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Sammanfattning 
För att besvara mina frågeställningar om och i vilken omfattning kränkning via internet och 
sociala medier som verktyg förekommer i skolmiljö, gjorde jag en undersökning bland elever i 
mellan- och högstadiemiljö i form av en enkät. För att utveckla en förståelse för fenomenet har 
även intervjuer med skolpersonal genomförts. De flesta eleverna och deras lärare var eniga om att 
mobiltelefoner används som ett redskap vid kränkning, men var osäkra på hur pass utbrett detta 
är.  Resultaten tyder dock på att många elever blir kränkta i skolan genom internet och sociala 
medier. I min studie hade 25 % av eleverna upplevt obehag till följd av någon annans användning 
av mobiltelefonen. Pojkarna i studien kränktes i högre utsträckning än flickorna, vilket är 
motstridigt med tidigare forskning. Pojkarna uppgav sig även publicera mer på internet och deras 
föräldrar visste i lägre grad vad de gjorde på internet. Idag är eleverna aldrig fredade från 
kränkningar och hot, få elever i min undersökning stängde av telefonen ens på natten. 
Anvarsfrågan är otydlig, ligger den hos hemmet eller skolan? Detta avspeglas i intervjuerna av 
skolpersonalen som upplever mobiltelefoner som ett problem i skolan och reglerna som luddiga. 
Dessutom upplever jag att skolpersonalen efterfrågar föräldrarnas ansvar i frågan då de flesta 
kränkningarna sker utanför skolan. Det finns inga tydliga gränser och det krävs att vuxna hänger 
med i den tekniska utvecklingen för att förstå och skydda dagens unga.  
 
Nyckelord: Nätmobbning, mobiltelefon, grundskoleelever, sociala medier  
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Inledning 

Mycket tyder på och media visar dagligen att många unga utsätts för nätkränkningar och detta 

verkar öka (friends.se 17-02-20). Skolan har tillsammans med föräldrarna ansvaret. Det som 

händer utanför skolan ska egentligen inte ligga under skolans ansvar, men det påverkar hur 

eleverna mår i skolan och elevers skolresultat. En del av det som blir upptakten till kränkningar 

sker på skoltid men läggs på nätet efter skolan och det blir då omöjligt att säga vem eller vilka 

som är skyldiga till det som på något sätt involverar skolan. Skolan har i utbildningen möjlighet 

att ta med information om nätet och hur man ska vara mot varandra där. De kan både informera 

elever och föräldrar samt utbilda skolpersonal inom likabehandlingsarbete och 

antimobbningsarbete. Skolledningen kan även ge vuxna på skolan bättre kunskaper inom 

teknikens utveckling och få vuxna att känna att de faktiskt kan förstå vad som händer i 

ungdomarnas värld. Att de kan göra skillnad genom att föregå med gott exempel och att prata 

med unga och fråga dem om vad de gör på nätet. Om det finns ett samtal om hur man beter sig 

på internet i skolan kan ungdomarna våga be vuxna om hjälp och råd och inte bara känna att 

vuxna ändå inte fattar någonting.  

Jag har valt att titta på en del av Friends nätrapporter och skolstartsundersökningar 

(friends.se 17-01-31), de har frågat en stor mängd unga om deras nätvanor i sitt arbete att stävja 

mobbning och kränkningar. Dessa undersökningar ger en stark indikation i hur det ser ut i 

samhället bland ungdomar. Det händer mycket i nätvärlden och det går fort. Det pratas om 

snöbollseffekter och det är ingen underdrift. Ett inlägg kan spridas otroligt snabbt till väldigt 

många vilket det finns skolor som har visualiserat genom att lägga ut en bild på Facebook och be 

att man ska dela för att visa på hur snabbt ett meddelande eller ett foto kan spridas runt i hela 

världen. 

Begreppen vad det gäller mobbning, kränkning och nätmobbning försöker jag beskriva 

med stöd i forskningen. Så kallad traditionell mobbning har vissa kriterier som man inte kan 

använda vad det gäller nätmobbning. I slutändan är dock den utsatte minst lika kränkt och 

effekterna blir de samma.  

 

 

http://friends.se/
http://friends.se/fakta-forskning/rapporter/natrapporten/
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Bakgrund 

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och det är nolltolerans mot alla typer av kränkningar. 

Det är viktigt att all skolpersonal är delaktiga i arbetet mot mobbning och kränkningar. När det 

gäller nätmobbning sker mycket utanför skolan, men påverkar skoldagen. Det är därför viktigt att 

få med andra vuxna i (föräldrar, tränare, ledare osv) arbetet och inkludera dessa i utbildning i 

likabehandlingsarbetet. (skolverket.se 17-02-20) 

Vad det gäller ansvarsfrågan är det svårt att finna tydliga svar. Många unga får tillgång till 

mycket avancerad och dyr teknik och fri tillgång att publicera vad de vill på internet med namn 

eller helt anonymt. Enligt Friends är det inte alla ungdomar som känner att de vuxna bryr sig vad 

de håller på med på nätet eller talar om för dem vad som är okej och inte. Det är mycket ansvar 

att ta även för vuxna med begränsade kunskaper om teknik och lagar om publicering på internet. 

Ungdomarna har lätt att ta till sig och använda nya media medan många vuxna inte inser hur fort 

spelplanen för våra unga förändras. Vill vi vuxna veta vad vår unga gör på nätet måste vi besöka 

dem där. 

Det har varit några uppmärksammade fall med nätkränkning både i Sverige och utomlands. 

I Göteborg blev exempelvis några unga tjejer anklagade för att ha publicerat kränkande saker på 

Instagram om elever på en skola (dn.se 17-02-20). Flickan som publicerat hade inte erfarenhet att 

förstå all skada hon orsakat och att det dessutom var straffbart. Här måste vi vuxna stå upp och 

vägleda barnen. I USA var det en mamma som nätkränkte en 13-årig flicka anonymt, så att 

flickan valde att ta sitt liv (nobullying.com 17-02-20). Det är inte bara barn som luras av 

anonymiteten och gör saker de inte skulle gjort öga mot öga. Ungdomarna måste få veta att det 

går att ta reda på vem som skrivit, kränkt och publicerat och att de får ta ansvaret för det. I 

Göteborgsfallet blev dessutom den ena flickans mamma dömd att betala böter på 150 000 kr då 

flickan var minderårig. Även det en anledning för föräldrar att vara mer insatta i sina barns 

nätaktiviter. 

Läroplanen   

Den nya läroplanen Lgr11, som trädde i kraft hösten 2011 under rubriken ”God miljö för 

utveckling och lärande” säger: 

 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning 
med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(skolverket.se  17-01-14) 

 



 

 7 

Enligt Lgr11 ska skolan: 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa 

respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt (Lgr11, skolverket, 2011) 

På alla skolor ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling som syftar till 

att förebygga och förhindra kränkande behandling, brukar kallas Likabehandlingsplan och skall 

upprättas med delaktighet från elever och vara väl förankrad i skolans arbete. (Skolverket 2008) 

Nätmobbning är ett högaktuellt ämne. Varje dag kan vi läsa i media om mobbning med hjälp av 

mobiltelefoner och sociala medier.  

Vad är nätmobbning? 

Digitala kränkningar, e-mobbning, cybermobbning är alla namn på den form av kränkningar som 

sker med hjälp av sociala medier och internet.  

