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Sammanfattning 

Den snabba tekniska utvecklingen i samhället och ett internetanvändande som gått ner i åldrarna 

gör att det är svårt för skolor att följa med i utvecklingen. Även om kränkningar på nätet och 

nätmobbning är ett allvarligt problem så erbjuder internet också otroliga möjligheter för sådant 

som lärande och identitetsskapande. Syftet med denna studie var att undersöka lärare och elevers 

uppfattningar om kränkningar på nätet och nätmobbning, samt hur dessa skiljer sig åt. Syftet var 

även att studera hur lärare och representanter från elevhälsan ville utveckla det förebyggande 

arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning samt hur elever uppfattade detta arbete. 

 

Sex semistrukturerade intervjuer med två lärare, två representanter från elevhälsan och två mindre 

elevgrupper har genomförts på två olika skolor. Databearbetningen har skett genom en 

fenomenografisk analysmodell. I resultatet ses att lärare och elever uppfattade begreppet 

kränkningar på nätet och nätmobbning på skilda sätt. Studien visade även att lärarna såg 

anonymiteten som det stora problemet medan eleverna lyfte fram kamraters brist på nätetikett som 

ett stort bekymmer. Det blev tydligt att lärarna och eleverna inte hade samma uppfattning om det 

förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Även om lärarna inte ansåg sig 

ha tillräckliga kunskaper för att på ett effektivt sätt arbeta förebyggande, upplevde de ändå att ett 

förebyggande arbete förekom. Eleverna uppfattade dock inte att det förekom något förebyggande 

arbete. För att kunna säkerställa ett effektivt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning ansåg respondenterna att utbildning var centralt och något som behövs i stor 

utsträckning. Mer forskning behövs inom ämnet förebyggande arbete mot kränkningar på nätet 

och nätmobbning. 

  

Nyckelord: Kränkningar på nätet, Nätmobbning, Förebyggande arbete, Uppfattningar, Variationer 
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1. Inledning 

Vi är två lärarstudenter som läser grundlärarprogrammet för förskoleklass till årskurs tre. Vår 

grundsyn är att alla människor har lika värde och att vi har ett gemensamt ansvar för att stötta de 

svagare i samhället. I vår blivande roll som lärare har vi skyldigheter men även stora möjligheter att 

arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning, såväl i det verkliga livet som på nätet. 

Kränkningar och mobbning är ett betydande problem i svenska skolor och påverkar ett stort antal 

elever varje dag. Trots att forskning om kränkningar på nätet och nätmobbning har bedrivits i 

ungefär femton år ses fortfarande detta som ett relativt nytt forskningsområde. Vårt vetenskapliga 

intresse för ämnet kränkningar på nätet och nätmobbning väcktes då vi läste en intervjuartikel med 

Sofia Berne i Psykologtidningen (Örn, 2013a). Artikeln beskrev att allt yngre barn drabbas av 

nätmobbning och hur det kan vara en av anledningarna till psykisk ohälsa bland barn.  

 
Skolan har ett demokratiskt uppdrag vilket innebär att tillsammans med hemmen se till att varje 

elev får möjlighet att utvecklas till en ansvarskännande och kompetent individ. Skolan ska även 

förbereda eleverna för det samhälle de ska växa upp och arbeta i. I dagens samhälle har många barn 

tillgång till mobiltelefoner och datorer. Spel och internetanvändande är en stor del av deras vardag 

och många har vänner både i verkliga livet och på nätet. Men det är inte alltid lätt att veta hur man 

ska bete sig bakom en skärm. Det är ett komplext socialt samspel som vi vuxna måste förstå för 

att kunna lära våra barn hur de ska bete sig mot varandra på nätet. Skolan ska vidare se till att 

eleverna ges möjlighet till utveckling i att hantera digital teknik, samt förbereda eleverna för att 

klara av att kritiskt granska de risker och möjligheter som digital teknik kan medföra. Skolans 

förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning ska ge eleverna tillgång till redskap 

och en handlingsplan, om de själva eller någon kamrat skulle bli utsatt.  

 

Det finns både möjligheter och risker med användandet av mobiltelefoner och datorer, vilket är ett 

högaktuellt diskussionsämne. Det finns lärare som menar att mobiltelefonen är ett viktigt 

arbetsverktyg, men även lärare som tycker att mobiltelefoner stör undervisningen. Vissa skolor 

erbjuder elever en egen dator som får användas såväl på skolan som i hemmet. Tillgången till en 

egen dator med uppkoppling mot skolans nätverk gör att undervisningen kan ske på flera olika 

kunskapsnivåer samtidigt, vilket gynnar inlärningen för fler elever. En risk för den undervisande 

läraren är att alla elever inte är vana vid den frihet den uppkopplade datorn ger, samt att läraren 

inte hinner vara medveten om allt som sker på elevernas skärmar. Som lärare har vi ett stort ansvar 

att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning, men det kan vara svårt då vi 

behöver vara insatta i de risker som digital teknik kan föra med sig.  
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Vi vill med vår studie ta reda på hur lärare och elevhälsan arbetar förebyggande mot kränkningar 

på nätet och nätmobbning samt hur elever uppfattar det förebyggande arbetet. Vi anser att denna 

studie är viktig för att belysa uppfattningen av hur det förebyggande arbetet mot kränkningar på 

nätet och nätmobbning fungerar i skolorna. Dessutom kan studien belysa eventuella brister i det 

förebyggande arbetet. Kunskap om vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas ger en 

ökad möjlighet att skapa trygghet i såväl klassrummet som i samhället.  

 

1.1 Ansvarsfördelning 

I studien har Malin Wadlund varit huvudansvarig för litteratursökning och sammanställning av 

tidigare forskning. Ann Thorslund har varit huvudansvarig för transkriberingen av 

intervjumaterialet. Allt material har diskuterats och all text har formulerats gemensamt.  
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2. Bakgrund 

Vi inleder denna del av vår studie med en beskrivning av hur kränkningar på nätet och 

nätmobbning kan upplevas som ett samhällsproblem. Därefter följer en kort redovisning för hur 

olika begrepp inom ämnet definieras. Avslutningsvis redogörs för hur skolans riktlinjer ser ut. 

2.1 Kränkningar på nätet och nätmobbning som samhällsproblem 

“Nätet ger fantastiska möjligheter för identitetsarbete, man kan testa sina åsikter, lära sig diskutera 

och argumentera för det man tror på. Att be ett barn sluta använda internet bara för att det kan 

förekomma nätmobbning är som att be ett barn sluta vara med på rasten” - Sofia Berne (Örn, 

2013a, s. 7) 

 

Användandet av internet ger oändliga möjligheter till lärande, personlig utveckling och social 

samvaro, men det finns även risker (Örn, 2013a, s. 7). Den man spelar med eller skriver till på nätet 

kanske inte är den han eller hon utger sig för att vara (Frisén & Berne, 2016, s. 19). Tankar och 

bilder du delar med någon du tror är din vän riskeras att spridas vidare av personen för att skada 

och förnedra dig. Det sociala samspelet kan vara väldigt komplext och svårt att greppa för en vuxen. 

