt Skolverket (2003): 
 

1. Upprepade kränkningar under en längre period. 
2. Relationerna mellan den mobbade och den/de som mobbar är ojämlik.  
3. Mobbning är ett sätt att skaffa sig makt och att bli sedd. 
4. Utövare kan vara en grupp eller en ensam individ. 
5. Mobbningen kan vara fysisk, verbal eller psykosocial. 

 
Begreppen samverkan, samarbete och inflytande, används ofta i olika styrdokument men framstår 
inte som helt klara, enligt min mening. Myndigheten för Skolutveckling använder begreppen i 
projektrapporten Samverkan mellan skola - föräldrar (2006) där begreppen samarbete och 
samverkan används synonymt. Samverkan – samarbete kan ske på flera olika nivåer i skolan t ex 
i utvecklingssamtalet, den individuella utvecklingsplanen och elevernas åtgärdsprogram, be-
skriver Myndigheten. För att förklara samband och skillnader mellan inflytande och samverkan, 
säger Myndigheten bl.a. att föräldrainflytande kan sägas vara en effekt av föräldrasamverkan. 
(sid. 7). Min sammanfattande tolkning av samverkan, utifrån Svenska Akademins Ordlista, är när 
en grupp arbetar efter en gemensam plan för att uppnå ett visst syfte. Med samarbete avser jag, i 
denna studie, ett konkret samarbete mellan hem och skola kring exempelvis ett åtgärdsprogram i 
syfte att nå bestämda resultat, medan samverkan och inflytande syftar till mer generella mål för 
föräldrar som grupp.  
 
 

4. Litteraturgranskning 
 
Syften med studien är, som tidigare nämnts, att undersöka föräldrars erfarenheter av samarbete 
med skolan för att åtgärda mobbning av deras barn. I detta syfte ingår att undersöka vilka 
specifika skyldigheter skolan har när det gäller att samarbeta med föräldrar i denna situation. Det 
har dock varit svårt att hitta litteratur som beskriver detta samarbete, litteraturen på området är 
mycket knapphändig. Däremot är skolans skyldigheter att samverka med föräldrar väl beskriven i 
lagar och förordningar. I det följande presenteras förutom litteratur kring mobbning och 
kränkande behandling, styrdokument som behandlar värdegrund och föräldrasamverkan, samt 
litteratur jag funnit som rör föräldrars erfarenheter av samarbete för att åtgärda mobbning. 
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4.1 Mobbning och kränkande behandling i litteraturen 
 
Att det hårdnande sociala klimatet på skolor i Sverige ökar trots stora insatser i arbetet med att 
förhindra våld, mobbning och rasism är något som bland annat Lundström (2004) pekar på. 
Barnombudsmannen har vid upprepade tillfällen framhållit att mobbning och kränkande behand-
ling är ett stort bekymmer för många elever i skolan. Detta stöds av Skolverkets (2002, 2003) 
statistik samt av många forskare på området bl.a. Olweus (1992,1999). Mobbningen sker ofta i 
det tysta utan de vuxnas vetskap, menar Andersson (2004).  
 
Barn i skolan har ofta kritiserat vuxna för bristande engagemang när elever påtalar att de är 
mobbade, att vuxna blundar för problemen. Det bottnar i att lärare ofta har dålig kunskap om 
problemet samt i otrygghet i lärarrollen anser Björk (1999), Fors (1994) och Andersson (2004). 
Läraren måste ta sina iakttagelser av elevernas förhållningssätt till varandra på allvar och använda 
sig av dem i sin pedagogik för att skapa ett så gott klimat som möjligt i klassen, betonar Fors 
(1994).  
 
Björks hypoteser (1999) är följande: Mobbning utgör en serie kränkningar där varje kränkning 
utgör en sorts inkompetensförklaring som gäller det spel som för närvarande spelas och till detta 
hör vissa regler. Och, för att få vara med och spela krävs att man ställer upp på dessa regler. 
Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme och speglar de maktförhållanden som råder för tillfället 
där en ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt.  
 
För detta maktspel krävs en arena och skolan är en sådan. Björk (1995) visar i sin forskning hur 
de som mobbar utnyttjar tillfälligheter, spontana situationer som utnyttjas till spelsituationer. 
Mobbaren är något av ”situationens mästare”, som styr omgivningen. Spelet om makt kräver 
publik och offentlighet. Fors ser grupprocessen och relationer mellan eleverna som den vanligaste 
orsaken till mobbning vilket är en kombination av ett individpsykologiskt och relationsteoretiskt 
synsätt. Ett utmärkande drag i mobbningssituationen är obalans i makt vilket bekräftas av 
Olweus, Björks, Fors och Anderssons forskning.  
 
Björk och Andersson tolkar mobbning i ett systemteoretiskt perspektiv vilket innebär att det 
sociala systemet och skolan som arena anses vara grunden för det sociala maktspel som före-
kommer mellan människorna. I systemteorin analyseras relationer mellan individerna och hur de 
interagerar med varandra. Spel om makt ses som en kamp för att få bekräftelse av tillhörighet. 
 
De vuxna i skolan måste våga ta sina tidiga iakttagelser på allvar och snabbt bryta dåliga och 
negativa beteenden för att få stopp på mobbningen. Mobbning är starkt förknippat med skam, 
vilket gör det föga troligt att den mobbade själv tar upp situationen och inte heller de övriga 
inblandade, menar Björk (1999).  
 
Efter att ha studerat lagstiftning, dokument och konventioner som styr skolans verksamhet hävdar 
Forsman (2003) att det finns ett fullgott skydd för elever i skolan för att slippa bli utsatta för 
kränkningar och mobbning. Men trots detta skyddsnät är en skola fri från mobbning inte verklig-
het idag. Forsman konstaterar att skolornas texter ofta är verkningslösa för att skydda barn från 
olika former av övergrepp och kränkningar och hans studie visar på brister i skolornas sätt att 
upprätta texter och förebygga mobbning i skolan. Texterna verkar leva sitt eget liv, skilt från 
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skolans praktik, eftersom mycket få kopplingar finns om hur texterna ska förverkligas i praktiken 
vilket vittnar om brist på kunskaper om mobbningsspelet, menar Forsman.  
 
Höistad (2001) beskriver hur det kan upplevas att bli kränkt och som elev långsamt förlora sitt 
människovärde. Mobbade förnekar och bagatelliserar ofta sin utsatthet som försvar mot den 
smärta det innebär att vara tvungen att gå till skolan varje dag och utsättas för den förnedring som 
kränkningar innebär. De känner ofta skam inför sig själva över att vara mobboffer, till och med 
inför sina föräldrar. Att skämmas för sina känslor gör att de förlorar sin självkänsla då den är en 
så central del av vår identitet, menar Höistad. Med rätt beredskap och organisation, framhåller 
Höistad, kan mobbning bättre upptäckas och bekämpas.  
 
 

4.2 Olika perspektiv på mobbning 
 
Generellt är forskningen på området främst inriktad på kvantitativa studier som fokuserar på 
mobbningens omfattning. I Sverige lyftes begreppet mobbning fram i slutet av 60-talet av läkaren 
P-P Heineman (1972) som därigenom bidrog till att synliggöra problemet. Han betecknar 
mobbning som psykiskt eller fysiskt gruppvåld riktat till en person. Det har sedan dess bedrivits 
en omfattande forskning på området sedan trettio år tillbaka, främst av Dan Olweus (1973, 1992 
och 1999) men också av A. Pikas (1989), Z. Fors (1994), G. Björk (1995), A. Forsman (2003) 
och M. Bliding (2004). 
 
Förklaringsmodellerna till mobbningens uppkomst grundar sig i mycket hög utsträckning på 
forskning inom områdena psykologi och pedagogik vilket förklarar det individualistiska synsättet 
på fenomenet mobbning som dominerande förklaringsgrund, hävdar Eriksson m.fl. (2002). De 
efterlyser en ökad spridning av forskningen inom fler områden för att vi bättre ska kunna förstå 
mobbningens dynamik och då främst inom den sociologiska disciplinen.  
 
Orsaken till mobbning i skolan ska sökas i individernas personlighet, både mobbarens och den 
mobbades, deras sociala situation och uppväxtvillkor, menar Olweus (1992, 1999) samt till viss 
del också Fors (1994) och Björk (1995). Andra forskare som Pikas (1989), Heineman (1972), 
Forsman (2003), Bliding (2004), Lundström (2004) och Eriksson m.fl. (2002) menar däremot att 
det är tillfälligheter och omständigheter i miljön som är utlösande faktorer till mobbning och att 
det inte finns några specifika egenskaper hos dem som mobbas som utgör orsaken till fenomenet.  
Mobbning är ett mycket komplicerat fenomen som behöver analyseras på både individ-, grupp- 
och organisationsnivå för att öka vår förståelse av begreppet, menar Anderson (2004). Skolverket 
(2003) har i sin studie fått bekräftat att det är i skolans formella och informella praktiker snarare 
än hos individer som problemen med uteslutning, kränkning och mobbning kan förstås.  
 
Lundström(2004) introducerar begreppet antidemokratiska handlingar och processer och vill på 
så sätt ifrågasätta om det pedagoger ofta tolkar som mobbning istället kan vara ett uttryck för 
bristande jämställdhet och demokrati i skolan. Även Bliding (2004) anser att definitionen av 
mobbning är begränsad och förenklad utifrån de forskningsresultat hon fått fram. Hon menar att 
det finns risk för att barn utesluts eller utsätts för kränkande handlingar på grund av att vuxna inte 
uppmärksammar problemen eftersom de inte definieras som mobbning.  
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Granström (2004) skriver om olika förklaringsmodeller och orsaker till mobbning och vilka 
åtgärder som sedan kan komma ifråga beroende på synsättet till företeelsen. Han reflekterar över 
de olika förklaringsmodellernas utgångspunkter och inverkan på skolans analyser av mobbning 
och hur det inverkar på hur mobbning sedan åtgärdas. Förklaringsmodellerna är följande. 
Biologisk och socialpsykologisk, där orsakerna söks hos offret. Inlärningspsykologisk och 
psykoanalytisk, där orsakerna ligger hos förtryckarna. Gruppsykologisk och värdepedagogisk, 
där man finner orsakerna i miljön. Att det finns så många förklaringsmodeller till hur mobbning 
uppkommer visar på problemets komplexitet och att förklaringarna går in i varandra, menar 
Granström.  
 
 

4.3 Värdegrund i lagar och förordningar 
 
FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 2) utgår från principen om lika behandling, att barn 
oavsett bakgrund inte får diskrimineras på något sätt. I Sverige har skolan skyldighet att motverka 
alla former av kränkande behandling vilket regleras i flera lagar och förordningar. Dessa är 
viktiga för alla vuxna i skolan att känna till. I Skollagens portalparagraf (1 kap. 2 §) betonas 
samhällets demokratiska värdegrund, med aktning för den enskilde: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
den som verkar inom skolan  
 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden 
 
I Lpo 94 under rubriken Förståelse och medmänsklighet framhålls vikten av tolerans, öppenhet 
och agerande i värdegrundsarbetet: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 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. (s. 5). 

 
Skolan omfattas också av Arbetsmiljölagen och eleverna jämställs i de flesta delar av lagen med 
arbetstagare.  I Arbetsmiljölagen (1977) tydliggörs även arbetsgivarens ansvar med att förebygga 
mobbning och kränkningar. 
 