”Nätmobbning, internetmobbning, e-mobbning eller digital mobbning är systematiska 

trakasserier mot en eller flera personer som sker via sociala medier (forum, webbplatser med 

användarbidrag, och dylikt) på internet, chattprogram, eller SMS och MMS via mobiltelefoner. 

Nätmobbning är inte begränsad till någon viss åldersgrupp.” (wikipedia.org 17-02-27) 

Begreppet nätmobbning är förhållandevis nytt och de resultat som framkommit ändras 

konstant då utvecklingen av mobiltelefoner och andra digitala medier går framåt snabbt. 

(skolverket.se  17-02-19). Nätmobbning är fortfarande ett relativt nytt fenomen och bör 

tillsvidare behandlas som traditionell enligt Beckman (2012). Forskning visar att det liknar 

”traditionell” mobbning väldigt mycket och att både mobbare och offer är i stort sett desamma, 

men det visar också att det är skillnader och att nya typer av förövare skapas bakom skärmarna. 

Det finns en så kallad snöbollseffekt inom nätmobbningen där förövaren lägger ut en bild eller 

kommentar och så sprids detta vidare av många andra på mycket kort tid, offret blir utsatt många 

gånger och förövaren blir varje person som delar eller kommenterar. Det blir en förskjutning av 

maktbalansen till skillnad för kriterierna för vanlig mobbning. (Slonje m  fler, 2013).   

Det verkar som att nätmobbning är vanligt. Vid en enkätundersökning i gymnasiet i Göta 

(König, 2007) hade 20-30 % av eleverna utsatts för kränkningar med hjälp av mobiltelefon. 

Vidare finns det en del artiklar och tidskrifter som rapporterar kring denna företeelse (bris.se, 

2007, Quing, 2005.) En sökning på internet i sökmotorn Google med orden ”nätmobbning” gav 

173 000 träffar den 2 jan 2017, ”e-mobbning” gav 1300 000 träffar och ”cyber bullying” gav hela 

24 800 000 träffar. Det känns viktigt i sammanhanget att barn upplever sin kontakt med internet 

som någonting positivt, inte i huvudsak något negativt (Dunkels, 2007). 

http://www.skolverket.se/
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Slonje (Slonje med fler, 2013) skriver i sin artikel om nätmobbningens natur att 

nätmobbning och den traditionella mobbningen på många sätt överlappar varandra och att i 

många fall tyder det på att det är samma mobbare och offer oavsett om de befinner sig bakom en 

skärm eller i verkliga livet.  Men det visar sig även att nätmobbningen drar till sig en ny typ av 

mobbare och offer på var sin sida om skärmen.  De som blir mobbade i verkliga livet av så kallad 

traditionell mobbning visar i en studie tendenser till att själva vilja ta ut sin frustration på andra 

genom att utsätta andra för kränkningar på nätet i skydd av sin skärm. (Jang med fler, 2014). 

Nätmobbning är vanligare bland flickor. Flickor både nätmobbar och nätmobbas i högre 

grad än pojkar. Det visar Linda Beckmans avhandling: "Traditionell mobbning och nätmobbning 

bland svenska ungdomar. Könsskillnader och samband med psykisk hälsa." (Beckman, 2013) 

 

Skillnaden är att traditionell mobbning sker upprepade gånger (Olweus, 1991) och 

nätmobbning kan vara engångsföreteelser som sprids oerhört snabbt och till hur många som 

helst och sen inte kan raderas. Effekten är för offret naturligtvis detsamma som vilken kränkning 

som helst, kanske ännu värre i och med att bilder, text eller filmer alltid finns kvar och kan 

fortsätta spridas och kränkningen upprepas vid varje knapptryckning. 

Hur kan man tillämpa sätt att motverka traditionell mobbning och nätmobbning? 

”I svenska skolor görs det inte någon åtskillnad mellan de olika formerna av mobbing i skolan, 

skolan har handlingsplikt och åtgärdsskyldighet för att motverka båda.” (Englund, 2014) 

 

Definitionen av mobbning är enligt Skolverket: ” Mobbning är en form av kränkande 

behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några 

medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.”  

(skolverket.se 17-02-23) 

Enligt skolverket är den vanligaste typen av kränkningar  att uppleva sig oskyldigt anklagad 

eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen 

eller knuffad är också en kränkning. Inget barn eller elev ska bli kränkt och förskolan eller skolan 

har skyldighet att agera när det sker.  

(skolverket. 17-02-26) 

 

Intentionen med min undersökning är att synliggöra hur mobiltelefoner och användandet 

av sociala medier ser ut på en vanlig, kommunal skola, vilka effekter det kan ha på eleverna och 

hur mycket skolans vuxna känner till av detta. Med trygghet här menas att eleverna ska må bra i 

skolan och inte vara rädda eller oroliga för att bli utsatta för något obehagligt i skolmiljön. 
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Litteraturöversikt 

Jag har sökt litteratur via databaserna web of knowledge och google scolar. De sökord jag har 

använt mig av är ”cyber bullying”, ”bullying”, ”mobile phone”, ”internet” ”school”, ”pupil”, 

”children” och ”effects”. Därefter har jag gjort ett urval av de träffar jag fått utifrån deras 

relevans för min frågeställning. 

Tidigare forskning     

Här kommer jag att förklara det jag i uppsatsen kommer att kalla traditionell mobbning.  

Det finns ett flertal definitioner på vad mobbning är. Enligt Svenska Akademins Ordlista (1991) 

betyder det att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks.  

Dan Olweus (1991) definierar mobbning på följande sätt: ”En person är mobbad när han 

eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 

flera personer. Ytterligare en definition är upprepat aggressivt beteende med en obalans mellan 

parterna. (Limber, 2006). 

Olweus (Olweus, 2011) är mycket tydlig med att barn som utövar mobbning också måste 

få tillgång till åtgärder för att motverka mobbning, eftersom dessa barn, åtminstone pojkar, löper 

stor risk att bli kriminella som vuxna. Att kartlägga förekomst av mobbning är därför viktig för 

att få en grund för antimobbningsarbete.  

Olweus kriterier: 

1. Negativa/aggressiva handlingar upprepade över viss tid. 

2. Intentionen/avsikten är att skada någon. 

3. En obalans i makt, ett asymmetriskt maktförhållande (Olweus, 1991). 

Lagstiftning och riktlinjer 

En annan aspekt är den lagstiftning som finns runt mobbning med digitala hjälpmedel och följder 

av detta. Från och med 2010 upphörde barn- och elevskyddslagen. I gengäld infördes ett nytt 

kapitel i skollagen (2010:800) för att täcka de delar som berörde ”annan kränkande behandling”. 

Dessutom fördes bestämmelserna om diskriminering över till den nya diskrimineringslagen 

(www.do.se). Nya skollagen säger att: ”Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. 

Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och 

studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder”. 

(Utmaningar för skolan, skolverket.se, 2011). BEO, barn-och elevombudsmannen, ska informera 

om lagen och kan företräda barn i enskilda fall. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka om, och i så fall i vilken omfattning det förekommer 

kränkningar via mobiltelefoner, internet och sociala medier och hur desssa i så fall, påverkar 

elevers upplevda trygghet i skolmiljön. Mitt syfte var även att undersöka lärarnas uppfattning om 

elevernas situation avseende ovan beskrivna kränkningar.   

 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur stor andel av eleverna vid en medelstor grundskola i mellansverige har kränkt eller 
blivit kränkta i sociala medier via sina mobiltelefoner? 