Hur är det då inte för våra barn? (Frisén & Berne, 2016 s. 21). Vuxna måste ta sitt ansvar och sätta 

sig in i vad det är barnen ägnar sig åt på nätet. Det handlar om att vara goda förebilder och hjälpa 

våra barn så att de får kunskap om hur de ska bete sig för att bli trygga på nätet (Frisén & Berne, 

2016, s. 136). Hur vuxna använder sig av och uttrycker sig på nätet får konsekvenser för barnen 

som påverkas och tar efter såväl de vuxnas vanor som ovanor. Skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag, vilket innebär att alla elever ska få en likvärdig fostran och utbildning oavsett vilka 

förutsättningar barnet har hemifrån. Digital kompetens och nätanvändande är därför ett område 

som skolan behöver lära ut (Lgr11, 2018, s. 7). Allt fler skolor satsar på att ge eleverna tillgång till 

digitala verktyg såsom dator eller läsplatta, vilka är uppkopplade till skolans nätverk. Tillgången till 

internet ger eleverna en stor frihet, vilket i sin tur kan leda till svårigheter för läraren att säkerställa 

att kränkningar på nätet inte sker under skoltid (Skolverket, 2019a).  

 

Thornberg skriver i Psykologtidningen (2014, ss. 24–26) att det i mobbningssituationer ofta finns fler 

inblandade än den eller de som mobbar och den som blir utsatt. De elever som bevittnar en 

mobbningssituation och inte ingriper medverkar sekundärt till att mobbningen fortlöper. Att elever 

väljer att inte ingripa beror ofta på deras egen rädsla för att annars själva bli utsatta (Olweus, 1991, 

s. 35).  
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Ett barns uppväxt ska varken bestå av kränkningar på nätet eller nätmobbning eftersom det kan 

orsaka stort personligt lidande, psykisk ohälsa, självskadebeteenden och i värsta fall sluta med 

självmord (Örn, 2013b, ss. 7–8). Alla vuxna såväl på skolan som i hemmet har ett stort ansvar att 

vara goda förebilder. Genom att skolan och hemmet skapar ett gott samarbete ges alla barn bättre 

förutsättningar att känna sig trygga, såväl på skolan som hemma vilket kan få förekomsten av 

mobbning att minska (Olweus, 1991, s. 35).  

 

I vår studie använde vi oss både av begreppet kränkningar på nätet och av begreppet nätmobbning. 

I skolverkets senaste omarbetning av rådande läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (senare Lgr 11) används inte begreppet mobbning längre som benämning för 

upprepade kränkningar. Ändringen av benämningen gjordes för att alla som arbetar inom skolan 

har skyldighet att agera direkt vid vetskap om att en elev utsatts för en kränkning. De som arbetar 

på skolan får inte vänta på att problemet ska växa till en upprepad kränkning, motsvarigheten till 

det tidigare begreppet mobbning (Skolverket, 2019b). Vi gjorde övervägandet och valde att 

använda båda begreppen, kränkningar på nätet och nätmobbning, då mobbning och nätmobbning 

fortfarande används i forskning och i andra länder runt om i världen (Örn, 2013a, s. 5).  

 

2.2 Definitioner 

2.2.1 Kränkningar på skolan 

Skolverkets definition av begreppet lyder enligt följande: “Kränkande behandling är ett beteende 

som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för 

kränkande behandling som avgör vad som är oönskat” (Skolverket, 2019b). 

 

När man pratar om kränkande behandling pratar man om en enskild situation. Om kränkningen 

sker flera gånger handlar det istället om upprepade kränkningar. Mobbning är ett begrepp som 

många lärare och elever fortfarande använder vid upprepade kränkningar, trots att det inte längre 

används i Skollagen (Skolverket, 2019b). 

 

2.2.2 Kränkningar på nätet 

Kränkningar på nätet är när en person vid ett enskilt tillfälle blir utsatt för en oönskad handling via 

sociala medier, sms, spel eller mail (Friends, 2019). 
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2.2.3 Mobbning 

Skolverkets definition av begreppet lyder enligt följande: “Mobbning är inte ett begrepp som 

används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för 

kränkande behandling [...] vid upprepade tillfällen“ (Skolverket, 2019b). 

 

Enligt den mobbningsförebyggande organisationen Friends definition är mobbning när någon 

person systematiskt utsätts för kränkande behandling och att det mönstret upprepas (Friends, 

2019). 

 

2.2.4 Nätmobbning 

Definitionen av nätmobbning är upprepade kränkningar som sker via sociala medier och internet. 

En oönskad kommentar, bild eller film kan gillas eller delas flera gånger och då upplevas som 

upprepad (Frisén & Berne, 2016, ss. 11–12).   

 

2.2.5 Likheter och skillnader mellan mobbning och nätmobbning 

Likheten mellan mobbning och nätmobbning är att en person utsätts upprepade gånger för en 

kränkande handling. Till skillnad från mobbning där en eller flera personer behöver utföra en 

kränkande handling flera gånger för att den ska räknas som upprepad, räcker det vid nätmobbning 

att en person skriver något som delas eller gillas av flera personer för att den ska räknas som 

upprepad. En enda kränkning kan spridas snabbt på nätet där publiken kan vara både stor och 

anonym. Även förövaren kan vara relativt anonym och till vilken nivå beror på förövarens tekniska 

skicklighet. På skolor pågår maktrelationer mellan eleverna. Denna maktkamp kan fortsätta på 

nätet. Nätmobbning kan ske överallt och närsomhelst, vilket innebär att den utsatte aldrig får någon 

fristad (Frisén & Berne, 2016, s. 12; Söderström, 2014, s. 66). Det som skrivs på nätet är beständigt. 

Även om texten, bilden eller filmen tagits bort från en hemsida vet man aldrig hur många som kan 

ha sparat materialet (Örn, 2013b, s. 8; Söderström, 2014, s. 67). 

 

2.3 Skolans riktlinjer  

Läroplaner är något som förändras över tid och i samklang med samhällsutvecklingen. I Skollagen 

används inte begreppet mobbning utan endast begreppet kränkande behandling.  
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All kränkande behandling som sker på skolan eller på nätet med koppling till skolan, ska enligt 

skollagen utredas och åtgärder ska skyndsamt vidtas. Begreppet mobbning används därför inte 

heller i den rådande läroplanen, Lgr 11. Skolan ska arbeta förebyggande mot kränkningar, både de 

kränkningar som sker i skolan och på nätet med koppling till skolan. Det förebyggande arbetet ska 

ske i samarbete mellan skolan och hemmet. I skolan ska eleverna lära sig att kritiskt granska och 

sortera i det stora informationsflödet som finns på nätet. I skolan ska eleverna öva sin empatiska 

förmåga samt medvetandegöras om såväl de rättigheter som skyldigheter vilka präglar ett 

demokratiskt samhälle (Lgr11, 2018, ss. 7, 10, 14). Lärare och övrig personal som bevittnar en 

kränkning har skyldighet att anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur se till att händelsen 

utreds, samt anmäla ärendet vidare till huvudmannen (BEO, 2018; Skolverket, 2019b; Erdis, 2011, 

s. 59). Enligt skollagen är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen 

ska innehålla en kartläggning av den egna verksamheten. Kartläggningen genomförs för att 

synliggöra riskerna och på så sätt fungera förebyggande och åtgärdande mot kränkningar i skolan 

och på nätet. Likabehandlingsplanen ska revideras årligen och föregående år ska utvärderas och 

redovisas i den nya planen. Elever och föräldrar ska göras delaktiga i arbetet med 

likabehandlingsplanen, deras medverkan ska även redovisas (Erdis, 2011, ss. 58–60). 
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3. Tidigare forskning 