Enligt Skolverket (2000) kommer värdegrunden till uttryck i vårt sätt att vara och uttrycka oss, 
den påverkar ständigt vårt sätt att handla i alla miljöer. Därför är det viktigt att skolan ständigt 
uppmärksammar och arbetar med värdegrundsfrågorna, det tillhör skolornas demokratiska 
uppdrag. 
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Skolan har vidare, enligt Skolverket, en skyldighet att ha en medveten strategi i arbetet mot 
kränkande behandling. En handlingsplan måste upprättas som ska vara styrande för skolans 
förebyggande och identifierande arbete. Den ska innehålla riktlinjer för hur skolan ska agera vid 
misstänkt och konstaterade fall av kränkande behandling. Den ska också innehålla en plan för 
uppföljning och utvärdering. Handlingsplanen ska utformas i samarbete med övrig skolpersonal, 
elever och föräldrar. Det är rektor som har ansvaret för att upprätta, genomföra, följa upp och 
utvärdera skolans handlingsplan mot kränkande behandling. I arbetet mot kränkande behandling 
ska åtgärdsprogram användas för elever, både offer och förövare, när kränkningar upptäckts. 
Enligt Skolverket (2002a) har skolorna också skyldighet att föra skriftlig dokumentation under 
ärendets gång för att tydliggöra skolans åtgärder och därmed motverka missförstånd, ge föräldrar 
och skolpolitiker insyn, öka rättssäkerheten och underlätta uppföljning och utvärdering för att 
försäkra sig om att arbetet går framåt. 
 
Skolverket (2004) betonar i Allmänna råd och kommentarer att forskning och utvärderingar visar 
att ett framgångsrikt sätt att arbeta mot kränkande behandling är att arbeta långsiktigt med 
främjande och förebyggande åtgärder. Vidare understryks vikten av att skapa goda och demo-
kratiska relationer och läromiljöer på både grupp- och skolnivå. Dessutom betonas att kunniga 
och engagerade vuxna kanske är den mest avgörande framgångsfaktorn i ett förebyggande arbete 
mot kränkningar. Skolverket (2002a) påtalar också att tydligt och kraftfullt agerande vid 
kränkningar är mycket viktigt som förebyggande åtgärd mot framtida kränkningar. 
 
Då mobbning och andra trakasserier är ett stort problem i skolan tillsatte regeringen, hösten 2003, 
Skolansvarsutredningen med uppdrag att ge förslag till lagstiftning som främjar lika rättigheter 
och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet, SOU 2004:50. 
En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 
den s.k. barn- och elevskyddslagen, trädde så i kraft 1 april 2006. Enligt denna lag ska varje skola 
utarbeta en likabehandlingsplan som ska ligga till grund för alla elevers rättigheter. I lagen 
betonas skolans skyldighet att utreda och åtgärda mobbning samt annan kränkande behandling.  
 
Lagen innebär sålunda en skärpning av kommunernas ansvar för att motverka mobbning och 
diskriminering. En elev som anser sig kränkt måste tas på allvar oavsett orsaken till trakas-
serierna. Det är elevens subjektiva upplevelse som ska vara utgångspunkt. Lagen gäller även vid 
trakasserier när de förekommer från skolpersonalens sida. Om skolan inte ingriper kan den bli 
skadeståndsskyldig mot eleven. Kommunen har bevisbördan och åläggs att styrka att den vidtagit 
alla rimliga åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Även oacceptabla dröjsmål att ingripa 
från skolans sida kan medföra skadeståndsskyldighet. 
 
I Skollagen (1 kap. 2 § 3 st. punkt 2) finns även bestämmelser som markerar att alla vuxna i 
skolan har en skyldighet att ingripa mot kränkande behandling och att skolan är skyldig att arbeta 
i förebyggande syfte. Även strafflagarna i brottsbalken gäller i skolan. Mobbning som begrepp 
finns däremot inte med i brottsbalken men andra kränkande handlingar vilka räknas som brott är 
till exempel: misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, 
sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp. 
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4.3.1 Föräldrasamverkan i skolan enligt styrdokument 
 
Skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag, som inbegriper samverkan med hemmet, enligt 
Skollagen 1 kap. 2 § 2 st: 
  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.  

 
I Grundskoleförordningen (5 kap 1§ 3 st.) anges hur skolan ska samarbeta med hemmen om ele-
ven behöver särskilt stöd och när ett åtgärdsprogram skall utarbetas. Vidare anges att olika typer 
av stödåtgärder ska utformas i samråd med hemmen. Läraren har skyldighet att fortlöpande infor-
mera eleven och föräldrarna om elevens skolgång. I utvecklingssamtalet ska föräldrar och elev 
varje termin få information om elevens sociala- och kunskapsmässiga utveckling (7 kap 2 § 1 st.).   
 
I Lpo 94 (2.4 Skola och hem) betonas skolans skyldighet att ge föräldrarna möjlighet till 
inflytande i skolan för att kunna påverka skolans mål och arbetsformer. Skola och föräldrar ska 
samarbeta för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 
 

Alla som arbetar i skolan skall: Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande. (Lpo 94, 2.4) 

 
I Föräldrabalken (6 kap 2 §) anges att föräldrarna har det övergripande ansvaret för sina barns 
fostran och utveckling. Föräldrarnas inflytande i skolan grundar sig på att de är ställföreträdare 
för barnen när de på grund av sin ålder inte själva kan utöva inflytande i full utsträckning. Därför 
är föräldrar viktiga som samarbetspartner för skolan. De undervisande och uppfostrande rollerna 
går in i varandra. Föräldrarnas stöd och engagemang är mycket viktigt, menar författarna i 
rapporten DS 2003:46 från Utbildnings- och kulturdepartementet: Föräldrars engagemang har 
avgörande betydelse för hur barnen uppfattar skolan och vilka resultat de når. Föräldrars stöd 
är särskilt viktigt för de barn som känner olust eller har svårigheter i skolan.  
 
Samarbetsformer i skolan kan vara föräldramöten, utvecklingssamtal, hembesök, kontaktdagar 
och telefonsamtal. Skriftlig kontakt och information kan ske via vecko- och månadsbrev, kontakt-
bok, e-post och skriftliga överenskommelser i form av individuell utvecklingsplan och åtgärds-
program.  
 
Några som understryker att elever, föräldrar och lärare är viktiga resurser som man bör ta tillvara 
i samarbetet mellan hem och skola, är Johansson och Wahlberg Orving (1993). I sin avhandling 
menar de vidare att föräldrars inflytande vid utvärdering av skolans verksamhet måste utökas för 
att få en högre kvalitet i verksamheten. Karlsson (2006) betonar i sin avhandling att ansvaret för 
barnet inte bara är föräldrarnas utan att det delas med samhället och de institutioner som finns för 
att ta hand om barnet. Hon vill med sin avhandling medverka till en djupare förståelse och 
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reflektion om vad relationen mellan föräldrar och skola innebär och vad parterna kan förvänta sig 
av samarbetet.  
 
För att undersöka hur skolan ska kunna utveckla samverkan med föräldrarna tillsatte regeringen 
2004 utredningen ”Uppdrag föräldrainflytande”. Utredarna understryker att föräldrasamarbetet är 
centralt för barnens lärande. Detta har slagits fast i forskning men hur det skall genomföras finns 
stor osäkerhet kring, enligt Myndigheten för skolutveckling (2006). 
 
 

4.3.2 Samverkan hem – skola i värdegrundsarbetet enligt styrdokumenten 
 
I Skollagen anges (som tidigare nämnts) att skola och hem, genom samarbete, ska svara för 
barnens fostran (1 kap. 2 §). Skollagen betonar vidare rektors ansvar för att alla elever ska få en 
trygg skolgång utan kränkningar och mobbning. Den nya lagen mot diskriminering, som gäller fr 
o m 1 april 2006, understryker ytterligare skolans och ytterst rektors ansvar (Skolverket 2006). I 
utarbetandet av skolans likabehandlingsplan, för att motverka diskriminering och annan kränkan-
de behandling, beskrivs hur elever och personal skall medverka i arbetet med planen och hur 
föräldrar ska göras delaktiga i det arbetet. Det beskrivs också hur planen ska göras känd och 
förankras i verksamheten samt hos elevernas vårdnadshavare. I det förebyggande arbetet menar 
man att elever, personal och vårdnadshavare ska involveras och återkommande ges möjligheter 
att reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer i skolan. Föräldrarnas 
medverkan i arbetet med kränkande behandling betonas där samarbete och dialog i det före-
byggande och det åtgärdande arbetet anses vara av stor betydelse. Rutiner bör finnas för hur kom-
munikationen skall ske mellan rektor, personal, elever och föräldrar när trakasserier och annan 
kränkande behandling upptäcks. De inblandade elevernas föräldrar bör då informeras skyndsamt 
menar man, Allmänna råd och kommentarer, för arbetet med att främja likabehandling (2006). 
 
Skolans styrdokument framhåller föräldrar som en viktig resurs med värdefulla kunskaper om 
sina barn. De betonar samarbete och dialog med föräldrarna både i det förebyggande och det 
åtgärdande arbetet med mobbning, Skolverket (2004). I det förebyggande arbetet ska skolans 
personal, elever och föräldrar ges möjlighet att samtala och reflektera kring normer och värde-
ringar. Det är angeläget att skolan har rutiner för hur samarbetet mellan skola och hem skall ske 
när kränkande behandling upptäcks så att föräldrar till inblandade elever fort kan kontaktas. Vid 
behov ska ett åtgärdsprogram upprättas där föräldrarna ska ges möjlighet att medverka. 
Handlingsprogrammet ska vara förankrat hos föräldrarna som också skall göras delaktiga i hela 
arbetsprocessen för att motverka kränkningar och mobbning.  
 
Samverkansprojektet Tänk långsiktigt, mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Statens Folkhälso-
institut (2004), syftar till att främja insatser som påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa. 
Där betonas föräldrasamverkan för att framgångsrikt kunna öka medvetenheten om och bekämpa 
mobbning i skolan.  



 10 

4.4 Föräldrars erfarenheter av samarbete för att åtgärda mobbning 
 
I Anderssons (2003) studie upplever föräldrarna stor besvikelse över skolans passivitet för att 
åtgärda mobbningen av deras utsatta barn. Föräldrarnas samlade erfarenhet är att skolan inte har 
använt sig av sina mobbningsplaner, de har istället vidtagit individuella åtgärder för det mobbade 
barnet. Det tyder på att de har fokuserat på individuella förklaringsmodeller till mobbning, menar 
Andersson. Mobbningen har inneburit att barnen har en mycket negativ självbild, de är ledsna 
och gråter mycket. Föräldrarna i studien är överens om att barnens anpassning i skolan påverkar 
familjen i mycket hög grad och att föräldrarna har upplevt starka känslor av sorg, ilska, be-
svikelser och maktlöshet. De anser sig inte ha blivit bemötta med respekt eller tagna på allvar av 
lärare och skolledning. När skolan ibland har lyssnat har de ändå inte åtgärdat mobbningen. 
Något verkligt samarbete med skolan har således inte funnits i denna situation.  
 