 
2. Känner eleverna trygghet i skolmiljön? 

 
 

3. Hur hanterar skolan nätmobbning? 
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Metod 

I detta avsnitt presenterar jag de metoder som använts för att samla in det empiriska materialet till 

min studie. Här presenteras även urvalet, etiska aspekter samt mitt tillvägagångssätt rent praktiskt. 

Kvantitativ och kvalitativ empiriinsamling  

Givet mina två frågeställningar, syftande att försöka kartlägga å ena sidan ett omfattningsmått i 

andelen som upplevt hot eller kränkningar och å andra sidan söka finna orsakerna till dagens 

tillstånd i skolorna, har jag valt att i detta arbete genomföra både en kvantitativ enkät till elever 

och ett antal djulodande kvalitativa intervjuer med skolpersonal med olika profession. 

Den kvantitativa delen av undersökningen har skett i form av en enkät riktad till barn i 

årskurserna fem till nio, efter ett skriftligt medgivande från föräldrarna. Den kvalitativa delen har 

skett i form av en intervju med skolpersonal. 

Urval för enkäten 

Enkäten utformades, utifrån frågeställningarna, tillsammans med min handledare och efter 

diskussion med mina kurskamrater (se bilaga 1). Frågorna baserades också på tidigare forskning 

om nätmobbning  (Kowalski & Limber, 2012). Enkäten testades även på två barn ifrån en annan 

skola för att kontrollera att enkäten var anpassad till barnens läsförståelse. 

Enkäten delades ut och besvarades av samtliga elever vid undersökningstillfället (Kowalski 

& Limber, 2007). Resultaten från enkäten har analyserats med chi2-test, vilka är lämpliga för att 

analysera kategoridata ifrån enkäter, mer om det i Resultat-kapitlet nedan. 

Urval för de kvalitativa intervjuerna 

Jag har valt att intervjua: Rektor för en högstadieskola, Klasslärare för år 6, Lärare i praktiskt 

ämne, Lärare i gymnastik och en Kurator på en högstadieskola. Lärarna vid en skola är jämfört 

med eleverna mycket få. Där försvinner en del av fördelarna med enkäten, varför jag fann 

intervjumetoden lämpligare. Fördelar med intervjuer kan vara att man lättare kan anpassa 

frågorna så att den man intervjuar kan svara mer uttömmande. (Johansson & Svedner 2004)  

Genomförandet av enkäten 

Lärare och rektor informerades om undersökningen och deras samtycke inhämtades. Därefter 

överlämnades ett brev till föräldrarna (se bilaga 2), i vilket undersökningen beskrevs och likaså 

dess syfte. De föräldrar som opponerade sig mot att deras barn deltog ombads meddela mig. 



 

 12 

Endast en förälder i urvalsgruppen ville inte att barnet skulle delta i en intervju, däremot ställde 

föräldern sig positivt till att barnet fick besvara en enkät. 

I enkäten besvarar elever frågor om hur de upplever kränkningar eller obehag i skolmiljö 

med mobiltelefonens hjälp och om de känner sig trygga eller inte. Eleverna besvarade sedan 

skriftligt varsin enkät med kryssfrågor och ett antal öppna frågor på slutet. 

Jag delade ut enkäten till samtliga elever i fem årskurser och fick in svar från samtliga som 

var närvarande dagen för undersökningen. Jag hanterade på så vis problemet med bortfall, vilket 

är vanligt vid enkäter där svaren ska skickas in i efterhand (Trost, 2001). Det kan dock finnas 

andra problem med att välja en förvalsenkät. Man får svar på det man frågar om, men riskerar att 

missa information som man inte frågar om. Även om jag hade fria kommentarsfält i enkäten så 

finns möjligheten att jag har påverkat eleverna genom frågorna. Detta kan vara en fördel i den här 

åldersgruppen, där man kanske i vissa fall saknar ord för att tala om de här sakerna, men förstås 

också en nackdel ifall jag gått miste om aspekter som jag kunnat få fram vid ett mer fritt samtal. 

En annan fördel är att antalet elever som kunde ingå i materialet blev betydligt större än det 

kunnat bli om jag haft samtal med eleverna i stället Enkät lämpar sig väl där man vill få in mångas 

åsikter inom en frågeställning. 

Enkätundersökningen introducerades i helklass genom att jag berättade om mitt arbete och 

varför det var viktigt med elevernas medverkan. Jag beskrev hur det går till att besvara en enkät 

och att jag ville att de skulle svara anonymt.. Eleverna ombads svara på samtliga frågor och vad 

gällde de öppna frågorna svara så utförligt som möjligt. Jag förklarade extra tydligt för de yngre 

eleverna och gick igenom svåra ord som till exempel vad kränkning betyder. En av mina 

frågeställningar var om det förekommer mobbning och kränkningar av elever i skolmiljö. För att 

få reda på detta ville jag fråga många elever och jag ville att de skulle svara anonymt. De ombads 

fylla i kön och årskurs. 

Databehandling och analysmetod 

Jag har valt att presentera mina data i huvudsak deskriptivt, men även använt mig av 2-tester 

(chi-två-tester). 2-tester är lämpliga att använda om man ur en mängd av enkätdata vill testa en 

hypotes och se om enkätsvaren ger tillräcklig konfidens om hypotesen håller eller måste förkastas 

(infovoice.se 17-02-26).  

Validitet och reliabilitet 

Totalt har jag gjort 38 Chi2-analyser. Detta innebär att det finns en risk för massignifikans vilket 

något minskar resultatens trovärdighet och generaliserbarhet. Jag har försökt hantera denna risk 

genom att fokusera på de analyser som dels har bärighet utifrån mina frågeställningar och dels 

varit intressanta mot bakgrund av tidigare forskning. På så sätt har jag försökt göra en 

rimlighetsbedömning kring vilka resultat som är relevanta för nätmobbning i grundskolan. 
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Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna 

För att få en bild av hur skolan hanterar nätmobbning valde jag att intervjua skolpersonal. Fem 

halvtimmeslånga intervjuer med skolpersonal genomfördes. Intervjuresultaten redovisas 

kvalitativt.  

Intervjuerna var uppbyggda kring löst sammansatta frågor inspirerade av tidigare 

undersökningar (Friends.se) om hur vuxna upplever barns kräkningar mot barn.  

Före intervjuerna hade utvald skolpersonal tillfrågats personligen och informerats om att 

deltagandet var frivilligt. Intervjuerna, vilka gjordes enligt metoden för kvalitativ intervju 

(Johansson & Svedner 2001), genomfördes i ett mindre rum där vi kunde samtala ostört. Varje 

intervju pågick i ca 45 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av min mobiltelefon, 

och jag förde även anteckningar. Jag valde att intervjua skolpersonal som har ett bredare 

arbetsområde inom skola och därför träffar fler elever i flera åldrar. Dessa personer arbetar 

nästan dagligen med frågor vad gäller mobbning och kränkningar. Jag delgav dem enkätresultatet 

och lät dem reflektera över undersökningen och ställde sedan tre frågor och bad dem om 

personliga tankar kring mobiltelefoner, sociala medier och nätmobbning 

Lärarna och skolpersonalen fick ta del av undersökningsresultaten inför intervjuerna för att 

kunna reflektera över resultaten, vilka diskuterades senare vid intervjutillfället. Jag har i efterhand 

reflekterat över att det hade varit intressant att intervjua lärarna både före och efter resultatet av 

enkäten. Detta hade kunnat ge mig en bild av vilken förståelse de hade för elevernas situation 

före undersökningen. 