I följande del redogörs för tidigare forskning inom ämnet mobbning och nätmobbning. I detta 

avsnitt avhandlas ingen tidigare forskning om kränkningar eller kränkningar på nätet, vilket beror 

på att den tidigare forskning vi lutat oss mot endast använder begreppen mobbning och 

nätmobbning. Översikten delas in tematiskt.  

 

3.1 Mobbning  

“Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under viss 

tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig.” 

(Olweus, 1999, s. 9) 

 

Det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att identifiera mobbning, nämligen att det finns en 

avsikt att skada, ett upprepande av beteendet och en obalans i makt mellan mobbaren och offret 

(Olweus, 2013, s. 756).  

 

3.2 Nätmobbning 

Då mobbning äger rum på internet kallas det för nätmobbning och sker genom användandet av 

mobiltelefoner och datorer (Olweus, 2013, s. 765; Slonje & Smith, 2008, s. 27; Smith, 2009, s. 180).  

 

Slonje, Smith och Frisén (2013, s. 27) anser att det inte är lätt att genom några få kriterier definiera 

nätmobbning. Berne (2014, s. 5) skriver att Olweus tre kriterier för mobbning även skulle kunna 

vara användbara för att definiera nätmobbning, Berne anser dock att en omtolkning behövs. Berne 

(2014, s. 7) menar vidare att det finns ytterligare två kriterier som behövs vid definition av 

nätmobbning. 

 

3.2.1 Omtolkning av Olweus tre kriterier för nätmobbning 

I bedömning av avsiktlighet menar Berne (2014) att det kan vara svårt att tolka vad en person har 

för avsikt med en handling när man inte ser personen på andra sidan skärmen. Berne menar därför 

att det är svårt att bedöma om en person bara vill skoja och skämtet tolkas fel eller om det är med 

avsikt som personen är elak (2014, s. 5).  
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Då det gäller nätmobbning är det inte alltid nödvändigt att en enda person är den som upprepar 

den negativa handlingen. En negativ handling på nätet som gillas eller delas av många personer blir 

för den utsatte ett upprepat beteende, även om det inte behöver vara med avsikt (Berne, ss. 5–6; 

Slonje & Smith, 2008, ss. 153–154; Slonje m.fl. 2013, ss. 26–27). Den som utsätter någon annan 

för nätmobbning behöver inte vara starkare rent fysiskt eller ha med sig sina vänner, det räcker 

med att ha teknisk förmåga och anonymitet att skydda sig bakom (Slonje m.fl. 2013, s. 27). Enligt 

Berne (2014, s. 6) finns en obalans i makt när offer utsatta för nätmobbning upplever en känsla av 

maktlöshet, för att de inte kan försvara sig själva.  

 

3.2.2 Ytterligare kriterier för nätmobbning 

Vid nätmobbning har mobbaren möjlighet att vara anonym till viss grad. Han eller hon sitter bakom 

sin skärm och skriver, delar bilder eller filmer. Anonymiteten kan då göra det lättare för mobbaren 

att utföra negativa handlingar utan att känna empati och ånger, eftersom mobbaren inte ser den 

utsattes reaktion och därmed inte heller skadan han eller hon åsamkar (Slonje & Smith, 2008, s. 

148). Dessutom kan den utsattes känsla av maktlöshet förstärkas när kränkningarna sker från en 

anonym avsändare (Berne, 2014, s.7). Via nätet kan bilder, filmer och texter snabbt spridas till ett 

stort antal personer. Materialet kan sparas och skickas vidare utan att den som primärt la ut det har 

en aning om att det skett, materialet går då från att vara privat till att bli publikt. Enligt Slonje och 

Smith (2008) är antalet som kan bevittna en nätmobbning potentiellt mycket större i antal än vid 

en mobbningssituation. Elever upplever ofta nätmobbning som värre om många personer tar del 

av den, jämfört med om det bara är den utsatta eleven som själv sett materialet (Slonje & Smith, 

2008, s. 148).  

 

3.3 Förebyggande arbete mot mobbning och nätmobbning 

Slonje, Smith och Frisén (2013) anser i sin studie att program mot mobbning kan vara användbara 

även i förebyggande arbete mot nätmobbning (2013, s. 31). De metoder som används för att 

förebygga mobbning har visat sig fungera även för att förebygga nätmobbning. Att vuxna på skolan 

är omsorgsfulla och visar eleverna ett genuint intresse är Olweus (2019, s. 71) grundtanke i hans 

förebyggande program mot mobbning. De vuxna ska vara goda förebilder och förstärka elevernas 

positiva handlande men också ha en tydlig gränssättning vid oacceptabelt beteende. Vuxna ska vara 

konsekventa och göra eleverna medvetna om vilka konsekvenserna blir då regler bryts.  



 

 
 

 

13 

Förebyggande arbete mot nätmobbning bör enligt Olweus, Limber och Breivik (2019, s. 71) vara 

regelbundet återkommande. Genom att införa det förebyggande arbetet som en naturlig del i 

undervisningen skapas bättre förutsättningar för att budskapet ska uppfattas av eleverna. Olweus 

(2013) menar att lärare, elever och föräldrar skulle ha nytta av att vara förtrogna med nätetikett för 

att skapa trygghet och säkerhet på nätet (2013, ss. 768–769). Om alla människor skulle ha en god 

kunskap om vad som sker på nätet och hur man ska bete sig finns bättre förutsättningar för en 

säkrare internetanvändning. Skolor som arbetar förebyggande mot mobbning och nätmobbning 

samt gör eleverna medvetna om dess konsekvenser, har bättre förutsättningar att stävja 

uppkomsten av mobbning och nätmobbning. Genom att tydliggöra rådande regler och normer för 

eleverna, samt se till att de efterlevs, skapas goda förutsättningar för ett positivt klimat (Smith & 

Ananiadou, 2003, ss. 191–192). Smith (2009) hävdar att det krävs mer forskning för att finna 

fungerande sätt att arbeta förebyggande mot nätmobbning (2009, s. 180). Enligt Tanrikulu bör det 

finnas evidensbaserade anti-mobbningsprogram som är enkla att följa och som är kostnadsfria för 

skolorna att använda (2018, s. 87). Om Skolverket skulle se till att alla skolor fick erhålla ett 

utarbetat program att använda i det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning skulle kvalitén på detta arbete bli högre och skillnaden mellan skolorna troligtvis 

minska. 