Andersson (2003) anser att föräldrarna ofta är en bortglömd resurs som inte används i ett 
konstruktivt samarbete i skolan trots att det tydligt framgår i läroplanerna att lärarna ska 
samarbeta med föräldrarna. Hon menar vidare att förutsättningen för att lärarna ska lyckas i sin 
lärarroll är ett gott föräldrasamarbete då föräldrar och lärare ser olika sidor av barnet. 
Tillsammans, pekar Andersson på, kan de då få en mer heltäckande bild av barnets situation. 
 
Andersson (2003) utgår i sin forskning från ett systemteoretiskt perspektiv som hon menar 
präglas av en positiv människosyn och där det som sker inte enbart kan förklaras utifrån 
egenskaper hos individen eller egenskaper i miljön. Det som sker måste förstås i ett relations- och 
samspelsperspektiv där man analyserar sambanden i termer av relationer och samspel.  
 
 

4.4.1 Mobbningens följdverkningar 
 
Enligt den statliga utredningen Barns och ungdomars välfärd (2001), som bl. a grundar sig på 
statistik, skapar upplevelsen av kränkningar och mobbning otrygghet och ohälsa. Det har visat sig 
att utsatta barn i högre utsträckning känner sig otrygga både i skolan och i sitt bostadsområde. De 
ser oftare mörkt på framtiden och har oftare lågt psykiskt välbefinnande och psykosomatiska 
besvär. Inte sällan har de en låg status i sin klass och få kamrater på fritiden. Vidare talar de i 
mindre utsträckning med vuxna och jämnåriga när de har problem. Problemen finns också kvar 
långt upp i åldrarna. Sedan länge visar också en mängd forskning på att barn som utsätts för 
kränkningar och mobbning riskerar att drabbas av osäkerhet och en negativ självbild. Att utsatta 
barn ofta känner sig misslyckade och har svårt att skapa nya sociala kontakter, är något som bl. a 
Fors (1994) och Andersson (2004) visat i sin forskning. Fors menar i Pedagogiska magasinet i en 
artikel av Thors Hugosson (1999), att barn som mobbats under lång tid förändrar sin själv-
uppfattning och gör omgivningens uppfattning till sin egen. 
 
Lindberg (2004) pekar på hur skam och skuldkänslor inverkar destruktivt på den mobbades 
självkänsla vilket sätter spår för livet. Här stödjer sig Lindberg på undersökningar som visar att 
barn och ungdomar som utsatts för mobbning ofta känner sig underlägsna och bortstötta och att 
många av dem lider av ångest och depression. De utsatta blir främlingar i en värld de trodde de 
hörde hemma i, framhåller Lindberg (2004, s 14). Han menar att skam är en viktig dimension av 
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mobbning som mer borde uppmärksammas och han stödjer sig på en mängd tidigare forskning av 
Caputi, Sheff, Borg samt Olweus. 
 
Andra som tar upp skam och skuldkänslor är Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002). I 
sin forskningsöversikt hävdar de att upprepade kränkningar ofta leder till skamkänslor och 
känslan av att inte duga. De efterlyser också mer forskning om konsekvenserna för den utsatte, 
och understryker att utsattheten hos den som utsatts för kränkande behandling av något slag, kan 
leda till mycket traumatiska erfarenheter för den drabbade som ångest och depressioner och 
ibland självmord. 
 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 
Förutom de olika perspektiv som kan anläggas på kränkande behandling och mobbning, och som 
jag presenterat i litteraturöversikten, ämnar jag använda mig av ett sociokulturellt perspektiv i 
tolkningen av min undersökning. En förgrundsgestalt inom denna teoribildning är Lev Vygotskij. 
Med ett sociokulturellt perspektiv avses att vi alla är förankrade i en kultur och i ett sammanhang 
som påverkar det vi tänker och gör. Kunskap ska ses som något som uppstår i det sociala sam-
spelet mellan individer och den viktigaste länken mellan kollektiva och individuella erfarenheter 
är olika former av kommunikation, i detta sammanhang blir språket centralt menar Dysthe 
(2003). I denna teori anses teori och praktik vara ömsesidigt förbundna med varandra.  
 
Social samverkan människor emellan är utgångspunkten för all utveckling och lärande menar 
Dysthe (2003) och refererar till Vygotskijs teori om språket som det viktigaste kulturella red-
skapet som förmedlar lärande både kunskapsmässigt och socialt (Dysthe, red. 2003).  
 
Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att människans relation till omgivningen är indirekt 
och sker med hjälp av kulturella verktyg som t ex språk och andra människor. Som människor lär 
vi oss och utvecklas när vi använder och omformar våra relationer i olika situationer med andra 
människor, i ett socialt samspel med olika syften. 
 
Eftersom skolan kan betraktas som en arena för mobbning där det sociala samspelet ibland bidrar 
till att elever kränks och mobbas anser jag att det är i det sociala samspelet vi kan studera mobb-
ning som fenomen och att det är där som lösningarna till problemet också kan sökas. Med dessa 
utgångspunkter har också Björk (1995) och Bliding (2004) belyst mobbning i sina respektive av-
handlingar. 
  
Björks forskning har till stor del fokuserat på hur själva mobbningssituationen gestaltar sig och 
vad i miljön som gör att den växer fram och lever kvar. Hon menar att mobbning som socialt 
fenomen tycks vara en intentionell, meningsbärande och i ett visst avseende regelstyrd aktivitet 
Björk (1999 s. 23), ett spel om makt som ständigt pågår på skolans arena. En viktig slutsats för att 
upptäcka mobbning i skolan anser Björk vara att de vuxna tar sina iakttagelser om detta maktspel 
på allvar för att kunna ge positiv styrning åt situationen.  
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Bliding har forskat om hur barns sociala relationer och relationsmönster påverkar deras 
utveckling och liv. Hon har vidare studerat problem med social uteslutning och mobbning utifrån 
skolan som social arena ur ett sociokulturellt perspektiv. Bliding pekar på skolans komplexa till-
varo där barn och vuxna förväntas samspela och hantera relationer under ett långt tidsperspektiv. 
Skolans tillvaro kräver, menar hon, mycket arbete och engagemang från både vuxna och elever. 
Bliding vill, i sin avhandling, bidra till att synliggöra och problematisera en del av den kom-
plexitet som barns arbete med att ordna sin sociala tillvaro i skolan omfattar (Bliding 2004 s. 
18). Genom ökade kunskaper om barnens relationsskapande kan vi aktivt använda dessa i skolans 
sociala liv för att förhindra och bemöta kränkande beteenden och för att skapa goda relationer 
elever emellan, anser Bliding. 
 
 

6. Studiens genomförande 
 
Den vetenskapliga metod som jag har valt för min empiriska datainsamling är en kvalitativ metod 
eftersom jag avser att spegla människors uppfattningar i denna fråga.  
 

Det kvalitativa relateras bl.a. till egenskaper, värde och motiv, innebörd, avsikt eller 
intention i mänskliga upplevelser, erfarenheter, beteenden, åtbörder och handlingar. 
(Starrin och Svensson 1994 sid. 56). 

 
Studiens genomförande bygger dels på en granskning och analys av skolans texter om mobbning, 
som bl. a omfattar nationella och lokala styrdokument för grundskolan på värdegrundsområdet, 
dels på kvalitativa intervjuer av föräldrar som har erfarenhet av samarbete med skolan för att 
åtgärda pågående kränkningar och mobbning. Genom att använda mig av jämförelser mellan 
resultaten av de två metoderna är min avsikt att få en allsidigare belysning av frågan.  
 
Tolkningen av texternas mening sker genom hermeneutisk metod, en kvalitativ metod som 
bygger på ett processtänkande menar Forsman (2003). Skälet till att använda hermeneutisk tolk-
ningsmetod av texter är att förståelsen av en text bygger på att den tolkas. Förståelse och tolkning 
är själva grunden för läsningen av texten. I denna läsning ställs nya frågor om den aktuella texten 
som vidare bryts ner för att hitta kärna och underliggande meningar i texten. All tolkning av text 
präglas av den som tolkar den, det finns inga neutrala tolkningar. (Starrin och Svensson 1994; 
Forsman 2003). 
 
 

6.1 Textanalys 
 
Genom studier av skolans nationella och lokala styrdokument har jag sökt svar på frågan om 
vilka intentioner som finns i dokumenten. I dessa har jag också fokuserat på vilka skyldigheter 
skolan har när det gäller att samverka med utsatta elevers föräldrar för att åtgärda pågående 
kränkningar och mobbning. Därtill har jag analyserat vad som står i dokumenten om hur det 
förebyggande arbetet ska ske i samarbete med föräldrar. Jag har ställt mig frågor om vad som har 
tagits med i texterna och vad som eventuellt har uteslutits. Vad har betonats och vad har tonats 
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ner? Vidare har jag, med utgångspunkt i de nationella dokumenten, undersökt vilka skyldigheter 
skolan har och vad som anges i den undersökta kommunens måldokument när det gäller att 
samverka med föräldrarna. Det som närmare fokuserats på den lokala skolnivån är hur respektive 
skolenhet skrivit fram att samarbete ska genomföras i skolans förebyggande värdegrundsarbete 
och i det konkreta arbetet med att åtgärda pågående kränkningar. En komparativ undersökning 
har genomförts och då är uppgiften, enligt Johansson och Svedner (2006), att inte bara beskriva 
och förklara innehållet i texterna utan att också förklara skillnaderna mellan dem. Vid en 
textanalys är det viktigt att man i analysen försöker finna tematiska kategorier så att studien blir 
systematisk och tydlig, menar Johansson och Svedner. Detta har också varit min utgångspunkt i 
denna studie. 
 
Forsman (2003) har, i sin avhandling, använt sig av textanalys i sin granskning av konventioner, 
lagar, förordningar, skolans läroplaner och forskning om fenomenet mobbning. Studiens huvud-
sakliga resultat grundar sig på tolkningar av skolans handlingsplaner och åtgärdsprogram som 
upprättats för att förebygga och åtgärda mobbning i skolan. Forsman har ställt frågor till texterna, 
frågor som sedan legat till grund för tolkning och analys. Det har varit frågor om texternas out-
talade eller omedvetna budskap, frågor om vilket texternas huvudsakliga och underliggande syfte 
är och frågor om vad som kan betraktas som utfyllnad av textmassa (s.k. transportsträckor). 
Tolkningen ska, menar Forsman, göras så förutsättningslöst som möjligt för att få en säker för-
ståelse av texternas innebörd och budskap. Han ser textanalys som ett sammanfattande begrepp 
av metoder för att lösa upp eller dela sönder texten i dess beståndsdelar för att kritiskt kunna 
granska den och för att förstå dess underliggande mening. 
 
 

6.2 Intervjuer 
 
Den undersökningsmetod jag använt mig av i denna studie är, som tidigare nämnts, den 
kvalitativa forskningsintervjun. De frågor jag ställt till föräldrar, som själva haft barn som varit 
utsatta för mobbning och kränkande behandling, syftar till att få kunskap och förståelse för hur 
föräldrarna upplever detta samarbete. Förutom att försöka spegla de intervjuade föräldrarnas 
upplevelser, erfarenheter och tankar, vill jag särskilt undersöka hur de upplever att skolan har 
tagit tillvara föräldrarnas kunskaper och erfarenheter när det gäller hur skolan har hanterat 
mobbningen av deras barn. 
 