De utvalda intervjupersonerna representerade olika delar av skolverksamheten som möter 

elever i flera olika skolsituationer och miljöer: 

 Rektor för en högstadieskola  

 Kurator på högstadiet  

 Idrottslärare på högstadiet 

 Lärare i praktiskt ämne 

 Klasslärare i en årskurs 6 och har arbetat på en kommunal grundskola i 5 år 

Taktiken för intervjuerna var att, utöver att genomföra ett allmänt samtal med intervjuobjekten, i 

samtliga fall ställa följande tre frågor: 

 Fråga 1: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 

 Fråga 2: Upplever du mobiltelefoner som ett problem i skolan? 

 Fråga 3: Tycker du att du kan de lagar och regler för vad som gäller vid mobbning och 

kränkningar med hjälp av mobiltelefoner? 
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De hade fått tillgång till materialet ifrån enkätundersökningen innan intervjutillfället. Jag använde 

min mobiltelefon för att spela in intervjun och frågade om de var bekväma med att jag spelade in 

dem. Jag valde medvetet miljöer för intervjun som inte var så bullriga för att inspelningarna inte 

skulle störas av andra ljud. 

Etiska överväganden 

Det finns ett antal krav som man enligt (codex.vr.se 17-01-22) bör följa som forskare, och dessa 

krav värnar om deltagarnas integritet, och nedan diskuterar jag hur dessa aspekter spelat in i 

genomförandet av datainsamlingen av min uppsats. 

 

Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 Jag informerade samtliga föräldrar brevledes. 

Samtyckeskravet  

 Föräldrar hade möjlighet att att tacka ja eller nej till att deras barn deltog i undersökningen. 

Även intervjuerna gjordes med lärare som samtyckt. 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet syftar till deltagarnas fulla konfidentialitet. Deras namn och namnet 

på deras verksamhet får inte nämnas om inte alla deltagare har gett sitt samtycke till detta.  

 Eleverna fick endast ange vilken årskurs de gick i och vilket kön de har. Jag har inte nämnt 

någonstans vilken skola enkätundersökningen är gjord i. Eleverna svarade på känsliga frågor 

och det var viktigt att de fick svara utan att deras namn nämdes och att det inte skulle gå att 

härleda svar till personer. Personalen anges inte i uppsatsen med namn utan bara 

yrkesidentitet. En tillfrågad lärare ställde sig vid en första förfrågan positiv men ändrade sig 

senare varvid jag helt tagit bort intervjun med denna person. (Johanson, Svedner 2001). 

Generellt är diskussioner om mobbning positiva att ta eftersom problemet synliggörs. Det är 

därmed etiskt lätt att försvara intervjuer med lärare.  

Nyttjandekravet  

 Resultaten används av endast mig och presenterar endast på portaler där vetenskapliga 

rapporter visas. 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
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Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av mina undersökningar, både den kvantitativa enkäten 

såväl som de kvalitativa intervjuerna. 

Enkäten 

Fördelningen av eleverna som svarade i enkäten anges i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Antal svarande elever i olika årskurser 

Enkätresultat 

På min fråga som gällde om eleven blivit utsatt för något obehagligt på nätet, t ex på 

mobiltelefonen, var det signifikant fler pojkar (19 av 59) än flickor (10 av 59) som blivit utsatta 

[χ2(df=1)=3,95,p<0,05]. Andelen som upplevt obehag är högst, 36 %, i årskurs sex. Bland 

sjuorna, åttorna och niorna är det ganska lika, runt 25 %. ) 

På frågan om eleverna känner sig hotade i skolmiljö, visade resultatet att pojkar (antal eller 

%) tenderar att känna sig hotade i skolan i högre utsträckning än flickor (antal eller %) [χ2( 

(df=1)=3,7,p=0,054].    

En fråga handlade om ifall barnen stängde av mobiltelefonen hemma för att få vara i fred. 

Andelen som säger att de har stängt av mobilen hemma är 28 % totalt, där 4 % svarade ja rakt av, 

14 % svarade ibland och 10 % svarade att de stänger av sin mobil på natten. Dock skiljer sig 

årskurserna åt; andelen i årskurserna var för åk 5 47 %, för åk 6 25 %, för åk 7 0 %, för åk 8 17 % 

samt för åk 9 7 % [ χ2 (df=4)=16,80,p<0,05 ]. 

Fråga 15 gällde om elevens föräldrar visste om vad han eller hon gjorde med 

mobiltelefonen. När det gäller pojkar var det 36 % och för flickorna 19 % där föräldrarna inte 

visste vad barnet gjorde med sin mobil [χ2 (df=1)=4,04, p<0,05]. 

Vad gäller om eleverna blivit fotograferade eller filmade mot sin vilja så hade jag med tre 

frågor i enkäten som handlade om olika aspekter av detta. Här svarar 44 % att de blivit fotade 

mot sin vilja, 33 % att de blivit filmade och 33 % att de blivit både fotade och filmade med mobil 

mot sin vilja. När det gäller fråga 9, som handlade om ifall eleverna blivit fotograferade med 

Årskurs Antal svarande Varav flickor Varav pojkar 

År 5 20 11 9 

År 6 14 6 8 

År 7 23 10 13 

År 8 25 12 13 

År 9 36 20 16 

Totalt 118 59 59 
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någons mobilkamera mot sin vilja sticker årskurs sex ut där så många som 91 % utsatts för detta. 

Övriga årskurser varierade mellan åk 5 63 %, åk 7 42 %, åk 8 36 % och åk 9 60 % [χ2 (df=4) 

=11,92, p<0,05]. 

Fråga nr 14 gällde om eleven någon gång publicerat material från sin mobil på nätet.  Det 

var 53 % av pojkarna och 33 % av flickorna som hade publicerat material på internet 

[χ2(df=1)=4,64,p<0,05]. 

Två frågor handlade om ifall eleverna publicerat material om någon annan elev (figur 1) 

samt elevernas upplevelse av att ha varit utsatta för att någon publicerat material om dem (figur 

2). 

 

 

Figur 1: Andel (%) elever, total 118 svarande på denna fråga? som utsatt andra för obehag via 
mobiltelefon. Resultaten anges i procent för respektive årskurs från år 5 till år 9. 

 

Figur 2: Andel (%) elever av totalt 118 elever som upplevt obehag via mobiltelefon.  

Har kränkt andra; 
År 5; 5% 

Har kränkt andra; 
År 6; 14% 

Har kränkt andra; 
År 7; 4% 

Har kränkt andra; 
År 8; 0% 

Har kränkt andra; 
År 9; 19% 

Upplevt kränkning; 
År 5; 20% 

Upplevt kränkning; 
År 6; 36% 

Upplevt kränkning; 
År 7; 26% 

Upplevt kränkning; 
År 8; 24% 

Upplevt kränkning; 
År 9; 22% 

Upplevt obehag 
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Resultat från de kvalitativa intervjuerna 

Fråga rörande reaktion på enkätresultaten 

Ingen av lärarna är förvånad över att det i resultatet visar sig att det faktiskt förekommer 

kränkningar med hjälp av mobiltelefonen i skolan.  

Alla intervjuade upplevde att det har förekommit kränkningar med mobiltelefon som ett 

redskap, bland annat berättade kuratorn att de ofta har samtal med ungdomar som råkat illa ut 

och hjälper dem att reda upp det. Omklädningsrummen har i alla tider varit en plats där många 

just känner sig utsatta och där många kränkningar begås. Idrottsläraren blir alltså inte förvånad 

när hen ser resultaten av undersökningen, där just omklädningsrummen är en av de platser många 

känner sig otrygga och faktiskt en del blivit utsatta på. 