 

3.4 Strategier att tillämpa när nätmobbning uppstår 

Då Slonje, Smith och Frisén (2013) i sin studie intervjuade elever föreslog eleverna ofta praktiska 

strategier att följa om mobbning på nätet uppstod. Deras förslag var att blockera, byta 

mobilnummer eller kontakta administratör på hemsidan för att få mobbaren blockerad permanent 

(2013, s. 30). Slonje och Smith (2008, s. 147) menar i sin studie att barn som blir utsatta för 

nätmobbning sällan delger någon vuxen detta, men ibland väljer de att berätta för en kamrat. Att 

de vuxna inte görs medvetna kan innebära att det utsatta barnet inte får den hjälp den behöver 

(Slonje & Smith, 2008, s. 153). I enlighet med Slonje och Smith (2008) uppfattar även Tokunaga 

(2010) att få barn berättar för någon vuxen då de utsatts för nätmobbning (Slonje & Smith, 2008, 

s. 147; Tokunaga, 2010, s. 282). Däremot ser Berne (2014) i sin studie att de flesta elever skulle 

välja att berätta för någon vuxen om de skulle bli utsatta för nätmobbning (2014, svensk 

sammanfattning utan sidnumrering). Berne anser att då vuxna fått ett barns förtroende är detta 

viktigt att bevara. Frisén, Jonsson och Persson (2007) ser i sin studie att det är få elever som har 

tilltro till att vuxna kan få mobbningssituationer att upphöra (2007, s. 760).  
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3.5 Vårt bidrag till forskningen 

Den tidigare forskning vi läst in oss på består till stor del av kvantitativa studier, flertalet genom 

enkäter. Vi valde att på ett kvalitativt sätt undersöka det förebyggande arbetet mot kränkningar på 

nätet och nätmobbning. Genom att vi intervjuade representanter från elevhälsan, lärare och 

elevgrupper synliggjordes variationer i uppfattningar mellan respondenterna. Vi valde intervjuer 

som vår datainsamlingsmetod för att ge möjlighet att ställa följdfrågor och därmed erhålla mer 

utvecklade svar än de statiska svar enkäter ofta ger. I enlighet med Smith (2009, s. 180) ser vi att 

ytterligare forskning behövs för att utveckla ett effektivt och ändamålsenligt sätt att arbeta 

förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Vi hoppas med vår studie kunna bidra 

till en ökad kunskap om vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas i skolornas 

förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Dessutom kan studien belysa 

om lärarnas och elevernas uppfattningar om det förebyggande arbetet överensstämmer eller inte. 

Vår önskan är att vårt bidrag ska gynna utvecklingen av det förebyggande arbetet i skolorna mot 

kränkningar på nätet och nätmobbning.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografin som teoretisk ansats var lämplig att använda för att undersöka hur det 

förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning uppfattades av lärare och elever 

i en pedagogisk miljö. Detta eftersom fenomenografin har fokus på variationer i uppfattningar och 

är en väl fungerande teori inom pedagogisk forskning (Marton & Booth, 2000, s.147). Inom 

fenomenografin söker man att beskriva hur människor uppfattar ett visst fenomen i den omgivande 

världen, med utgångspunkt i variationerna av de uppfattningar olika människor har istället för 

likheterna (Dahlgren & Johansson, 2017, s. 162; Alexandersson, 1994, s. 116). I en 

inlärningssituation går människor in med olika uppfattningar om fenomenet utifrån sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Dessa uppfattningar påverkar på vilket sätt människor kan vara 

mottagliga för ny kunskap och hur den tolkas. Den nya uppfattningen av fenomenet skiljer sig 

fortfarande från andra människors uppfattning. Då människor använder samma ord kan de syfta 

till olika saker. Samma ord kan ha en helt annan innebörd för den som lyssnar än för den som 

uttrycker det (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 2014, s. 7).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur kränkningar på nätet och nätmobbning uppfattas och 

hanteras av personal och elever i skolan. 

 

1. Vad uppfattade lärarna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

2. Vad uppfattade eleverna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

3. Hur skiljer sig elever och lärares uppfattning åt om det stora problemet med kränkningar 

på nätet och nätmobbning? 

4. Hur skulle lärarna och representanter från elevhälsan vilja utveckla sitt förebyggande arbete 

mot kränkningar på nätet och nätmobbning? 

5. Hur uppfattade eleverna det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 
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6. Metod 

6.1 Urval 

Då vi ville undersöka skolornas förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning 

valde vi att rikta vår studie mot årskurs 3. Detta eftersom vi utbildar oss delvis mot denna årskurs, 

men även eftersom att det enligt Frisén och Berne (2016) ses att barn i årskurs 4 är de som blir 

mest utsatta för nätmobbning (2016, s. 101). Genom ett bekvämlighetsurval kontaktades två skolor 

som vi tidigare haft kontakt med. Skolorna är belägna på två mindre orter utanför Uppsala 

kommun. I urvalet av intervjupersoner gjordes strategiska överväganden för att få en bredd och 

variation i intervjumaterialet (Alexandersson, 1994, s. 122). På varje skola intervjuades en 

representant från elevhälsan, en lärare i årskurs tre samt en gruppintervju med dennes elever. 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i grupp och i en lugn och för dem bekant miljö, detta för 

att skapa trygghet och öppna upp för diskussioner (Cederborg, 2010, s. 56).   

 

6.2 Datainsamling 

I fenomenografiska undersökningar är insamlandet av data vanligt genom semistrukturerade och 

tematiskt uppbyggda intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2017, s. 166; Alexandersson, 1994, s. 123). 

Anledningen till att vi valde att genomföra studien med intervjuer var för att vi ville ha möjlighet 

att ställa följdfrågor och på så sätt få ett större och rikare material att analysera (Dahlgren & 

Johansson, 2017, s. 166). Det var dessutom av vikt i studien att ha möjlighet att avläsa och tolka till 

exempel kroppsspråk, mimik och intonation (Alexandersson, 1994, s. 124).  

 

Genom skapandet av intervjuguiden utgick vi från studiens syfte och frågeställningar. Frågorna 

utformades på ett sätt som gav respondenterna möjlighet att uttrycka sina svar och tankar på ett 

utvecklat sätt, detta för att ge ett rikt material att analysera. För att säkerställa ett omfattande 

intervjumaterial användes en teknik som kallas probing, som innebär att ställa följdfrågor och 

nickade instämmande (Dahlgren & Johansson, 2017, s. 166). Vid utformandet av intervjuguiden 

gjordes noggranna överväganden om såväl formulering som i vilken ordning frågorna skulle ställas. 