Kvale (1997) menar att informanterna i en intervjusituation inte bara svarar på frågor som 
intervjuaren ställer utan i dialogen också uttrycker en egen uppfattning om sin livsvärld. Detta 
uttryck vill jag försöka fånga i de planerade intervjuerna. Intervjuerna är halvstrukturerade och 
genomförs med stöd av en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjufrågorna har grupperats i teman med 
utgångspunkt från forskningsfrågorna, relevant litteratur och egna erfarenheter inom området. 
 
Forskningsintervjun kan ses som ett samtal där intervjuaren har ett specifikt syfte med sina frågor 
och där frågorna bör vara korta och enkla enligt Kvale (1997). I mina forskningsintervjuer har jag 
använt mig av många öppna frågor eftersom jag vill få informanterna att berätta om sin situation i 
samarbetet med skolan. Flertalet frågor är sådana där jag bett informanterna berätta och beskriva 
situationer som de upplevt. I en sådan situation har det varit viktigt för mig att lyssna och att för-
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söka sätta mig in i deras situation så långt som möjligt för att sedan kunna ställa uppfölj-
ningsfrågor utifrån min förståelse. Då själva området mobbning är känsligt och svårt att tala om 
för många, har det varit särskilt viktig för mig att kunna invänta svar från informanten och inte 
vara rädd för tystnaden. I sådana lägen har jag också kunnat ställa flera sonderande frågor. Under 
intervjuerna har jag, då det ibland uppstått för vida utvikningar, tagit som mitt ansvar att nå syftet 
med intervjun genom att hålla fokus på intervjufrågorna för att täcka hela intervjuns struktur.  
 
De frågeområden som berörts gäller föräldrarnas upplevelse av delaktighet när det gäller sam-
arbetet för att åtgärda pågående mobbning av deras barn och hur skolan har tillvaratagit föräld-
rarnas specifika kunskaper om sina barn. Jag har också försökt få svar på om skolan har använt 
sig av den lokala handlingsplanen mot mobbning och kränkande behandling för att lösa situa-
tionen. Jag bad också föräldrarna berätta om vad som hände deras barn när de blev utsatta, hur 
det har påverkat dem och hur situationen löstes. (Bilaga 2) 
 
 

6.3 Urval 
 
Urvalet av föräldrar har, av naturliga skäl, begränsats av ämnets känsliga karaktär och svårigheter 
att nå föräldrar med dessa specifika erfarenheter. Mitt val av informanter utgår ifrån föräldrar 
vars söner har varit utsatta för kränkningar och mobbning i skolan i den utvalda kommunen 
mellan åren 1994 och 2004. Jag har sammanlagt intervjuat fyra föräldrar, varav två är kvinnor 
och två män. En förälder som först tackat ja till att delta i studien avböjde senare att delta med 
motiveringen att det var för jobbigt att riva upp gamla sår. Hon ville helst glömma eftersom 
hennes erfarenheter av samarbete med skolan var mycket negativa. För att få kontakt med dessa 
föräldrar har jag tagit del av de anmälningar till Skolverket som föräldrar gjort angående krän-
kande behandling av deras barn i den valda kommunen de fem senaste åren. Hos Skolverket 
fanns fem anmälningar om mobbning och kränkande behandling som föräldrar inlämnat under 
den aktuella tiden. Två av föräldrarna kommer från denna kategori. Jag har också använt mig av 
informella kontakter för att nå några föräldrar med liknande erfarenheter, och de två övriga 
föräldrar som intervjuats kommer från denna grupp. En av dessa är en mig närstående person. 
Föräldrarnas erfarenheter grundar sig i huvudsak på sönernas skoltid under åk 1-6 i två tradi-
tionella 1-6 skolor. Sönernas reaktioner på kränkningarna sträcker sig däremot upp över hög-
stadietiden. Med hänsyn till ämnets känsliga karaktär har jag valt att inte närmare redovisa några 
personuppgifter om informanterna.  
 
 

6.4 Genomförande och analys av intervjuer 
 
Informanterna kontaktades först via ett informationsbrev (bilaga 3) per post där jag redogjorde 
för mitt syfte med studien och deras medverkan. Jag informerade också om att deltagandet var 
helt frivilligt som det var möjligt att avbryta när som helst. Deltagarna garanterades full 
anonymitet. Jag informerade också om att jag avsåg att ta kontakt med dem inom några dagar för 
att få ett besked om deltagande. Vid telefonkontakten bestämdes tid, plats och längd för 
respektive intervju. 
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De enskilda intervjuerna genomfördes efter önskemål av informanterna på deras respektive 
arbetsplatser i ett ostört samtalsrum. Intervjuerna har registrerats med hjälp av elektronisk in-
spelning för att jag lättare skulle kunna koncentrera mig på ämnet och på respondenternas svar i 
intervjun.  
 
Min ambition var att visa respekt för föräldrarnas personliga integritet och att intervjun skulle få 
karaktären av ett samtal. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från en intervjuguide, ett 
halvstrukturerat intervjuformulär, som innehåller de teman som berörts vid föräldraintervjuerna, 
som finns i bilaga 2. Jag har inte använt mig av någon förutbestämd ordning av frågorna utan jag 
försökte följa föräldrarnas berättande och anpassa frågorna efter det. Föräldrarna var mycket 
angelägna att få dela med sig av sina upplevelser och eftersom ämnet var känsligt uttrycktes 
många känslor av förtvivlan, ilska och sorg. Några grät öppet. I dessa lägen var det viktigt att 
stödja föräldern genom att lyssna och invänta innan vi kunde gå vidare i samtalet. 
 
Det tog c:a en timme att genomföra respektive intervju som genomfördes under två veckors tid. 
Därefter har intervjuerna skrivits ut för vidare analys och tolkning. 
 
Analys och tolkning av insamlade intervjuer har gjorts utifrån de intervjuades berättelser av sina 
upplevelser. Kvale (1997) pekar på vikten av att skapa mening i intervjun genom att forskaren 
vid genomläsning först skaffar sig ett allmänt intryck av materialet för att sedan gå tillbaka till 
vissa avsnitt för att göra djupare tolkningar och omvandla intervjun till berättelser. Med denna 
strategi kunde jag sedan finna förbindelser och strukturer som fick betydelse för studien. Genom 
analys och tolkning av intervjumaterialet har jag försökt att lägga märke till mönster och teman i 
materialet genom att göra jämförelser och på så vis bygga en logisk kedja av bevis för att skapa 
ett teoretiskt sammanhang av intervjuresultaten. 
 
 

6.5 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att i en vetenskaplig studie uppvisa god etik, menar Starrin och Svensson (1994). 
Med god etik avses att intresset för att få ny kunskap ska vägas mot kravet att skydda de 
informanter som deltagit i studien. Av det skälet är de personer och den kommun som deltagit i 
min undersökning anonyma. Jag har också försökt att vara noggrann med analysen av 
undersökningens resultat så att inga förhastade slutsatser ska dras som kan drabba oskyldiga.  Det 
har varit min avsikt att värna om full konfidentialitet för intervjupersonerna i undersökningen. 
Med tanke på att ämnet var så känsligt var det extra noga att garantera de intervjuade sekretess 
och anonymitet. På de sätt som studien genomförts kan den också sägas ha uppfyllt de 
forskningsetiska principer om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som 
föreskrivs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR 1990). 
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6.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Då jag använde mig av en halvstrukturerad intervjumetod med samma frågeområden till samtliga 
informanter anser jag att förutsättningarna i stort var lika vid de fyra intervjuerna. Urvalet av 
informanter har skett på olika sätt varav en informant är en personlig kontakt, vilket i viss mån 
kan ha påverkat min tolkning av intervjusvaren och mitt sätt att ställa frågor. Starrin och 
Svensson (1994) betonar att Forskaren är en del av det sociala sammanhang som hon beskriver 
och kan därmed inte ge en oberoende neutral beskrivning. (s.167). Då jag själv har både egna 
erfarenheter och goda kunskaper i ämnet anser jag att studien har relativt hög tillförlitlighet. 
Vidare, i intervjuerna som berörde känsliga och personliga erfarenheter, fick jag många de-
taljerade och uttömmande svar av informanterna. Och, då jag upplevde föräldrarna som 
engagerade i de frågor som jag hade för avsikt att belysa anser jag att trovärdigheten i min studie 
också är förhållandevis hög.  
 
Studiens resultat grundar sig på två kompletterande undersökningsmetoder, föräldraintervjuer och 
textanalys av skolans nationella och lokala styrdokument, för att på så vis få en grundligare och 
mer heltäckande bild av hur skolorna avsåg att använda föräldrar som resurs i att motverka krän-
kande behandling och mobbning. I textanalysen har en jämförande undersökning gjorts mellan de 
två skolornas handlingsplaner mot mobbning för att kunna upptäcka och förklara eventuella 
skillnader i hur de ser på bemötandet av föräldrarna i en uppkommen mobbningssituation. 
Johansson och Svedner (2006) menar att fördelen med användning av flera kompletterande 
metoder är att man belyser problemställningen från olika håll och på så vis får en djupare och 
tydligare förståelse av den. Jag menar därför att detta har stärkt studiens validitet.  
 
 

7. Resultat 
 
Det övergripande syftet med studien är, som tidigare nämnts, att undersöka föräldrars er-
farenheter av samverkan med skolan i att förhindra pågående kränkande behandling och 
mobbning av deras egna barn.  Dessa erfarenheter ska jämföras med vad som föreskrivs i styr-
dokument på kommunal och nationell nivå om skolans uppdrag att bedriva föräldrasamverkan i 
denna fråga. Redovisningen av studiens resultat består i det följande av två huvudsakliga delar, 
där den första består av textanalys och den andra av intervjuanalys. Textanalysen omfattar den 
aktuella kommunens styrdokument samt de två skolornas respektive handlingsplaner mot 
mobbning. Därefter redovisas resultaten av intervjuer med föräldrar. För att belysa studiens 
forskningsfrågor redovisas intervjuresultaten i fem teman under följande rubriker: 1. 
Föräldrarnas berättelser 2. Bristande samverkan mellan föräldrar och skola, 3. Skolans 
handlingsplaner 4. Lösningar 5. Konsekvenser för utsatta barn och familjer. 
 
I resultatredovisningen har jag valt att kalla de två skolor som de intervjuade föräldrarnas söner 
gick i, för Sjöskolan och Bergskolan. De föräldrar som intervjuats kallas här Anna, Beata, Carl 
och Dan. Den undersökta kommunen namnges däremot inte.  
 



 17 

7.1 Textanalys av skolans lokala styrdokument 
 
Grundläggande för textanalys är ordentlig närläsning, menar Johansson och Svedner (2006). För 
att göra en analys krävs att man tränger i texten och klargör vad som sägs, vad som utelämnats 
och vad som betonas. I min analys av den undersökta kommunens styrdokument har jag fokuserat 
på hur man uttrycker skolans uppdrag, när det gäller att samverka med föräldrarna i arbetet mot 
mobbning och kränkande behandling. Textanalysen omfattar även de två skolornas handlings-
planer mot mobbning angående vad som skrivs om föräldrasamverkan.  
 