Andra lärare får höra av sina elever eller deras föräldrar om det är något som hänt i 

nätvärlden, en lärare blev själv inspelad av en elev och detta spreds som en löpeld bland elever på 

hela skolan.. Det är ibland svårt att veta vad som händer i skolan och vad som händer på fritiden. 

Kuratorn var den som mest påtagligt får vara med och reda ut många problem på skolan och 

kuratorn beskrev att visst har det varit nätrelaterade problem. Ett tidigare exempel som kom upp 

under intervjun var att några tjejer som fotograferat med telefonerna och lagt upp lättklädda 

bilder på varandra men först senare insett att folk kopierat bilderna och att de kanske aldrig skulle 

försvinna. Dessa tjejer var helt förstörda förstås. 

 

Fråga om mobiler är ett problem i skolan 

Rektorn, som ju är skolans ledare och ansvarig för både elevers och lärares arbetsmiljö, säger att 

föräldrar verkar inte tycka att barnen ska ha mobiler på lektionen, men de vill att de ska ha 

telefonen på väg till och från skolan. Eleverna har ofta sina mobiltelefoner tillgängliga på 

lektionstid eftersom de anser att det inte är tillräckligt säkert att låsa in telefonerna i skåpen under 

lektionstid och det sker en hel del uppbrytningar av skåp. Som lärare är det svårt att påverka 

detta. Alla intervjuade upplever mobilen som ett problem i skolans miljö. Vuxna har svårt att 

ingripa om det händer något. Det är också svårt att upptäcka att det förekommer mobbning, det 

syns inte alltid när det händer som det gör när någon mobbar fysiskt. Det stör på lektioner och 

det är lättare att fuska. 

”Det är luddiga regler och svårt att bevisa vem som gjort vad. Vi har befogenhet att 

beslagta en mobil men då eleverna ofta gömmer sina mobiler är det ofta väldigt svårt att komma 

åt förövarna. Det är risker med att ta hand om elevernas mobiltelefoner då det är mycket dyra 

apparater. Det kan också redan vara för sent. Det tar bara några sekunder att lägga ut meddelande 

på t ex Facebook eller lägga ut filmklipp på Youtube.” säger en av lärarna. 

Kuratorn konstaterar också att detta verkligen är en generationsfråga: ”Mobiler är ju 

fantastiska på många vis och hon berättar att hon själv inte kan tänka sig ett liv utan sin numera. 



 

 18 

Men det här är faktiskt datorer och att man alltid är online är svårare att förstå. Man är för 

gammal för att hänga med på allt det nya, för oss är en telefon en telefon och för ungarna 

någonting så mycket mer.” 

Fråga om kännedom om lagar och regler 

Det är också oklart även för lärarna vilka regler och lagar som verkligen gäller i skolan. 

Ansvarsfrågan upplevs av lärarna som luddig. Skolan förväntas ta ansvar för det som händer och 

förväntas vara den som utbildar föräldrar och skolpersonal. Lärarna jag intervjuade var eniga om 

att föräldrarna många gånger brister i uppfostran och lägger hela ansvaret på skolan, även det 

som händer utanför skoltid. Det är ju ändå föräldrarna, barnens förmyndare som godkänt att 

deras barn har tillgång till smartphones och internetuppkopplade datorer och surfplattor. All 

skolpersonal bör vara delaktig i arbetet mot all kränkning och därför också ha kunskap i vad 

nätkränkning är och hur det kan förbyggas. 

Många lärare känner sig okunniga på området och frustrerade över att det är ofta är osäkert 

om vem som bär yttersta ansvaret. 

”Föräldrar borde ha större koll på detta och vara mer medvetna om/försiktiga med vad 

deras barn sysslar med på sina mobiler och datorer. Utan ett samarbete med hemmet är det 

hopplöst att komma åt E-mobbning, nätmobbning och digital kränkning då detta i störst 

utsträckning sker utanför skoltid men påverkar eleverna som är inblandade på skoltid givetvis.” 

säger en av lärarna jag intervjuat. 

”Jag tycker att det är helt i sin ordning att jobba preventivt i frågan. Det är ju en helt annan 

verklighet o värld som möter de barn som växer upp idag och det gäller att ha verktyg att hantera. 

Eftersom vi ska försöka förebereda morgonens vuxna så behöver de ha kunskap om vad o hur o 

inte på nätet. Men jag är jäkligt less på att få ta på mig föräldraansvaret och reda i saker som hänt 

på fritiden och som egentligen ligger på vårdnadshavarnas bord” säger en annan lärare. 

 

Analys 

Men vems är ansvaret när mobilanvändandet blir ett problem? Svaret på den tredje frågan är 

mycket komplex. Kränkning via mobiltelefon och datorer påverkar vardagen i skolan. Det är ett 

problem att mobiltelefonen används i kränkande syfte. 

Skolan har enligt Skollagen skyldighet att arbeta med det som påverkar elevernas skoldag. 

(Skolverket 2011). De bör därför också arbeta med kränkningar via nätet som sker utanför 

skoltid, eftersom dessa i allra högsta grad påverkar stämningen på skolan och hur enskilda elever 

mår. Samtidigt kan man fråga sig om skolan ensam ska ha ansvaret att agera när något händer 

deras elever dygnet runt, sju dagar i veckan? Under jullovet? Under sommarlovet? 

BEO har av skolinspektionen i uppgift att ta till vara elevers rättigheter och de arbetar mot 

kränkande behandling i skolan. Kränkningar börjar ofta i skolan och fortsätter senare på 
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dagen/natten via datorer och smartphones på olika sociala medier. Caroline Dyrefors Grufman 

är Barn- och elevombud. Hon påpekar även att skolan har skyldighet att förebygga och förhindra 

kränkningar, Därför är detta något skolorna måste arbeta med och detta bör finnas i skolans 

likabehandlingsplaner. (http://www.skolinspektionen.se/beo/) 

”Man skulle kunna hävda att vad barnet gör under sin fritid rimligtvis är en förälders 

ansvar. Hamnar barn eller unga i konflikt utanför skoltid bör inblandade föräldrar ta ansvar för 

att tillsammans med de inblandade barnen eller ungdomarna lösa konflikten. 

Dessvärre finns det inga enkla svar, ingen tydlig ansvarfördelning som man kan luta sig mot 

när det gäller dessa, eller andra liknande händelser. De problem som rör barn och unga är delat 

mellan hem och skola och därför anser vi på Friends att också lösningen behöver vara delad. 

Delar vi vuxna på ansvaret ges vi samtidigt en fantastisk möjlighet att få en samlad bild av barns 

och ungas hela liv. En samlad bild som möjliggör att vi får ännu bättre dialog, kommunikation 

och förståelse.” (Stiftelsen Friends och Telia, 2005). 

Vilket är skolans ansvar?  

Ingen verkar ha en plan för hur detta kan stoppas, men det är mycket tydligt att skolorna har ett 

ansvar att förebygga och stoppa mobbning i skolorna (kap 6 skollagen.) Nätmobbning är en form 

av kränkning som förekommer dygnet runt, både i hemmet och i skolan. Undersökningen visar 

att skolan har ett problem och att skolpersonal känner sig frustrerade över sin maktlöshet. I 

skolornas likabehandlingsplaner finns det beskrivet hur skolan ska bemöta och hantera 

mobbning, men begreppet nätmobbning finns inte specifikt. 