Frågorna som skulle ställas till eleverna utformades efter elevernas utvecklingsnivå och 

följdfrågorna och språket anpassades också under intervjun efter elevernas personlighet. Det var 

även viktigt att frågorna inte var ledande (Cederborg, 2010, ss. 52–54). För att skapa en god kontakt 

med respondenterna valde vi att inleda alla intervjuer med en fråga där de fick berätta lite om sig 

själva (Cederborg, 2010, s. 51; Bell & Waters, 2017, s. 191). Frågorna utformades på ett sätt där 
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svaren inte kunde vara rätt eller fel, utan snarare tydliggjorde respondenternas personliga 

uppfattning (Alexandersson, 1994, s. 123). Inför intervjuerna ville vi säkerställa att intervjufrågorna 

skulle ge svar på det vi frågade om, därför genomfördes pilotintervjuer med två barn samt två 

vuxna (Bell & Waters, 2017, s. 192).  

 

Under förberedelserna inför intervjuerna skickades medgivandeblanketten ut till vårdnadshavare 

via klassläraren. Efter att de påskrivna blanketterna mottagits kunde intervjuerna med eleverna 

genomföras, spelas in och användas i forskningssyfte. För lärarna och representanter från 

elevhälsan räckte det med ett muntligt medgivande. För att säkerställa god kvalitet på 

ljudupptagningarna testade vi inspelningstekniken under våra pilotintervjuer. Under intervjuerna 

gjordes ljudupptagningar på två mobiltelefoner samt kompletterande stödanteckningar (Bell & 

Waters, 2017, s. 192). Vi valde att ställa öppna intervjufrågor för att få utförliga svar. För att ge 

respondenterna möjlighet att ytterligare utveckla svaren ställdes följdfrågor samt att vi använde oss 

av ett instämmande kroppsspråk, probing (Cederborg, 2010, s. 53; Dahlgren & Johansson, 2017, s. 

166; Alexandersson, 1994, s. 123).  Intervjuerna genomfördes under fyra dagar. 

 

6.3 Databearbetning 

Efter att alla intervjuer genomförts lyssnades ljudupptagningar igenom och arbetet med 

transkribering inleddes. Transkribering innebär att omskriva talat språk till skrift. I transkriberingen 

omnämns intervjupersonerna med fiktiva namn. Lärarna i studien valde vi att namnge Sofi och 

Emma, representanterna från elevhälsan namngavs som Nora och Erika samt eleverna som 

Charlie, Elina, Viktor, Anna, Moa, Kim och Alma. I enlighet med genomförandet av 

fenomenografiska undersökningar har transkriberingen av ljudupptagningarna utförts med stor 

noggrannhet, för att efterlikna respondenternas talspråk. Dock valde vi att utesluta sådant som 

exempelvis betänketid och hummande i transkriberingen, då vi ansåg att det inte berikade materialet 

(Alexandersson, 1994, s. 124). När transkriberingen var klar och utskriven lyssnades intervjuerna 

återigen igenom samtidigt som transkriberingen lästes. Genom detta arbetssätt kunde vi skapa oss 

en tydlig bild av respondenternas svar samt förvissa oss om att omskrivningen var korrekt. Vi fick 

möjlighet att diskutera och reflektera över likheter och olikheter i materialet (Alexandersson, 1994, 

ss. 125–126). Då intervjumaterialet analyserades användes den fenomenografiska analysmodellen 

som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015) i Handbok i kvalitativ analys. Denna analysmodell 

gav oss möjlighet att bekanta oss med intervjumaterialet, urskilja de mest signifikanta uttalandena, 
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jämföra dem för att hitta likheter och skillnader samt gruppera citaten i olika kategorier som 

namnges och slutligen jämförs ännu en gång (Dahlgren & Johansson, 2017, ss. 167–171).  

 

6.4 Etiska överväganden  

Då en medvetenhet om ämnets känsliga natur fanns behövde etiska överväganden göras inför 

beslutet att genomföra intervjuer med elever, eller att avstå. Vi ansåg att intervjuerna med elever 

inte kunde uteslutas då deras åsikter var värdefulla för förståelsen av hur det förebyggande arbetet 

mot kränkningar på nätet och nätmobbning uppfattas av dem (Cederborg, 2010, s. 7). Elevernas 

intervjufrågor utformades därför med stor försiktighet samt att pilotintervjuer genomfördes med 

barn vi känner väl. Vi läste på om ämnet kränkningar på nätet och nätmobbning i en vidare 

utsträckning än det som berörde studien. En beredskap fanns om någon elev skulle reagera starkt 

under intervjusituationen. Elevens lärare skulle då kontaktas för uppföljning och samtal med 

eleven. För att skapa trygghet för eleverna valde vi att i enlighet med Cederborg (2010) inleda med 

att beskriva för eleverna hur intervjun skulle genomföras. Vi berättade först lite om oss själva och 

sedan fick var och en av eleverna berätta om sig själv, till exempel om sina intressen och ålder 

(2010, s. 51). För att hålla intervjudeltagarna konfidentiella tilldelades de fiktiva namn när studiens 

resultat redovisas. Skolorna nämns inte vid namn.  
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7. Resultatanalys 

Syftet med denna studie var att undersöka lärare och elevers uppfattningar om kränkningar på nätet 

och nätmobbning, samt hur dessa skiljer sig åt. Syftet var även att studera hur lärarna och 

representanter från elevhälsan ville utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet 

och nätmobbning samt hur eleverna uppfattade detta arbete. Genom användandet av den 

fenomenografiska analysmodellen har olika kategorier vuxit fram som ska besvara 

frågeställningarna i vår studie. I redovisningen nedan, i avsnitt 4, kommer lärare och representanter 

från elevhälsan delvis benämnas som personal i skolan.  

 

Frågeställningarna kommer att besvaras i följande ordning: 

1. Vad uppfattade lärarna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

2. Vad uppfattade eleverna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

3. Hur skiljer sig elever och lärares uppfattning åt om det stora problemet med kränkningar 

på nätet och nätmobbning? 

4. Hur skulle lärarna och representanter från elevhälsan vilja utveckla sitt förebyggande 

arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning? 

5. Hur uppfattade eleverna det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

 

Avsnitt 1 syftar till att svara på frågeställning 1 

Avsnitt 2 syftar till att svara på frågeställning 2 

Avsnitt 3 syftar till att jämföra resultaten i avsnitt 1 & 2 samt svara på frågeställning 3 

Avsnitt 4 syftar till att svara på frågeställning 4 

Avsnitt 5 syftar till att svara på frågeställning 5 
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7.1 Avsnitt 1: Vad uppfattade lärarna som det stora problemet med kränkningar på nätet 
och nätmobbning? 

Båda lärarna ser väldigt allvarligt på alla former av kränkande behandling. Sofi menade att “[...]just 

det hära med mobbning har ju funnits i alla år i olika former men det [...] blir ju svårare att komma 

bukt med det på grund av att det sker på internet [...]”. Sofi noterade således att mobbning alltid 

har funnits men det stora problemet med nätmobbning, enligt henne, är alltså anonymiteten.  Även 

Emma uttryckte att kränkningar på nätet och nätmobbning kan vara svårt att komma till rätta med, 

eftersom att det ibland kan ske anonymt vilket innebär att den utsatte inte vet vem den som 

nätmobbar är: “de svåra jag ser de e de här i de anonyma att man inte kan få tag på vem e de som 

har gjort”. 