 

7.1.1 Kommunens Barn- och utbildningsplan 
 
I kommunens barn- och utbildningsplan (bilaga 1) pekar man på vikten av alla elevers trivsel och 
trygghet i skolan. Man fastslår vidare att alla tendenser till kränkningar och mobbning omedelbart 
ska bekämpas av alla som arbetar i verksamheten. Det betonas också att elevvården ska bedrivas i 
nära samarbete med hemmet. Ett mål i verksamheten som poängteras är att föräldrars inflytande, 
medansvar och delaktighet i skolan ska utvecklas och stärkas. Som ett viktigt instrument nämns 
utvecklingssamtalet men i övrigt nämns inga andra kontaktformer för en utvecklad föräldra-
samverkan. Det nämns heller ingenting om hur föräldrar ska få vara med och utveckla skolans 
normer och om föräldrars delaktighet vid utvärdering och uppföljning av handlingsprogram och 
åtgärder mot kränkande behandling. Däremot utlovas att det i de lokala områdesplanerna ska 
framgå hur ett ökat inflytande för föräldrarna och arbetet med att motverka mobbning ska 
utformas.  
 
 

7.1.2 Skolornas lokala handlingsplaner mot mobbning 
 
I Bergskolans handlingsplan mot mobbning (gällande för den tid då Carls son mobbades) betonas 
föräldrarnas samarbete med skolan för att åstadkomma ett engagerat förebyggande arbete där vär-
deringar, etik och moral har ett stort utrymme. Det anges vidare att föräldrarna i ett tidigt skede 
ska involveras om mobbning misstänks. I ett särskilt avsnitt vänder skolan sig till föräldrarna för 
att ge specifik information om tecken på hur ett mobbat barn förändras och vilka kontakter 
föräldrarna bör ta vid upptäckt mobbning för att samarbeta med skolan. Vidare behandlas vilka 
förebyggande åtgärder de som föräldrar kan bidra med. 
 
I Sjöskolans åtgärdsprogram mot mobbning (som gällde för den tid då Annas, Beatas och Dans 
söner utsattes för mobbning) betonas rektors särskilda ansvar för att motverka alla tendenser till 
mobbning. I det förebyggande arbetet för att motverka mobbning anses den viktigaste delen ut-
göra den vardagsfostran som sker i klassrummen. Vid misstänkt mobbning ska skolans 
elevvårdsteam kontaktas menar man. Föräldrarna informeras först efter att nödvändiga åtgärder 
har vidtagits enligt Farstamodellen och föräldrarna ska också kontaktas om deras stöd behövs för 
ytterligare åtgärder. Vilka åtgärder som ska vidtas anges inte närmare. Samarbete med för-
äldrarna nämns inte i programmet. 
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7.2 Föräldrarnas berättelser om när deras barn utsattes för mobbning 
 
Annas son blev kränkt och mobbad under hela låg- och mellanstadiet, kulmen nåddes i femman. 
Han fick höra att han var ful, blev inte bjuden på kalas, han förföljdes hem och blev t o m 
knivhotad. Situationen var mycket allvarlig och eftersom det hela trappades upp började sonen 
må allt och sämre och han började bli aggressiv. Skolledningen ville inte se orsaken till hans 
aggressivitet. Föräldrarna försökte beskriva och berätta om den pågående mobbningen men 
skolan såg det som en vanlig konflikt och ansåg att det inte handlade om mobbning. De ville inte 
lyssna på föräldrarnas berättelse. Det tog mycket lång tid innan det blev en lösning på situationen.  
 

Det var väldigt mycket lidande för mitt barn som man kunde ha undvikit om dom 
hade mött oss på ett annat sätt i ett tidigare stadium. Att ett barn och en familj får 
uppleva det och känna att man inte får stöd och inte blir lyssnad på i en sådan 
situation är fruktansvärt. (Anna) 

 
 
Beata upplevde sin son som en glad, social och mycket uppmärksam pojke innan han började i 
skolan. I första klass berättade hans lärare att sonen var aggressiv och hamnade i många kon-
flikter. Det visade sig att han blev kränkt och orättvist behandlad av sin lärare och senare också 
mobbad av sina klasskamrater. Enligt Beata och hennes man ville läraren inte förstå orsaken till 
hans aggressivitet utan avfärdade sonens beteende med att han var elak. 
 

Läraren gick in i samtalen fast övertygad om att det var vår pojke som det var fel på 
och det är ingen bra förutsättning för en dialog. Det har inte varit ett samarbete. Det 
har hängt på oss, om han inte hade fått stöd hemifrån vet jag inte vem han hade varit 
idag. (Beata) 

 
 
Carls son blev kränkt, mobbad och trakasserad under hela sin skoltid. Det började redan i för-
skolan och stegrades hela tiden. Han blev slagen, fick hundskit i ansiktet, pärmar i huvudet och 
blev intryckt i skåpen mm. Föräldrarna tog kontakt med lärarna och rektor som lovade åtgärda 
problemen men det blev aldrig bättre. Föräldrarna upplevde att skolan aldrig tog deras berättelser 
om sonens situation på allvar. Skolans åtgärder förblev otillräckliga, och enligt Carl berodde detta 
på att man inte ville förstå allvaret i föräldrarnas berättelser. Det fanns inget samarbete och 
dialog. Carl konstaterar att skolan tolkade trakasserierna som ”vardagliga händelser” som till slut 
blev så vanliga så de ansågs som vardagliga och som sonen måste lära sig att tåla. Det slutade 
med självmord. 
 

Jag tror att man ansåg det som att det hörde till … någonting som han fick stå ut med 
helt enkelt. …det var så vanligt så att till slut blev det legitimt. Och det är klart att om 
man nu blir kränkt år efter år och vecka ut och vecka in, hur länge ska man då få 
höra ”ja, lite får man väl tåla”? Vi var på skolan och pratade både med föräldrar 
och elever och lärare och rektorer och det gjorde vi ända tills den dag han tog livet 
av sig. (Carl) 
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Dans son var ofta hemma i åk 4. Han hade ofta ont i halsen, och allt oftare också ont i magen. 
Sonen berättade till slut att han blev kränkt och mobbad i skolan. Föräldrarna meddelade 
klassläraren detta och hon tyckte det var skönt att få en förklaring till pojkens stora frånvaro. 
Efter ytterligare en allvarlig händelse vände sig föräldrarna till rektor som dock menade att sonen 
måste ändra sin personlighet då mobbarna retade sig på honom. Enligt Dan tog skolan aldrig itu 
med mobbarna. När mobbningen fortsatte såg skolan det som ”vardagliga händelser”. Enligt Dan 
tog skolan inte föräldrarnas berättelser på allvar. Det blev aldrig någon dialog om hur problemet 
skulle lösas.  
 

Det måste ju vara A och O att vi föräldrar blir involverade i mobbningsärenden, per 
omgående, eftersom det handlar om våra barn! Jag tycker aldrig att det blev något 
samarbete, det blev aldrig någon utvecklande dialog. (Dan) 

 
 

7.2.1 Samarbetet mellan föräldrar och skolan 
 
Samtliga föräldrar beskrev samarbetet med skolan som mycket dåligt och i en del fall helt obe-
fintligt. Deras erfarenheter är att deras berättelser inte har blivit tagna på allvar av skolan, att de 
inte blivit bemötta med respekt. Anna uttryckte detta som att 
 

Samarbetet har fungerat väldigt, väldigt dåligt. Jag tycker inte att dom har varken 
lyssnat på eller mött mig som förälder. (Anna) 

 
Informanterna uppger att har alla känt sig besvärliga, delaktighet har inte varit möjlig för 
föräldrarna. Enligt Carl saknade skolan vilja att samarbeta med dem som föräldrar:  
 

Jag kan bara säga att de erfarenheter jag har det är att det fanns inget samarbete 
någonstans, det fanns helt enkelt inte! (Carl) 

 
Föräldrarna ansåg att deras uppgift i en mobbningssituation är mycket viktig för att hjälpa och 
stötta barnet. De menar också att de som föräldrar ser andra sidor och uttryck hos barnet som 
skolan vanligtvis inte har tillgång till. Föräldrarna har alla saknat en dialog med lärare och 
skolledning, saknat ett ömsesidigt givande och tagande. Föräldrarna gav uttryck för att deras 
kunskaper och kännedom om det egna barnet är viktig eftersom de kan ge lärarna information 
och kunskaper om hur deras barn mår och upplever det sociala klimatet i skolan. 
 
 

7.2.2 Användning av skolans handlingsplan mot kränkande behandling 
 
I de undersökta fallen så har ingen av skolorna, enligt de intervjuade föräldrarnas erfarenhet, 
använt sig av någon offentlig plan mot kränkande behandling. De inblandade föräldrarna kände 
heller inte till om det fanns en sådan plan i respektive skola. Detta framhåller också Carl, vars son 
senare begick självmord:  
 



 20 

Någon plan såg jag aldrig och inte satte dom någon i verket heller. Dom visste ju att 
det var problem och att han blev slagen ibland och så där. Dom tolkade det som dom 
sa ’vardagliga händelser’. (Carl) 

 
Om det fanns en plan och den inte användes, menade föräldrarna att det kanske kunde bero på att 
de ansvariga i båda skolorna ansåg att det inte handlade om kränkningar eller mobbning utan 
eleverna var inblandade i konflikter som de själva var vållande till eller konflikter som alla barn i 
skolan måste lära sig att hantera. De tog inte föräldrarnas berättelser på allvar och hade 
uppfattningen att det inte handlade om mobbning. Och när de i Annas fall till slut uppfattade att 
det var mobbning vet hon ändå inte om skolans handlingsplan användes.  
 

Fast nu kom dom ju aldrig fram till att vi skulle jobba enligt någon plan eftersom 
dom fortfarande ansåg att det var en konflikt.(Anna) 

 
 

7.2.3 Lösningar av mobbningssituationer 
 
Anna säger att skolan från början förnekade att Annas son var mobbad och hävdade att det var en 
vanlig konflikt. De hade svårt att se vad det handlade om eftersom sonen kunde vara utagerande 
och aggressiv, tror Anna. Till slut började skolan förstå att det handlade om mobbning då en 
vikarierande skolledare tog tag i situationen. Med honom fick de en bra dialog. Kort därefter fick 
de veta att mobbaren skulle flytta. För Annas son och hela familjen blev det en väldig lättnad. I 
och med att familjen fick lugn och ro och att det blev slut på mobbningen så gjordes ingen an-
mälan till Skolverket. Anna menar att hon inte hade orkat det därför att hon var så fullständigt 
slut i den situationen. Men, Anna anser att skolan måste få mer kunskaper i värdegrundsfrågor för 
att förstå och hantera situationer som denna. 
 

Jag hade önskat för det första, att om jag pratar med lärare så ska dom höra på vår 
berättelse och förstå att det inte är påhittat. Då handlar det ju om att kunna lyssna 
och ta in och försöka hitta lösningar tillsammans. (Anna) 

 
I åk 2 mådde Beatas son så dåligt att föräldrarna såg till att han fick byta klass eftersom de inte 
fick något stöd från läraren. Beata ansåg att sonens utagerande sätt berodde på att han var elak 
och att det var därför han hamnade i ständiga konflikter. Därför fick sonen gå på samtal hos 
skolkuratorn och rektorn föreslog samtal med skolpsykolog för att få hjälp med aggressiviteten. 
Beata anser sig emellertid inte ha fått någon verklig hjälp och förståelse för situationen och 
sonens oro. Hon menar att det inte har funnits någon vilja att samarbeta för att hjälpa och förstå 
varför sonen hamnade i svårigheter. Hon upplevde att föräldrarna istället blev lämnade att själva 
lösa problemen med mobbning och utanförskap.  
 