Elevperspektiv  

Det som påverkar elevens skolgång är skolans ansvar. Elever som blir utsatta för nätmobbning 

påverkas under dygnets alla timmar oavsett när knapptryckningarna görs på dygnet. (Skollagen). 

Eleverna har liten kunskap om lagstiftning gällande digital publicering, trots att de fotograferar 

varandra utan medgivnde, men kan i och med sitt deltagande i likabehandlingsplanerna göras 

uppmärksamma på lagstiftning och elevers rättigheter i sådana här frågor. (skolverket.se, BEO) 

Skolpersonalens perspektiv 

Skolpersonal kännar sig handfallna och osäkra vad det gäller nätmobbning. De har lagar att följa 

och likabehandlingsplaner som ger riktlinjer.(Skolverket, 2008) Skolorna har informationsmöten 

och vidarutbildningar inom det digitala spektrat, men kunskaperna är fortfarande bristfälliga och 

osäkerheten stor. Intervjuer med skolpersonal visar att föräldrar också är osäkra över var ansvaret 

ligger. Skolverkets senaste nationella undersökning It-användning och it-kompetens i skolan visar 

att mer än varannan lärare vill ha kompetensutveckling i hur man förebygger kränkningar på 

internet.(www.skolverket.se) 

http://www.skolinspektionen.se/beo/
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Diskussion 

Fler pojkar än flickor utsattes för obehagligheter med hjälp av internet, sociala medier och 

mobiltelefoner med tillhörande funktioner. En stor andel av barnen, hela 91% har till exempel 

blivit fotograferade mot sin vilja. Påfallande få barn stänger av mobilen hemma. Ju äldre barnen 

är desto färre av dem stänger av mobilen. Signifikant fler pojkar än flickor hade publicerat 

material digitalt och signifikant färre föräldrar till pojkar har vetskap om vad barnen använder 

mobiltelefonen till.  

Hela 75 % av barnen känner inte till lagstiftningen kring digital publicering på Internet. Det 

är anmärkningsvärt. Det finns flera lagar som handlar om rättigheter och skyldigheter vad det 

gäller internet och social medier och publicering på nätet. 2004 kom en ny lag som gör det 

möjligt att bli dömd om man filmat eller fotograferat någon annan i smyg. Detta kunde ju vara en 

viktig punkt att ta upp på föräldramöten och temadagar i skolan.  

Inga lärare, som intervjuades, var förvånade av resultaten ifrån enkäten. Samtliga 

intervjuade lärare tycker att mobiltelefonerna är ett problem i skolan och att reglerna kring 

användningen av mobiltelefoner är luddiga. De är själva osäkra över vilka lagar som gäller i 

skolvärlden och vilka befogenheter lärare faktiskt har numera. Många är också tekniskt okunniga 

och känner sig osäkra inför den nya snabba utvecklingen. Det är viktigt att all skolpersonal, elever 

och föräldrar får kunskap och kan diskutera dessa ämnen och frågor de väcker. Det finns flera 

exempel ur verkligheten där ungdomar hamnat i trubbel på grund av ryktesspridning via sociala 

medier. Göteborg och det så kallade Instagrammålet och andra som slutat i självmord på grund 

av nätmobbning. Mer kunskap om tekniken och lagarna ger trygghet och gör att fler vet hur de 

kan agera om de blir kränkta. Skolor har interna regler och ibland har vissa klasser unika regler 

för just sin specifika klass, till exempel regler om att lämna telefonen till läraren under skoldagen. 

Detta kräver att skolan kan ansvara för värdesaker under tiden, för det handlar dyra apparater. 

Min undersökning visar att det förekommer kränkningar och andra handlingar som kan ge 

obehag i skolmiljö och som då kan påverka skolarbetet och göra vistelsen i skolmiljön otrygg. 

Både att elever blir kränkta och att de själva kränker andra. Jag har inte gått in djupare på varför 

det är så, men det verkar som att eleverna har lättare att kränka någon via dator och mobiltelefon, 

där de inte behöver stå öga mot öga med offret. Dessutom gömmer sig många bakom ett alias 

och det avpersonifierar kontakten och gör det än lättare att kränka andra. Att kränka en person i 

verkliga livet kan kännas jobbigare och är inte lika lätt för de flesta. Den digitala kontakten är mer 

opersonlig, det räcker med att trycka på en knapp så är skadan skedd (Thorslund 2007). 

Undersökningen visar att det finns en otrygghet bland vissa elever. Pojkar kände sig mer 

hotade i skolan än flickor, vilket sammanfaller med forskning, men pojkarna i min studie hade 

även varit utsatta för obehagliga saker med mobiltelefoner inblandade, vilket är tvärt om jämfört 
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med (Kowalski och Limber 2010). De fann att flickor både var utsatta och förövare i högre 

utsträckning än pojkar.  

Min egen erfarenhet som lärare på både mellanstadiet och högstadiet är att flickorna är 

inblandade i många fler konflikter både i skolan och på nätet. Det kan vara så att flickorna i högre 

grad söker hjälp av vuxenvärlden och på så sätt blir synliggjorda. 

Mina resultat visar att ytterst få elever, och de verkar bli färre ju äldre eleverna är, stänger 

av sina mobiltelefoner hemma ens på natten. Detta är skrämmande och gör ju att de ständigt är 

påminda om det som händer i den digitala världen. Den som är utsatt för hot och kränkningar är 

det bokstavligen dygnet runt. När jag har diskuterat detta med mina elever och frågat hur det 

påverkar nattsömnen menar de att det känns ovant att inte vara online, de känner sig 

bortkopplade från omvärlden. Det är alltså viktigare att vara med och delaktig än att stänga av, 

även om det inte alltid är positivt, det som sker på nätet. En helt annan aspekt är ju detta med 

nattvila och hur den påverkas men detta är utanför ämnet för detta examensarbete. 

De flesta elever tycker att deras föräldrar är informerade om vad som händer och sker via 

deras mobiler. Detta tror jag är en sanning med modifikation. En del elever skickar flera hundra 

sms i veckan och föräldrar läser knappast alla dessa. (Öhrlund & Hellqvist 2008). Det verkar 

också vara så att i min undersökning är föräldrarna mindre informerade ju äldre barnen är. 

Användningen av elektroniska hjälpmedel, inklusive mobiltelefon ökar med ökande ålder och 

detta verkar påverka sannolikheten för nätmobbning. Kowalski och Limber (Kowalski & Limber 

2010) vilket också i viss mån bekräftas av min enkät. Ju äldre barnen var desto fler var ägare till 

en mobiltelefon. Det framkom vid enkätundersökningen att ett antal tjejer som ”ställt upp” på 

bilder som de egentligen inte ville vara med på om de skulle publiceras på nätet, t ex Facebook 

och Instagram. Detta kunde vara vilka typer av foton som helst, som kompisbilder. 