 

Barn som kränker andra barn på nätet är ofta tekniskt skickliga vilket gör att de har möjlighet att 

genomföra kränkningarna anonymt och som läraren Sofi uttryckte det: “[...] de tror att man 

kommer undan med mobbningen bara för att man sitter bakom en skärm å de e skrämmande [...]”. 

Sofi menade att kränkningar på nätet är svårare att ångra än en kränkning man utfört i verkliga 

livet: “[...] det som man lägger ut på internet det stannar på internet, inte bara för att jag tar bort 

det så finns det ändå kvar”. Med det menade hon att ett enda kränkande inlägg skulle kunna delas 

av flera personer vilket skulle kunna innebära att kränkningen upprepas många gånger. En 

kränkande handling i det verkliga livet ger den som utfört handlingen en större möjlighet att be om 

förlåtelse och se till att det aldrig mer händer. Sofi menade vidare att en annan skillnad mellan 

kränkningar på nätet och nätmobbning jämfört med kränkningar och mobbning i det verkliga livet 

är att mobbaren då ser den utsattes reaktion och därmed får större möjlighet att känna empati. Den 

som utför en kränkande handling på nätet ser vanligtvis inte personen den skriver till och 

möjligheten att se reaktionen från den som känner sig kränkt uteblir.  

 

7.2 Avsnitt 2: Vad uppfattade eleverna som det stora problemet med kränkningar på nätet 
och nätmobbning? 

Samtliga elever vi intervjuade gav uttryck för att kränkningar på nätet och nätmobbning är ett 

upprepande av en negativ handling. Elina beskrev vad nätmobbning är för henne: “När nån typ 

gör nånting dumt typ samma sak hela tiden mot typ samma person”. Kim gav ännu ett exempel: 

“Ja men asså dom kan skriva dumma saker på till exempel Snapchat [...] och så håller dom på många 

dagar så att det blir som nätmobbning”. Eleverna uppfattade även att de som utförde 

kränkningarna på nätet var någon de kände sedan tidigare.  
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Kim beskrev en situation som hon tyckte gjorde det svårt att lita på personens egentliga avsikt med 

sitt handlande: “[...] du trodde typ att den personen var din vän men egentligen var dens uppgift 

att försöka mobba dig och skriva dumma grejer och sen [...] när ni typ träffas så säger den bara ’å 

förlåt det var typ inte meningen att jag skrev så det var typ nån kompis som hade lånat min mobil’ 
å typ fortsätter så, så att du tror att det var den kompisen fast den bara lurar dig hela tiden”. Även 

Viktor beskrev att det finns personer som han upplevt har svårt att veta hur man ska bete sig på 

nätet: “För ja vet folk som i verkligheten då e dom jättesnälla, sen över så här typ sociala medier 

eller på sms då är dom så här jättestöriga”. Eleverna ansåg att andra barns brist på hur man beter 

sig på nätet är det största problemet. Ett annat problem är enligt Anna att elever som inte har makt 

i skolan får möjlighet till makt via nätet: “[...] dom här nätmobbningar beror också på att det finns 

människor som har smak på att prova vara elak mot dom andra och blir glad och får makt.” Anna 

uttryckte att nätmobbning kan leda till psykisk smärta: “Att de där nätmobbning som skriver någon 

dum sak åt de där andra så man försöker skada den inom sig, inte med en kniv eller någonting sånt 

utan med ord”. Hon menade att det gör väldigt ont att bli utsatt. 

 

7.3 Avsnitt 3: Jämförelse mellan elever och lärares uppfattning om det stora problemet 
med kränkningar på nätet och nätmobbning 

Som vi har sett i de två tidigare avsnitten hade lärarna och eleverna delvis olika uppfattningar om 

vad som är det stora problemet med kränkningar på nätet och nätmobbning. Läraren Sofi gav 

uttryck för att med teknisk skicklighet kan man på nätet skapa sig en viss anonymitet, vilket kan 

göra det svårare för mobbaren att känna empati då den inte ser den utsattes reaktion. Hon sa: 

“[...]de tror att man kommer undan med mobbningen bara för att man sitter bakom en skärm å de 

e skrämmande [...]”. Lärarna i studien uppfattade anonymiteten som det största problemet vid 

nätmobbning.  Emma sa med eftertanke: “de svåra jag ser de e de här i de anonyma att man inte 

kan få tag på vem e de som har gjort”. Eleverna däremot ansåg inte att de har någon kontakt med 

för dem okända personer och ser därför inte anonymiteten som något problem. Däremot berättade 

Viktor att han flera gånger upplevt att det finns kamrater som inte vet hur man ska föra sig på 

internet: “För ja vet folk som i verkligheten då e dom jättesnälla, sen över så här typ sociala medier 

eller på sms då är dom så här jättestöriga”. Eleverna uppfattade andra barns brist på nätetikett som 

det största problemet.   
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7.4 Avsnitt 4: Hur skulle lärarna och representanter från elevhälsan vilja utveckla sitt 
förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning? 

Personalen på skolan var i princip eniga om att alla som arbetar med barn behöver utbildning för 

att ha tillräcklig kunskap när det gäller att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning. Dock skiljde sig Noras svar från det övrigas då hon sa “[...] det tror jag inte man 

behöver så mycket utbildning i för det vet ju alla [...]”. Hon menade att alla redan har tillräckliga 

kunskaper om kränkningar på nätet och nätmobbning. Det Nora tyckte saknades 

utbildningsmässigt var hur man ska hantera kränkningar på nätet och nätmobbning då de har 

uppkommit. På vår fråga om personalen på skolan hade fått någon utbildning om kränkningar på 

nätet och nätmobbning svarade Erika: “Jag har gått på lite såna hära kvällskurser [...] nåra timmar 

här, nåra timmar där [...] det är ungefär vad jag har haft”. Den utbildning som genomförts om 

kränkningar på nätet och nätmobbning hade hon själv fått leta upp och söka. Emma uttryckte att 

hon saknade utbildning: “Nej ingen kan jag inte påstå att jag har fått nån utav inte på den här 

arbetsplatsen nej, tidigare arbetsplatser [...] nej utan de e nog sånt som jag, jag tittar nog väldigt 

mycke på såna dokumentärer på tv, de e nog så jag har utbilda mig, att förstå vad som händer” och 

“[...] de e nog en utav anledningarna som gör att jag kan undvika att prata om de, för jag vet inte 

vad jag pratar om, å då pratar jag inte om de [...]”. Emma arbetar mycket med konflikthantering 

men undviker att beröra saker som pågår på nätet, det känner hon att det är lättare att undvika. 

Emma uttryckte tydligt sin önskan om att få utbildning på arbetsplatsen och även hur hon skulle 

vilja att den var utformad: “[...] workshops de [...] tror jag e de bästa, att man får teoretiskt och sen 

workshops där man får liksom bekanta sig med å se att nån visar en in i, här har du, hur fungerar 

ett Twitterkonto, å så här fungerar de okej”.   