Kan inte ni erbjuda honom något bättre så kan han inte vara där, så han stannade 
hemma, inte mycket men en del. Och så sa vi att vi tror det blir bättre när du kommer 
på högstadiet, vilket det också gjorde. Men det var sex år i helvetet. (Beata) 
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Enligt Carl visste både läraren och rektor att Carls son blev kränkt och slagen men de kallade det 
för ”vardagliga händelser” och menade att lite får han tåla. De lovade också att de skulle prata 
med eleverna så att de skulle bli snällare men det fick uppenbarligen ingen effekt. Carl minns 
också att rektor vid ett tillfälle föreslog att sonen skulle byta skola men föräldrarna menade att det 
inte var någon bra lösning eftersom deras son inte hade gjort något fel. Däremot ville inte rektor 
flytta de mobbande eleverna för att lösa situationen, med motiveringen att de kunde känna sig 
utpekade. Den dramatiska och tragiska ”lösningen” blev att sonen tog sitt liv. 
 

Dom tog ingenting på allvar, det var hela felet det. Kanske beroende på att dom inte 
visste vad dom skulle göra helt enkelt och då blundar man nog gärna. Det enda sätt 
som hade fungerat det är att de skulle ha lyssnat på oss och att de hade tagit tag i 
problemet när man kom dit. Jag kan bara säga att de erfarenheter jag har det är att 
det fanns inget samarbete någonstans, det fanns helt enkelt inte! Dom var inte 
intresserade, det var ingen mobbning. Dom ville inte se någon! Det är de 
erfarenheter jag har. (Carl) 

 
Beträffande Dans son hade skolan konstaterat att Dans son tidigare hade varit mobbad men ansåg 
att det i åk 5 fem inte förekom någon mobbning längre trots att föräldrarna och sonen hävdade att 
mobbningen fortfarande pågick, men nu på ett mer sofistikerat sätt. Både föräldrarna och deras 
son fick stödjande samtal av en s.k. mobbningsexpert. Men sonen var fortfarande otrygg och 
orolig i skolan. De stödjande samtalen var positiva men pappan menar att skolan inte åtgärdade 
mobbningen som också spred sig till den egna klassen. Klassläraren hävdade att det bara var 
vardagliga händelser som hon inte hade tid att ta itu med. Det blev aldrig någon lösning på den 
skolan. Föräldrarna ansåg sig tvungna att byta skola för sonen efter rekommendationer från BUP 
(Barn och ungdomspsykiatriska kliniken). 
 

Men vi fick till svar hela tiden från klassläraren att ja, men det där är ju bara var-
dagliga händelser, så det är ingenting att hänga upp sig på, jag kan inte springa om-
kring och hantera sånt där för jämnan, då skulle jag inte få göra annat, svarade hon. 
(Dan)  

 
 

7.2.4 Konsekvenser för utsatta barn och föräldrar  
 
I samtliga fyra fall har mobbningen av de drabbade barnen bidragit till ett stort lidande och 
utanförskap i skolan. Flera av föräldrarna beskriver att deras barn är otrygga både i skolan och i 
samhället i övrigt flera år efter att mobbningen upphört. De beskriver att deras barn har mycket 
låg självkänsla.  De har i flera fall också svårt att få nya kamrater och har problem med sociala 
kontakter. Flera av barnen har upplevt kränkningar under så lång tid att de har blivit psykiskt 
nedbrutna och helt tappat livslusten. Mobbningen har också inneburit att skolarbetet har blivit 
lidande, att de drabbade barnen inte har kunnat tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfred-
ställande sätt. Föräldrarna kämpar idag med att upprätta sina respektive barns självkänsla. Men, i 
ett fall slutade det med att barnet inte längre orkade med trakasserierna och därför tog sitt liv. 
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Jag tror att man förtränger en del av det som har hänt, man blir ju så oerhört orolig 
för sitt barn och sitt bars liv och framtid. Det måste upplevas för att förstås, tror jag. 
Jag tror inte bara man kan höra sånt berättas för att förstå det. När dom mår 
tillräckligt dåligt kan man ju vara rädd för att dom försöker ta sitt liv, det är mycket 
oro man som förälder får bära med sig. (Anna) 

 
Beata berättar att hennes son som idag går på gymnasiet och fortfarande har läs- och skriv-
svårigheter, hon menar att det är en av konsekvenserna av en traumatisk skolgång med 
mobbning, undermålig pedagogik och avsaknad av pedagogisk ledning i sonens dåvarande skola. 
Han fick ingen stimulans i skolan och läraren förstod honom inte och utsatte honom för krän-
kande handlingar. Beata beskriver sin sons tid på låg- och mellanstadiet som ett helvete. Familjen 
fick helt och hållet lösa problemen själva utan skolans stöd. De hoppades att det skulle bli bättre 
på högstadiet, vilket det också blev. Jag har dåligt samvete för att han har gått där i sex år, vi 
kanske skulle ha bytt skola, funderade Beata och berättar vidare att sonen nu har fått tillbaka 
glädjen och kreativiteten i livet samt sina sociala förmågor. Så han mår ju som en fisk i vattnet 
nu. Men det är inte skolans förtjänst!, avslutar hon. 
 
Carl menar att efter att sonen utsatts för mobbning och kränkningar under hela skoltiden nåddes 
till slut en gräns för hur mycket han orkade med och därför tog han sitt liv. Han anser att det 
därför är så viktigt att skolan lyssnar på föräldrarna, de vet bättre hur barnen mår och känner till 
deras reaktionsmönster. Carl beskriver: Han tog ju livet av sig en vårdag. När vi ändå tyckte att 
det såg lite bättre ut … fast det tyckte ju inte han förstås. Men så gick det! Man kan aldrig säga 
att en människa tål så mycket och en annan tål så mycket… Han hade nått gränsen. 
 
Tiden efter sonens självmord har varit mycket tung för familjen. Det blev en långdragen process 
med två utredningar av Skolverket och en polisutredning. Men de anser sig ha fått upprättelse till 
slut i och med Skolverkets granskning av fallet. Den skola som sonen gick i har också lärt sig av 
de erfaren heter de fick i samband med dödsfallet och tillstod att de hade brustit när de inte hade 
lyssnat på föräldrarnas signaler. Carl anser att de idag hanterar kränkningar och mobbning på ett 
bra sätt. Vi fick ju lite erkännande i alla fall, men det är tråkigt att det ska behöva gå så långt, 
säger Carl.  
 
Dan berättar att mobbningen tydligt har präglat sonens liv med låg självkänsla, osäkerhet, 
depression och självmordstankar. Sonens studiemotivation i skolan har också påverkats och han 
har inte tagit till sig undervisningen med de förutsättningar han har. Skolbytet i åk 6 innebar 
visserligen att mobbningen upphörde men sonen upplevde det som en stor sorg att inte få träffa 
sina goda vänner i den gamla skola.  
 
Idag går han på högstadiet och den låga självkänslan och otryggheten finns kvar och hans 
rörelseyta i skolan är begränsad. Han vistas med dem han känner sig trygg med på de ställen i 
skolan där han inte behöver konfronteras med sina gamla plågoandar. Han vistas heller inte i 
samhället på tillställningar där han kan råka stöta ihop med dem. Familjen arbetar hela tiden på 
olika sätt för att stödja och hjälpa sonen vidare med studier och självkänsla. De börjar se en viss 
ljusning i sonens situation. Men, de anser att skolan har väldigt liten insikt i och förståelse för 
mobbningens effekter på utsatta elever. 
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7.3 Sammanfattande resultat 
 
Kommunens barn- och utbildningsplan är skriven i mycket allmänna ordalag. Målet att utveckla 
och stärka föräldrars inflytande och delaktighet i skolan betonas men det anges inte hur 
föräldrasamarbetet konkret ska bedrivas och vilka kunskaper och insikter föräldrar kan bidra med 
för att förebygga och åtgärda mobbning. Vidare betonas att alla tendenser till kränkningar och 
mobbning omedelbart ska bekämpas, kommunen anger dock inte på vilket sätt föräldrar kan delta 
i processen med att t ex utforma skolornas handlingsplan mot kränkande behandling. Målet om 
föräldrarnas delaktighet betonas sålunda, men inget sägs om hur detta ska realiseras annat än att 
det avses att närmare beskrivas i skolornas handlingsplaner mot mobbning och kränkande 
behandling. 
 
I Bergskolans handlingsplan mot mobbning betonas föräldrarnas samarbete med skolan för att 
åstadkomma ett engagerat förebyggande arbete mot kränkningar. Det anges vidare att föräldrarna 
i ett tidigt skede ska involveras om mobbning misstänks. I Sjöskolans åtgärdsprogram mot 
mobbning anges att skolans elevvårdsteam ska kontaktas vid mobbningstendenser. Föräldrarna 
till de inblandade barnen ska vidare informeras först efter att nödvändiga åtgärder har vidtagits. 
Samarbete med föräldrarna nämns inte i programmet.  
 
I intervjuerna, som skett med fyra föräldrar till mobbade barn och som tillhört två olika skolor i 
samma kommun, framkommer att informanterna på olika sätt upplevt att skolan inte velat se dem 
som en resurs, eller tillgång, i skolans värdegrundsarbete. Informanterna tycks alla ha upp-
fattningen att skolorna varken har bemött dem på ett värdigt och positivt sätt eller lyssnat och 
tagit deras berättelser på allvar i tillräcklig utsträckning. De intervjuade uttrycker också att de 
upplevt att skolorna inte varit intresserade av att ta tillvara på deras kunskaper som föräldrar om 
sina egna barn. De har därmed inte känt sig delaktiga i arbetet med att lösa mobbnings-
problematiken för sina barn. De tycks inte heller ha upplevt att man från skolans sida velat 
bedriva ett samarbete. Vad som också framkommer är att föräldrarna i studien inte har känt till de 
respektive skolornas handlingsplaner mot kränkande behandling och mobbning. De har heller 
inte uppfattat att de två skolorna har använt sig av sina respektive handlingsplaner för att åtgärda 
kränkningarna.  
 
Samtliga informanter rapporterar att konsekvenserna för de utsatta barnen har fått till följd att 
dessa är otrygga och har låg självkänsla. Barnen är idag också deprimerade och har generella 
svårigheter med sociala kontakter av olika slag. I skolsammanhang har de också svårt att 
tillgodogöra sig undervisningen. Dessa problem är också något som lär följa dem långt upp i 
skolåldern, menar de intervjuade. En av informanterna, menade att den yttersta konsekvensen av 
den kränkning som dennes barn utsatts för, innebar också att detta barn (innan denna studie 
genomfördes) hade tagit sitt liv. 
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8. Diskussion och analys 
 
I denna studie har syftet varit att undersöka mobbade barns föräldrars erfarenheter av samarbete 
med skolan i att förhindra kränkande behandling och mobbning. I detta syfte har också ingått att 
jämföra dessa föräldrars erfarenheter med vad som anges i de nationella och kommunala 
styrdokumenten om föräldrasamverkan. Dessutom har avsikten varit att få svar på hur skolor kan 
använda föräldrar som en resurs i värdegrundsarbetet. För att nå dessa syften har olika 
styrdokument på nationell, kommunal och individuell skolnivå analyserats, samt har kvalitativa 
intervjuer med föräldrar till mobbade barn genomförts.  
 