Jag har tidigare påpekat att utvecklingen inom detta område utvecklas explosionsartat. Bara 

under tiden jag har skrivit på den här uppsatsen har den sociala mediascenen förändrats radikalt 

och ungdomarnas användningsmönster ändrats och förflyttats från rena ungdomscommunities 

till platser som Facebook där alla åldrar från 13 år och uppåt får förekomma. Idag är det 

dessutom vanligt att både låg-, mellanstadie- och högstadieskolor förser eleverna med surfplattor 

av hög kvalitet vilket ger dem ökade möjligheter att ta del av allt som finns på internet 

Eleverna verkar inte ha reflekterat över om det känns okej eller inte för den drabbade och 

för dem själva. Det är en jargong mellan eleverna, de reflekterar inte heller över att det skulle vara 

olagligt, ”Så gör ju alla”. Att det kan uppstå problem för elever när de syns på nätet, är många 

omedvetna om. Barn med skyddad identitet till exempel, vill ju inte tala om varför de inte kan 

vara med på bilderna på Instagram och Facebook. Det känns viktigt att ungdomarna (och vuxna) 

lär sig att det inte går att ta bort bilder och filmer som en gång läggs ut på nätet. Det verkar också 

som att ungdomar kan använda en hel del ”fula” ord och uttryck till sina vänner, medan om en 

okänd använder samma uttryck är det en direkt kränkning (Shariff  2008). 
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Svaren från min undersökning ger tydliga indikationer på att det finns ett problem med 

mobiltelefonanvändandet i skolan. Detta är ett allvarligt problem vilket visas av till exempel en 

studie av Patchin och Hinduja (Patchin & Hinduja 2010) där man fann att nätmobbning var 

kopplat till låg självkänsla hos både offer och förövare. Författarna (Patchin och Hinduja 2010) 

tryckte också på hur viktigt det är att skolor har åtgärdsplaner och aktivt diskuterar och hanterar 

nätmobbningsproblematiken. Författarna pekar på att om skolpersonalen inte agerar vid 

nätmobbningsincidenter kan detta påverka elevernas skolresultat negativt.  

Det är självklart att det påverkar skolresultaten om elever går omkring och oroar sig för att 

bli kränkta. Lärarna jag intervjuade arbetar mot mobbning och kränkningar ständigt och reder i 

problem och det känns lika viktigt att agera vid nätkränkningar som vid traditionell mobbning. 

Det är dock svårare att överblicka och mycket händer i bakgrunden och svårt att veta vilka som 

är inblandade.  

Tekniken i dessa media utvecklas hela tiden och mobiltelefoner har blivit allt mer 

avancerade och idag är det mycket lätt att koppla upp sig påi internet. Samtidigt har kvaliteten på 

kamera och annan inspelningsutrustning i telefonen ökat. Plattformarna på internet där 

ungdomarna möts, har ändrats. Idag är de flesta unga medlemmar i/på till exempel Instagram, 

Kik, Snapchat, Facebook, Twitter och en del har egna bloggar. 

Frågorna har dock varit allmänna och inte djupgående vad det gäller kränkningarna, men 

det finns ingen anledning att inte tro på dessa barn, och resultatet tyder på att man borde arbeta 

mer kring dessa frågor i skolan.  

Många skolor tillhandahåller datorer och surfplattor idag, i och med detta borde skolans 

ansvar utökas. Eleverna och deras föräldrar skriver under på att de inte ska använda 

datorn/plattan till något olagligt eller otillbörligt. Ett konkret förslag från mig vore att en 

tillhörande utbildning i nätpublicering och lagar kring detta skulle kunna höra till, som ett led i 

skolans likabehandlingsplan. 
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Konklusion 

Syftet med min uppsats var att se om och i så fall i vilken omfattning, det förekommer 

kränkningar via mobiltelefoner, internet och sociala medier och i det fall sådana kränkningar 

förekommer, påverkar elevers trygghet i skolmiljö. Mobbning och kränkningar är ingen nyhet i 

skolan, kan skolors arbete mot kränkningar också inbegripa nätmobbning? 

Frågeställningar: 

 Hur stor andel av eleverna vid en medelstor grundskola i mellansverige har kränkt eller blivit 

kränkta i sociala medier via sina mobiltelefoner? 

 Känner eleverna trygghet i skolmiljön? 

 Hur hanterar skolan nätmobbning? 

 

Mina resultat visar att det förekommer kränkningar och elever känner sig hotade i skolmiljö. Det 

finns både förövare och offer bland mina respondenter. Lärare och skolpersonal är medetna om 

dessa problem och jobbar för att de skall stoppas, men de känner sig osäkra och frustrerade. 

Flera intervjuade tycker även att föräldrar bör ta ett större ansvar, då mycket händer utanför 

skolans väggar och att faktiskt vårdnadshavare oftast är inköpare av de digitala apparaterna och 

tillhandahåller möjlighet till nätuppkopplingar som används vid nätkränkningar. 

Fortsatt forskning  

Detta föder nya frågor, som till exempel om det finns något sätt vi vuxna kan utnyttja detta att 

många unga finns på nätet och genom detta ge eleverna större möjlighet att ta till sig kunskap? 

Kan vi hitta positiva och konstruktiva användningsområden? Det finns många frågor vad det 

gäller nätmobbning i skolan och dessutom ställer direkt tillgång till internet till med trubbel i 

klassrumssituationer. Hur kan skolan komma till rätta med mobiltelefonproblemet och istället för 

att den används i syfte att kränka och fuska skulle kunna vara en tillgång i skolans miljö, är en 

intressant fråga jag gärna skulle fördjupa mig i.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Enkät 

Mobiltelefonanvändandet i skolan som kränkande av integritet i elevernas vardag 

Denna undersökning ska försöka ge svar på hur vanligt förekommande nätmobbning är i skolan. 

Den är en del i ett examensarbete på lärarprogrammet. 

 

Besvara varje fråga för sig med ett kryss om inte annat anges. 

 

1. Vilken årskurs går du? 

 Femman 

 Sexan 

 Sjuan 

 Åttan 

 Nian 

  

2. Är du pojke eller flicka? 

 Pojke 

 Flicka 

3.Har du en egen mobiltelefon? 

 Ja 

 Nej 

4.Har du någon gång blivit utsatt för något obehagligt via din mobiltelefon? 

 Ja 

 Nej 

 

Om Nej på fråga 4 ovan kan du hoppa över frågorna 4 till 12. 

 

5. Har du känt dig hotad i skolan någon gång? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Om du svarat ja på fråga 5, var känner du dig hotad på skolan? Här kan du kryssa i flera rutor. 
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 Idrotten 

 Rasten 

 Ute 

 Inne 

 På lektioner 

 På väg till och från skolan 

 

7. Har du känt dig hotad hemma någon gång? 

 Ja 

 Nej 

 

8. Stänger du av mobilen hemma för att få vara ifred? 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

 På nätterna 

 

9. Har du blivit fotograferad av någons mobil mot din vilja? 

 Ja 

 Nej 

 

10. Har någon filmat dig med sin mobil mot din vilja? 

 Ja 

 Nej 

 

11. Har du varit med någon gång på foto eller video, fast du egentligen inte velat? 

 Ja 

 Nej 

 

12. Vet du någon annan som blivit utsatt för kränkningar via mobil eller sociala medier på 

internet? 

 Ja 

 Nej 

 

13. Är det lättare att vara taskig mot någon via sms än i verkligheten? 

 Ja 

 Nej 
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14. Har du lagt ut något material från din mobil på Internet? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, på vilken sida?__________________________________________ 

 

15. Vet dina föräldrar vad du gör med din mobil? 

 Ja 

 Nej 

 

16. Har du utsatt någon för kränkning på Internet? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, hur gick det till?____________________________ 

 

17. Har du lagt ut material på Internet utan den medverkandes tillåtelse? 

 Ja 

 Nej 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Brev till föräldrarna 

Till förälder 

Förfrågan angående tillstånd att genomföra enkätundersökning. 