 

En skillnad mellan de två lärarna vi intervjuade var att Sofi beskrev att hon själv använder och 

behärskar sociala medier: “Jag har sociala medier själv och i och med att jag har elever i den åldern 

nu och har haft tidigare elever i den åldern där det börjar komma och ha så har jag ändå sett till att 

jag ändå är ganska insatt i va de olika sociala medierna är [...]”. Emma som inte har vuxit upp med 

sociala medier upplever nätanvändandet som svårt, och uttryckte att hon saknade utbildning: “[...] 

den saknas ju fullständigt, särskilt för oss som e äldre som inte haft den här median överhuvudtaget 

me oss ens i vårat eget liv så att säga, utan vi har utbildat oss å e ute å jobbar, å så kommer de här 

nya in”.  

 

Det som gick att avläsa i intervjusvaren från personalen på skolorna var att någon utbildning inte 

hade erbjudits eller genomförts på deras respektive arbetsplats.  
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Samtliga berättade att de hade önskat sig utbildning om just kränkningar på nätet och nätmobbning, 

flertalet av dem för att utföra det förebyggande arbetet på ett bättre och tydligare sätt. Det fanns 

skillnader i vad personalen på skolorna kunde om nätanvändande, med utgångspunkt i den egna 

livssituationen och erfarenheten.  

 

Lärarna visade på ett arbetssätt som gynnar det sociala samspelet i gruppen och värdegrunden, 

Emma var tydlig då hon beskrev: ”[...] att förebygga mobbningen och att se till att alla känner sig 

trygga det är absolut A och O. För e man inte trygg inne i klassrummet, då spelar det ingen roll vad 

man gör för nånting”. Vidare berättade Sofi hur hon arbetar förebyggande samt hur hon skulle vilja 

utveckla sitt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning: “[...] jag tror att jag 

skulle vilja jobba mer kontinuerligt med det och ha det mer inlagt i värdegrundsarbetet, för 

värdegrunden jobbar vi ju med dagligen men även lägga in det att det är i planeringen på ett annat 

sätt än vad det är idag”. Både Emma och Sofi uttryckte att det är viktigt att kontinuerligt arbeta 

förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning men att de upplever det som en 

utmaning då de saknar tillräckliga kunskaper och utbildning. 

 

7.5 Avsnitt 5: Hur uppfattade eleverna det förebyggande arbetet mot kränkningar på 
nätet och nätmobbning? 

Eleverna på den ena skolan uppfattade inte att det förekom något förebyggande arbete mot 

kränkningar på nätet och nätmobbning i skolan. Viktor, Moa och Charlie sa i munnen på varandra: 

“Nej, nej, nej, aldrig, aldrig.” Viktor kommer på: ”[...] i tvåan pratade vi om de nån gång”. Moa sa 

“Jag var nog sjuk för jag minns inte”. Eleverna på den andra skolan var eniga med eleverna på den 

första skolan, Anna berättade: “Vi jobbar inte om det”. och Kim fyller på: “Kanske har sagt några 

gånger att man inte ska mobbas liksom”.  

 

Det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning ter sig otydligt för eleverna. 

Trots att läraren Sofi upplevde att hon arbetar förebyggande mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning uppfattades inte det av eleverna, istället uppfattades det endast som samtal om hur 

man ska vara en bra kamrat och att man inte ska mobbas. Lärarnas osäkerhet i hur de skulle arbeta 

förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning resulterade i en för eleverna otydlig 

undervisning.  
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8. Diskussion 

I följande del diskuteras denna studies metodval i jämförelse med metoder använda i tidigare 

forskning. Därefter följer en resultatdiskussion som ställer denna studies resultat mot vad forskare 

tidigare presenterat.  

 

8.1 Metoddiskussion  

I tidigare forskning har flertalet av undersökningarna genomförts med datainsamlingsmetoden 

enkäter till stora mängder av deltagare, vilket är en kvantitativ metod. Vi har vår teoretiska 

utgångspunkt i fenomenografin och har därför valt att använda oss av en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2017, s. 166; Alexandersson, 1994, s. 123). 

Vi utsåg denna metod för att få interaktionen med respondenterna samt för att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor vid oklarheter. Vi anser att vi genom valet att genomföra vår studie med denna 

metod har erhållit ett rikt material att analysera. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

1. Vad uppfattade lärarna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

Lärarna uppfattade att kränkningar på nätet och nätmobbning är svårare att komma till rätta med 

eftersom det ofta sker anonymt bakom en skärm.  Ett inlägg som egentligen inte var så allvarligt 

menat kan bli delat av många och därmed leda till upprepade kränkningar på nätet och 

nätmobbning. Med anonymitet uppstår problem både för den som mobbar och den som är utsatt.  

Mobbaren har svårare att känna medkänsla då han eller hon inte kan ta del av den direkta reaktionen 

hos den utsatte (Slonje & Smith, 2008, s. 148). Den som utsätts för nätmobbning kan känna 

maktlöshet och utsatthet då den inte vet vem som utför handlingen (Berne, 2014, s.7). Under 

intervjuerna visade det sig att lärarna hade olika kännedom om hur internet fungerar. Eftersom 

människor grundar sina uppfattningar utifrån sina tidigare erfarenheter hade en variation av 

lärarnas uppfattning om vad de ansåg vara det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning varit sannolik (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2014, s. 7).  
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2. Vad uppfattade eleverna som det stora problemet med kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

Eleverna uppfattade att kränkningar på nätet och nätmobbning är en elak handling som upprepas. 

De uttryckte att det kan bero på andra barns bristande kunskap om hur man bör agera på nätet och 

att det kan orsaka stora problem. Eleverna uppfattade också att det var svårt att bedöma om 

personen, som nästan alltid är en för dem bekant, hade uppsåt att vara elak eller om den bara ville 

skoja. Avsiktlighet ses i forskningen som ett svårt kriterium att tolka när man inte ser personen på 

andra sidan skärmen (Berne, 2014, s. 5). En av eleverna tog upp ännu en dimension av vad 

kränkningar på nätet och nätmobbning kan vara, hon nämner hur en person kan få makt genom 

att vara elak. Denna bredd av variationer i uppfattningar hos eleverna grundar sig i deras egna 

erfarenheter genom situationerna de har upplevt (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162). Elevernas 

olika erfarenheter är beroende av till exempel deras uppväxt och sociala relationer vilket gör att 

eleverna har olika förutsättningar och därför uppfattar samma fenomen på skilda sätt (Liberg, 2014, 

s. 341).  

 

3. Hur skiljer sig elever och lärares uppfattning åt om det stora problemet med kränkningar 

på nätet och nätmobbning? 