 

8.1 Föräldrarnas erfarenheter 
 
Resultaten visar en entydig bild av att föräldrar, vars barn mobbats i skolan, upplever att skolan 
inte tagit deras berättelser på allvar. På denna punkt verkar det som om skolan inte velat beakta 
föräldrarna det huvudansvar som de enligt Föräldrabalken (6 kap 2 §) har för sina barns fostran 
och att de därigenom är sina barns ställföreträdare i skolan. I Utbildningsdepartementets 
utredning Vardagsinflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (2003) påtalas att föräldrarnas 
fostrande roll och skolans undervisande roll överlappar varandra. Samarbetet mellan hem och 
skola måste därför bygga på ett ömsesidigt förtroende, menar utredarna. 
 
Resultaten visar vidare att de erfarenheter som föräldrarna uttrycker står i motsats till de 
ambitioner som uttrycks i olika styrdokument.  Exempelvis så menar föräldrarna att skolorna inte 
velat lyssna på deras erfarenheter av att det egna barnet mobbats. Denna ovilja från de olika 
skolornas sida att lyssna har därför inneburit att skolan inte sökt samarbete. Denna bristande 
förmåga att vilja etablera samarbete från skolans sida står i skarp kontrast till skolans nationella 
styrdokument (Skollagen och Lpo 94), där det framgår klart att skolan har skyldighet att 
samarbeta med föräldrarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling 
och lärande. Det framhålls vidare att detta samarbete är särskilt viktigt för de barn som känner 
olust inför, eller har svårigheter, i skolan.  
 
Den aktuella kommunens barn- och utbildningsplan (Barn- och utbildningsplan 2004) är dock 
inte lika tydlig som de nationella styrdokumenten vad gäller föräldrasamverkan men uttrycker 
ambitionen att denna ska stärkas. Däremot skiljer sig Bergskolans och Sjöskolans egna styr-
dokument åt i frågan om samarbetet med föräldrarna när mobbning har upptäckts. I Bergskolans 
styrdokument framhålls vikten av samarbete med föräldrarna i både förebyggande arbete och vid 
upptäckt mobbning medan Sjöskolans styrdokument utgår från Farstamodellen där föräldrarna 
ska informeras först efter att åtgärder vid mobbning vidtagits. 
 
Resultaten visar också att skolorna, enligt föräldrarna, inte använde sig av vare sig nationella, 
kommunala eller lokala styrdokument om kränkande behandling och mobbning vad gäller sam-
arbete hem och skola. Ingen förälder hade ens kännedom om att det fanns sådana styrdokument. 
Vidare efterlyste alla föräldrar i studien mer kunskaper hos skolans personal om vilken inverkan 
kränkningar och mobbning kan ha på utsatta elever, vilka allvarliga konsekvenser det kan få samt 
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kunskaper om hur mobbning ska åtgärdas. De efterlyste alla samarbete och delaktighet kring sina 
barn för att lösa mobbningssituationerna i skolan med hjälp av de kunskaper de hade som 
föräldrar.  
 
Skolan har vidare, enligt Skolverket (2002a, 2004 och 2006), en skyldighet att ha en medveten 
strategi i arbetet mot kränkande behandling utformat i en handlingsplan. Handlingsplanen ska 
utformas i samarbete med övrig skolpersonal, elever och föräldrar. Enligt Skolverket (2002a) har 
skolorna också skyldighet att föra skriftlig dokumentation under ärendets gång för att tydliggöra 
skolans åtgärder och därmed motverka missförstånd, ge föräldrar och skolpolitiker insyn, öka 
rättssäkerheten och underlätta skolans egen uppföljning och utvärdering för att försäkra sig om att 
arbetet går framåt. Skolverket (2002a, 2004) betonar att forskning och utvärderingar visar att ett 
framgångsrikt sätt att arbeta långsiktigt mot kränkande behandling är att dels direkt åtgärda när 
kränkningar uppstår samt arbeta med andra främjande och förebyggande åtgärder för att hindra 
att kränkningar övergår i mobbning med föräldrarna som en samarbetspartner.  
 
Resultaten belyser också hur föräldrarna i sina berättelser vittnat om mycket frustration över att 
skolan inte har lyssnat förutsättningslöst och tagit deras berättelser på allvar när de återberättat 
sina barns beskrivningar av hur de har blivit utsatta och kränkta. De har därmed alla upplevt att 
skolan inte har tillmätt deras berättelser trovärdighet. De olika skolorna har istället förlagt pro-
blemet hos den drabbade eleven. Exempelvis upplevde Anna att skolan menade att hennes son 
hade problem med impulskontroll och aggressivitet, medan Beata upplevde att hennes son sågs 
som en ”elak pojke” och därför ständigt hamnade i konflikter. På ett nästan motsatt sätt tycktes 
skolan mena, enligt Carl, att hans son var så känslig att han inte kunde hantera vardagliga kon-
flikter pojkar emellan. I fallet Dans son, upplevde föräldern att skolan ansåg barnet ha vissa 
egenskaper i sin personlighet som provocerade andra elever. Detta kan tolkas som att skolorna 
har ett individperspektiv med en psykologisk förklaringsgrund och tycks därmed inte vilja se 
orsaken till mobbning i skolans värdegrund, i skolan som arena, ur ett sociologiskt perspektiv, i 
enlighet med Eriksson m.fl. (2002) och andra som Björk (1995, 1999), Fors (1994) och 
Andersson (2003). 
 
Ett ytterligare resultat i denna undersökning är att det är vanligt att de utsatta barnen drabbas av 
skam- och skuldkänslor. Detta fenomen bekräftas även av flera forskare på området (Heineman 
1972; Fors 1994; Björk 1999; Höistad 2001; Eriksson m.fl. 2002; Anderssons 2003; Forsman 
2003; Lindberg 2004), som också pekar på att mobbningsrelaterade självmord förekommer. Att 
suicida tankar hos mobbade barn inte är ovanligt, visar också resultaten i min studie. Dessa 
resultat stämmer även med de slutsatser som framkom i den statliga utredningen Barns och 
ungdomars välfärd (2001), och som lyfter fram att det i grunden är en förälders skyldighet att 
alltid värna sina barn, allt enligt Föräldrabalken.  
 
Sammantaget visar denna studie i alla fyra fallen stora likhet med bland andra Forsman (2003), 
vars slutsatser är att skolans texter mot mobbning ofta är verkningslösa när det gäller att skydda 
barn från övergrepp och kränkningar i skolan. Han påstår att det är tydligt att texterna lever sitt 
eget liv, skiljt från skolans praktik. Trots att dokumenten är korrekt skrivna visar skolors praktik 
på att de inte följer sina egna styrdokument och därmed inte omsätter dem till praktisk handling, 
menar Forsman. På liknande sätt konstaterar också Andersson (2003) och Skolverket (2002a) att 
det finns stora brister i hur skolor åtgärdar kränkande behandling.  
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Man kan i detta sammanhang ställa sig frågan varför inget fruktbart samarbete kom till stånd 
mellan skolorna och föräldrarna.  Kan det vara för att båda skolorna i alla fyra fallen tolkat mobb-
ningsärendena som vardagliga konflikter utan att först ha gjort en förutsättningslös utredning 
grundad på föräldrarnas berättelse? I de nationella styrdokumenten trycker Skolverket (2002a, 
2004 och 2006) på den kränktes och mobbades tolkningsföreträde och att dennes subjektiva upp-
levelse ska ligga till grund för utredningen. Men, i de kommunala styrdokumenten står inget 
skrivet om utredning. I Bergskolans styrdokument finns heller inget skrivet om utredning men 
däremot i Sjöskolans handlingsplan mot mobbning. Där beskrivs att uppgifter ska kontrolleras, 
mer information inhämtas, samtal hållas med förövare, uppföljning inom 1-2 veckor, men efter-
som handlingsplanen grundas på Farstamodellen informeras föräldrar om resultatet först efter in-
satta åtgärder och om deras stöd behövs för fortsatta åtgärder. Eftersom ingen utredning görs i 
något av fallen utan problemen tolkas direkt som vardagliga konflikter kommer föräldrarna aldrig 
in i något samarbete med skolorna för att lösa problemen.  
 
En slutsats jag drar av min studie är att det är av avgörande betydelse att skolans personal vet att 
det är den utsattes upplevelse av kränkning och mobbning som ska ligga till grund för skolans 
primära agerande. Här hänvisar jag till Skolverket (2002a, 2004, 2006) som trycker att det är den 
kränktes upplevelse som ska ligga till grund för skolans utredning och att skolan alltid måste ta 
den subjektiva upplevelsen på fullaste allvar. Skolan måste, enligt Skolverket, på detta sätt visa 
att den vill agera med full kraft när en elev berättar att han eller hon är utsatt för kränkande 
behandling. Skolverket använder och poängterar vidare begreppet kränkande behandling och 
menar att om man åtgärdar kränkningar innan de har utvecklats till mobbning kan man lösa 
problemet på ett tidigare stadium och undvika lidande för den utsatte.  
 
En annan viktig slutsats som kan dras av denna studie, är att det måste vara tydligt för skolan att 
när kränkningarna äger rum på skolans arena, så äger också skolan problemet. Man måste också 
vara medveten om att förhållandet hem och skola är asymmetriskt, i obalans (Bergem 2000), 
d.v.s. skolans personal arbetar utifrån sin yrkesroll medan föräldrarna är privatpersoner som före-
träder sina barn. Därför måste skolan möta föräldrar med ett professionellt förhållningssätt. Det 
min studie visar, liksom tidigare forskning (Andersson 2003), är att det är skolan som ska ha kun-
skaperna om hur kränkningar ska åtgärdas och ska agera innan relationerna skola – föräldrar 
riskerar att bli infekterade och ansträngda, vilket tyvärr är vanligt förekommande. Skolan måste 
förstå att föräldrar agerar som privatpersoner. De är också mycket sårbara och måste få vara 
känslosamma eftersom de agerar för att försvara sina barn som de ser lider. Mobbning är starkt 
känsloladdat då det kan handla om liv och död, som i ett av dessa fall. Detta vet många föräldrar 
och de kan bli likt tigerhonor och -hannar för att försvara sina barn.  
 
 

8.2 Metodiska överväganden 
 
Denna studie är begränsad i omfång. Den berör däremot, på ett djupare sätt, några föräldrars upp-
levelser av förhållanden kring kränkande behandling och mobbning av deras barn som varit 
elever vid två olika skolor i en och samma kommun. Resultatet speglar därför dessa informanters 
erfarenheter och upplevelser där varje berättelse är unik. Föräldrarnas erfarenheter ställs också i 
relation till offentliga dokument kring skolans uppdrag i denna fråga. Trots att jag inte enbart sökt 



 27 

efter negativa erfarenheter hade samtliga intervjuade föräldrar mycket negativa erfarenheter av 
samarbetet med skolan i att få ett slut på mobbningen. Resultaten bör däremot inte tolkas som att 
de ger en heltäckande och helt rättvisande bild av den aktuella kommunen i dess tidigare arbete 
att förhindra pågående mobbning. 
 
Jag finner vidare att mina egna erfarenheter av kränkande behandling och mobbning, både yrkes-
mässigt och som förälder, har fördjupat och underlättat min förståelse för informanternas 
berättelser. Detta kan emellertid även i viss mån ha färgat de frågor jag ställt till informanterna 
och min vidare tolkning av det sammanlagda resultatet. 
 