Jag som lärarstudent ska skriva mitt examensarbete om mobbning i skolmiljö med hjälp av 

mobiltelefoner och sociala medier. 

Eleverna kommer att få fylla i enkät bestående av 17 kryssfrågor, till hjälp för mig att kartlägga 

min frågeställning. 

Deltagandet är helt frivilligt. Om du samtycker till att ditt barn deltar i enkäten ber jag er att 

kryssa i nedan och återlämna lappen till mig eller mentor. 

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 

Med vänlig hälsning 

Sara Magnusson 

0704-547806 

________________________________________________________________________ 

Jag samtycker □ 

Jag samtycker inte □ 

Vårdnadshavares underskrift: 
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Bilaga 3. Intervjuer med skolpersonal 

Rektor för en högstadieskola  

Fråga: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 

Svar: Inte bra. Ingen ska känna sig otrygg i vår skola, det är vårt mål och det jobbar vi aktivt för. 

Tyvärr förkommer kränkningar i skolmiljö. 

F: Upplever du mobiltelefoner, som ett problem i skolan? 

S: Jag får ofta frågan från upprörda lärare om det inte finns något vi kan göra. Lektionerna blir 

störda och det blir lätt att fuska. Elevernas fokus ligger inte på vad det borde i en lektionssal. Att 

det dessutom kan vara ett hjälpmedel till att kränka elever på ett sätt som vuxna har svårt att 

upptäcka gör ju att det blir ett stort problem som vi måste lösa. Lärarna får beslagta 

mobiltelefonen och sedan får eleven eller dess vårdnadshavare lösa ut den vid skoldagens slut. 

Det är dock svårt att ta mobilen från en elev som inte överlämnar den frivilligt. 

F: Tycker du att du kan de lagar och regler för vad som gäller vid mobbning och kränkningar 

med hjälp av mobiltelefoner? 

S: Det finns inga lagar som stödjer ett förbud för mobiltelefonen i skolan. Vi kan endast 

informera och be om föräldrarnas hjälp i den här frågan. Naturligtvis blir det en angelägenhet för 

oss i ledningen när eleverna kränker varandra eller personal och ibland även begår brottsliga 

handlingar.” säger rektorn. Hon fortsätter: ” Vi har lagar och styrdokument att följa. 

Skolpersonalen arbetar mot mobbning och kränkningar i alla former, och har olika grupper av 

personal som särskilt inriktar sig på dessa frågor. 

 

Kurator på högstadiet  

F: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 

S: Jag blir förstås bedrövad över att det finns elever som känner sig otrygga på vår skola. 

F: Upplever du mobiltelefoner, som ett problem i skolan? 

S: När de använder den som ett medel att kränka andra, är det klart ett problem. Dagligen söker 

elever upp mig och vill prata och ofta rör det sig om vad någon eller några skrivit på Facebook 

eller skrivit i sms”  

F: Tycker du att du kan lagar och regler för vad som gäller för mobbning och kränkningar med 

hjälp av mobiltelefoner? 

S: Nej, inte hundra, men jag vet att man inte får lägga ut bilder utan tillåtelse från personer som är 

med. Vi jobbar som vid ”vanlig” mobbning. Får jag möjlighet att prata med de som utsätter 

andra för kränkning brukar jag försöka få dem att sätta sig in i situationen själva. Då blir det 

lättare för dem att förstå, de brukar hålla med om att de inte skulle kännas så kul. 

 

Idrottslärare på högstadiet 

F: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 
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S: Som manlig lärare kan man ju aldrig gå in till tjejerna. Det skulle behövas någon vuxen i varje 

omklädningsrum för att öka elevernas trygghet. Det går inte att se allt även om jag försöker vara 

närvarande. Mobiler är ett gissel, det har blivit fler stölder sedan alla elever ska gå omkring med 

mobiler värda tusenlappar. Bäst vore om de kunde vara inlåsta under hela skoldagen. 

F: Upplever du mobiltelefoner, som ett problem i skolan? 

S: Ja, när eleverna inte kan låta bli att filma och fotografera varandra. Dessutom är det störande 

när uppmärksamheten tryter på grund av att eleverna måste kolla varje gång mobilen piper till. 

F: Tycker du att du kan lagar och regler för vad som gäller för mobbning och kränkningar med 

hjälp av mobiltelefoner? 

S: Nej, helt säker är jag ju inte. Jag vet att man inte får lägga ut bilder på personer utan deras 

godkännande. På skolan arbetar vi alltid mot mobbning, så jag försöker se till och snacka med 

eleverna om vad som är okej och inte. 

 

Lärare i praktiskt ämne 

F: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 

S: Jag är inte förvånad över att så många har otrevliga erfarenheter av mobilen. 

F: Upplever du mobiltelefoner, som ett problem i skolan? 

S: I mitt ämne får eleverna arbeta ganska fritt och dessutom röra sig fritt i klassrummet. Jag har 

valt att inte samla in alla mobiler utan informerat eleverna om att de har dem på eget ansvar. De 

får inte som på vilka andra lektioner som helst, använda mobilerna under lektionstid. De får 

fotografera sina färdiga alster om de vill t ex kunna visa hemma. Några ber om att få använda 

mobilen som timer, det har jag sagt ja till någon enstaka gång. Musik får de inte lyssna på för då 

brister uppmärksamheten. 

F: Tycker du att du kan lagar och regler för vad som gäller för mobbning och kränkningar med 

hjälp av mobiltelefoner? 

S: Det måste väl vara samma som vid all mobbning. Det finns mycket bra med dagens mobiler, 

eleverna skulle kunna söka fakta. De skulle lätt kunna skapa sin egen skolbok . Tyvärr fungerar 

det inte i verkligheten. Då blir det en fråga för skolan att tillhandahålla dessa. Jag har inte upplevt 

mobiler i kränkande syfte på mina lektioner, däremot hör jag eleverna prata om vad de sett på 

Facebook och andra Communitys. Eftersom det är en ganska fri miljö, börjar eleverna prata på 

ett sätt som om de inte tänker på att jag är där i form av en vuxen och får därför höra väldigt 

mycket om deras sätt att leva och tänka. 

 

Klasslärare i en årskurs 6 och har arbetat på en kommunal grundskola i 5 år 

F: Vad tycker du om resultatet på min undersökning? 

S: Det är ju Jättehöga siffror av missbruk av mobiltelefonerna och ganska skrämmande. Det Visar 

på att barnen inte är mogna att hantera mobiltelefoner med alla redskap som finns i. 

F: Upplever du mobiltelefoner, som ett problem i skolan i ditt arbete? I så fall hur? 
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S: Ja, vi har som policy att alltid låsa in mobiltelefonerna i kassaskåp. Det är dock alltid barn som 

ljuger och säger att de inte har med telefonen. Det har hänt både att barn har fotograferat och 

filmat med och mot sin vilja i skolan. Bara två veckor sen raderade jag en film som en tjej filmat 

på elever i korridoren under rasten. Jag har också varit med om en elev som spelat in ett privat 

samtal mellan elever och sen spridit detta material. 

F: Tycker du att du kan lagar och regler för vad som gäller i skolan för mobbning och 

kränkningar med hjälp av mobiltelefoner? 

S: Ja, det tycker jag. Har lärt mig senaste tiden. Problemet är att de lägger ut grejer när de är sams, 

sen blir de osams och då skriver de fula saker om varandra. Texten är föränderlig, medan bilderna 

inte är det. 

 