 

8.3 Avslutande diskussion 
 
Att samverkan med hemmet är av yttersta vikt, framgår tydligt i denna studie. I ett av fallen som 
rapporteras i denna studie, kunde också samverkan ske först när en vikarierande skolledare kom 
in i processen. Denne tog till sig Annas berättelse om att sonens utagerande beteende berodde på 
att han var utsatt för kränkningar och mobbning. Därefter agerade skolan omgående och 
situationen löste sig. Familjen kunde få lugn och ro efter flera års kränkningar. Men i Carls fall 
fick lösningen ett drastiskt slut då sonen inte längre orkade och tog sitt liv. En fråga som inte går 
att besvara men som ändå måste ställas, är om denna katastrof hade kunnat förhindras om skolan 
hade tagit föräldrarnas signaler på allvar. Kanske hade de då tillsammans kunnat hitta en lösning 
och kanske hade då pojken varit i livet idag. Trots det fruktansvärda slutet för den egna sonen 
kunde föräldern Carl berätta att Bergskolan tycktes ha lärt sig av begångna fel. Carl framhöll att 
skolan idag arbetar både medvetet och framgångsrikt mot kränkningar och mobbning, vilket 
också innebär att föräldrar idag bemöts respektfullt och förutsättningslöst. 
 
Eftersom mobbning är ett problem som alltid förekommer i olika skolsammanhang så är min 
uppfattning att skolor och personal måste lära av andras exempel på hur kränkningar och mobb-
ning kan förebyggas eller har åtgärdats med goda resultat. Skolor måste också, enligt min 
mening, aktivt engagera sig för att lära sig av föräldrar och vilja se dem som en resurs i värde-
grundsarbetet istället för som ofta tycks vara fallet, se föräldrar till mobbade barn som störande 
element i en verksamhet som inte vill kännas vid mobbning som ett reellt problem eller som ett 
problem som bara berör andra skolor och andras elever. 
 
Kränkande behandling och mobbning bör, menar jag, analyseras utifrån ett sociokulturellt per-
spektiv, i det sociala sammanhanget runt eleverna då kränkningar tar sig uttryck i maktkamp och 
spel om roller i olika situationer i skolan. I detta sammanhang ser jag specialpedagogens kun-
skaper som värdefulla i arbetet att identifiera, analysera och undanröja hinder för en god läro-
miljö. I den undersökta kommunens Barn- och utbildningsplan sägs att specialpedagog ska ingå i 
Elevvårdskonferensen. Specialpedagogen kan där bidra till att utveckla skolans värdegrunds-
arbete i enlighet med specialpedagogernas examensbeskrivning (Högskoleförordningen 1993). 
 
Utifrån min studie konstaterar jag att skolorna måste ha en tydlig handlingsplan mot kränkande 
behandling med en klar strategi för det långsiktiga arbetet och rutiner för akuta situationer. Styr-
dokumenten måste vara noggrant implementerade i skolans hela organisation, både hos personal, 
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elever och föräldrar, för att alla ska förstå vikten av att åtgärda kränkningar innan de utvecklats 
till mobbning. Dessutom har all personal i skolan en skyldighet enligt lag att ta itu med iakttagna 
kränkningar och där rektor är ytterst ansvarig för att lagen efterlevs. 
 
Den viktigaste slutsatsen jag drar av min studie är att kränkningar måste tas på största allvar av 
alla berörda inom skolan för att hindra att det utvecklas till mobbing, eller uttryckt i ordspråket:  
 
Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.  
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Bilaga 1 
 
 
X kommuns Barn- och utbildningsplan 2004 
 
 
7 Medverkan och inflytande  
 
 
All utbildning måste bygga på en demokratisk grundhållning och se individen i varje människa. 
Under förskole-/skoltiden grundläggs de demokratiska värderingarna där rättigheterna till 
medinflytande och medansvar utgör en viktig del. Elevernas engagemang i klassråd, elevråd och 
mentorsgrupp ska stimuleras och uppmuntras liksom engagemanget i arbetsmiljöfrågor. 
Utvecklingssamtalet är ett viktigt instrument för barnets/elevens och föräldrarnas insyn, 
medinflytande och medansvar och ska beskriva barnets/elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling i relation till mål att sträva mot i läroplanen. Det ska vara demokratiskt och utformas 
så att det stärker barnets/elevens självförtroende och lust att lära. Varje område ska i sin lokala 
arbetsplan ange hur arbetet med ett ökat inflytande för barn/elever och föräldrar ska utformas.  
 
 
Mål  
 
Barn och elever i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola  
 
• Med stigande ålder och mognad får barnen/eleverna ett allt större medinflytande och medansvar 
i val av arbetssätt, arbetsmetoder, innehåll, lärandemateriel och redovisningsformer samt vid 
utformningen av inre och yttre arbetsmiljöer. Utrymme skapas inom alla ämnen för reflektion och 
odemokratiska samtal kring dessa frågor.  
 
Föräldrar  
 
• Föräldrarnas inflytande, medansvar och delaktighet utvecklas och stärks.  
 
• Informationen om barnets/elevens situation är tydlig och ges fortlöpande.  
 
 
 
9 Barn- och elevomsorg 
 
 
Trygghet och trivsel  
 
Förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan är till för barnen/eleverna och år deras 
arbetsplats. Den sociala  miljö och den pedagogiska stimulans som de möter i de tidiga åren 



 

påverkar deras förutsättningar för utveckling och lärande. Alla ska ha rätt att känna trivsel och 
trygghet i denna miljö. Tendenser till mobbning, kränkande omdömen, vårdslöst språkbruk, 
trakasserier och förtal ska med kraft och omedelbar verkan bekämpas av alla som finns i 
verksamheten. Barnen/eleverna ska få vara med och utveckla skolans normer samt vid 
utvärdering och uppföljning av handlingsprogram och åtgärder mot kränkande behandling. 
Relationen mellan personal och barn/elever ska vara respektfull och präglas av omsorg.  
 
 
Förskola, förskoleklass, fritidshem och skola  
 
Ansvaret för arbetet med barn i förskoleåldern (1-5 år) ska ligga på föreståndare/ personal. 
Arbetet ska ske i samarbete med föräldrar och vid behov med stödinsatser från samhället i övrigt. 
 
Ansvaret för elevvårdsarbetet ska ligga på rektor/lärare. 
  
Elevvården ska bedrivas i nära samarbete med elevvårdspersonal, eleven och hemmet. Vid behov 
ska åtgärdsprogram, där ansvarsfördelningen mellan hemmet och skolan framgår, upprättas i 
elevvårdskonferens där specialpedagogisk kompetens ska ingå.  
 
Varje område ska i sin lokala arbetsplan ange hur man arbetar med trivsel, relationsfrågor och 
mobbning. 
  
 
Mål  
 
• Alla trivs och känner trygghet i verksamheten  
 
 
Stöd till barn/elever  
 
En del barn/elever har behov av mer städ än andra för att kunna nå de olika verksamheternas mål. 
Lärandet kan därför aldrig utformas på samma sätt för alla. Resurser i form av specialpedagogisk 
kompetens till barn/elever i behov av särskilt stöd ska sättas in i ett så tidigt skede som möjligt.  
 
 
Mål  
 
• Resursfördelningen tillgodoser varje enskilt barn utifrån dess speciella behov av stöd. 



 

Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
Följande teman som har berörts vid föräldraintervjuerna 
 
Samarbetet mellan föräldrar och skola 

• Beskriv hur tycker du att samarbetet med skolan har varit för att lösa problemen med 
mobbningen. 

• Hur har skolan tillvaratagit dina synpunkter och dina specifika kunskaper om ditt barn i 
denna situation? 

• Hur tycker du att skolans bemötande av dig som förälder har varit?  
• Hur ser du på föräldrarnas roll i samverkan med skolan för att lösa mobbningssituationer? 
• Hur vill du som förälder bli bemött i skolan när du berättar att ditt barn blivit kränkt och 

utsatt? 
 
Användning av skolans handlingsplan mot kränkande behandling 

• Har skolan använt sig av sin handlingsplan mot kränkande behandling för att stoppa 
mobbningen av ditt barn? 

• Hur uppfattar du att skolan tolkade begreppet mobbning i ert fall? 
• Vilka åtgärder vidtog skolan när mobbningen uppdagades? 

 
Föräldrars egna berättelser när deras barn mobbats 

• Berätta vad hände när ditt barn blev utsatt/mobbat i skolan och om dina 
• erfarenheter av situationen. 
• Upplevde du att skolan lyssnade på er berättelse och tog den på allvar? 

 
Lösningen av mobbningssituatonen 

• Berätta om hur mobbningssituationen löstes. 
• På vilket sätt har samarbetet bidragit till lösningen av frågan? 
• Hade ert samarbete med skolan kunnat göras på något annat sätt för att få en bättre 

lösning på problemet? 
• Vilket stöd fick ert barn och ni som föräldrar i denna situation? 
• På vilket sätt tycker du att skolan har tagit sitt ansvar när det gäller er situation? 

 
Konsekvenser för utsatta barn 
Vilka konsekvenser anser du att mobbningen har inneburit för ditt barn? 

• Har mobbningen satt några spår i ditt barns skolgång? 
• Hur mår ditt barn idag? 



 

Bilaga 3 
 
 
Informationsbrev till informanter 
 

 
Till Dig som förälder med erfarenheter av samarbete med skolan i 

mobbningsfrågor 
 

Jag heter Eva Lindvall och bor i Ulriksfors och jag studerar till specialpedagog vid Umeå 
universitet. I mitt examensarbete har jag valt att studera hur samarbetet mellan skola och föräldrar 
har fungerat för att få stopp på kränkningar och mobbning i skolan. I mitt arbete i skolan har jag 
ofta kommit i kontakt med problematiken kring kränkningar och mobbning och vill i mitt 
kommande yrke som specialpedagog försöka hitta lösningar på hur mobbning kan förebyggas 
och stoppas.  
 
Jag skriver till Dig som förälder för att fråga om Du vill delta i min undersökning. Studien 
kommer att bygga på uppgifter som jag samlar genom intervjuer av föräldrar med erfarenheter av 
mobbning i skolan. Jag tror att Du som förälder har viktiga erfarenheter inom detta område som 
kan bidra till att utveckla och förbättra skolans samarbete med föräldrar för att motverka och 
stoppa mobbning i skolan. 
 
Inom några dagar kommer jag att höra av mig till Dig för att förhoppningsvis få ett besked. Om 
Du väljer att delta kommer intervjun att göras på en plats som Du väljer. Med Din tillåtelse 
hoppas jag kunna få spela in intervjun som kommer att ta ca en timme. Du kan välja att inte 
besvara alla frågor och bandspelaren kan när som helst stängas av under intervjun. Inspelningen 
raderas när studien är klar.  
 
Undersökningen kommer att vara helt anonym så varken ditt eller kommunens namn kommer att 
kunna identifieras. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och Du kan avbryta din medverkan när 
som helst. 
 
Om Du har frågor går det bra att kontakta mig dag- och kvällstid. Du kan nå mig på hemtelefon 
0670-103 19, på mobiltelefon 070-0381 98 83 eller på arbetet på 0670-164 36.  
 
Jag hoppas på Din medverkan och tackar på förhand.  
 
Med vänlig hälsning Eva Lindvall 
 