Lärarna upplevde att tekniskt skickliga elever kan se till att dölja vem det är som skriver bakom 

skärmen, de såg anonymiteten och okända personer som det stora problemet på nätet. Eleverna 

upplevde inte anonymiteten som något stort problem. De elever vi intervjuat hade inte kontakt 

med några andra personer över nätet än dem som de redan var bekanta med. Eleverna uppfattade 

däremot att det finns barn som inte vet hur de ska bete sig på nätet. I tidigare forskning ses vikten 

av att alla har en viss kunskap om nätetikett för att skapa en trygghet på nätet (Olweus, 2013, ss. 

768–769). Olweus (2019) menar vidare att vuxna måste vara goda förebilder och visa eleverna hur 

man ska bete sig så väl i verkliga livet som på nätet (2019, s. 71). Den variation som går att utläsa 

vid jämförelse av lärarnas och elevernas uppfattningar om kränkningar på nätet och nätmobbning 

ses i anonymiteten. Eleverna uppfattade till skillnad från lärarna att anonymiteten inte är något stort 

problem då det inte har kontakt med någon okänd på nätet. Eftersom lärarna och eleverna hade 

olika uppfattningar är det viktigt att lärarna skaffar sig en tydlig bild av vilka förkunskaper och 

erfarenheter eleverna har. Först då läraren är medveten om elevernas behov har den möjlighet att 

anpassa det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning (Liberg, 2014, ss. 

340–341).  
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4. Hur skulle lärarna och representanter från elevhälsan vilja utveckla sitt förebyggande arbete 

mot kränkningar på nätet och nätmobbning? 

Variationer kunde utläsas i uppfattningarna om hur utbildningsbehovet såg ut för skolpersonalen. 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att de saknade utbildning för att på ett tillfredsställande sätt klara 

av att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Ett av respondenternas 

svar skiljde sig dock från de övriga då hon menade att den enda utbildning hon ansåg att 

skolpersonal behövde var hur de skulle ta hand om en mobbningssituation då den uppstått. Det 

var även en av respondenterna som gått några kvällskurser inriktade mot det förebyggande arbetet 

mot kränkningar på nätet och nätmobbning. För att få någon typ av utbildning hade hon på egen 

hand fått leta efter och söka kurser. Att gå en kurs själv innebär att det kollegiala utbytet på 

arbetsplatsen uteblir. En av lärarna som hade lång utbildning och erfarenhet av värdegrundsarbete 

och konflikthantering saknade dock egna erfarenheter av nätet och förklarade att hon därför 

undvek att arbeta förebyggande mot just kränkningar på nätet och nätmobbning. I brist på 

utbildning på sin arbetsplats sökte läraren kunskap på annat håll till exempel genom tv-

dokumentärer. Att som lärare söka kunskap genom dokumentärer på tv visar på lärarens 

engagemang, men då all skolundervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

räcker inte detta engagemang till. Den andre läraren har förutom lång erfarenhet av 

värdegrundsarbete och konflikthantering även stor erfarenhet av nätet. Hon upplevde att hon 

arbetar förebyggande mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Båda lärarna vi intervjuade 

visade på många kvalitéer och ett stort engagemang som gynnar elevernas lärande, dock har inte 

det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning nått fram till eleverna. Som 

lärare är det angeläget att vara lyhörd för elevernas intressen och erfarenheter för att göra 

välgrundade didaktiska överväganden (Liberg, 2014, ss. 340–341). De båda lärarna uttrycker att de 

saknar den utbildning som behövs för att på ett tydligt sätt bedriva ett förebyggande arbete mot 

kränkningar på nätet och nätmobbning. I Smith artikel (2009, s. 180) ses att ytterligare forskning 

behövs om det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning. 

Forskningsresultaten är värdefulla för att på ett framgångsrikt sätt skapa den utbildning som 

skolorna efterfrågar.  

 

5. Hur uppfattade eleverna det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning? 

Eleverna uppfattade inte att det förekom något specifikt förebyggande arbete mot kränkningar på 

nätet och nätmobbning utan snarare samtal om hur man ska vara en bra kamrat och att man inte 

ska mobbas.  
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En av lärarna uttryckte att hon hade för avsikt att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet 

och nätmobbning på ett mer strukturerat och återkommande sätt, ungefär som med 

värdegrundsarbetet som är en daglig aktivitet. Att på ett regelbundet sätt arbeta förebyggande mot 

kränkningar på nätet och nätmobbning är av vikt enligt Olweus, Limber och Breivik (2019). 

Förebyggande arbete mot nätmobbning bör enligt Olweus m.fl. (2019) vara regelbundet 

återkommande (2019, s.71). Då lärare planerar sina lektioner ser de framför sig hur deras elever ska 

mottaga denna undervisning. Det är dock vanligt att lärare och elever har skilda uppfattningar om 

betydelsen av olika fenomen vilket beror på deras olika erfarenhet och kunskap. Det som läraren 

tror att den förmedlat får vanligtvis en helt annan betydelse för dennes elever (Marton, Dahlgren, 

Svensson & Säljö, 2014, s. 7). Det är en utmaning för lärare att få elever att se vad undervisningen 

har för avsikt, därför är det viktigt att lärarna gör didaktiska överväganden så att undervisningen 

anpassas till elevernas förkunskaper och behov (Liberg, 2014, ss. 340–341). 

 

8.3 Styrkor och svagheter med studien 

Det är en utmaning när man arbetar med en fenomenografisk metod att ur intervjumaterial utläsa 

och urskilja respondenternas uppfattningar (Alexandersson, 1994, s. 132). Vi anser dock att vi från 

vårt intervjumaterial i hög grad har kunnat identifiera respondenternas uppfattningar på ett 

tillfredsställande sätt. En svaghet är att vi inte arbetat med denna metod tidigare och därför inte är 

förtrogna med alla moment som denna metod bygger på. Vi har fått prova oss fram och kommit 

fel några gånger men genom motgångar fått en djupare förståelse för vårt empiriska material.  

 

8.4 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en forskningsstudie om hur Skolverket samt politiker i 

kommun och Riksdag ser på utbildningsbehovet för lärare och övrig skolpersonal gällande det 

förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Det vore även intressant att 

utveckla och genomföra vår nuvarande studie med ett större antal skolor och intervjuer för att 

undersöka om resultaten skulle överensstämma med dem vi funnit i denna studie.    
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9. Konklusion 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna studie på att såväl lärare som elever tyckte att 

nätmobbning är ett upprepande av ett negativt beteende. Lärarna och elevernas uppfattning skiljde 

sig dock åt då vi frågade om vad som gör att nätmobbning blir ett problem. Lärarna såg då 

anonymiteten som det största problemet medan eleverna menade att barns okunskap om hur man 

ska bete sig på nätet var det största problemet. Personalen på skolorna uppfattade att det fanns ett 

utbildningsbehov för att kunna utföra det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning på ett tillfredsställande sätt. Detta blev även tydligt då ingen av eleverna gav uttryck 

för att de uppfattat förekomsten av något förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och 

nätmobbning.   

 

Vi anser precis som de intervjuade lärarna att det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet 

och nätmobbning skulle behöva vara en naturlig del av värdegrundsarbetet. Men för att detta ska 

bli verklighet behöver skolorna satsa på utbildning för samtlig personal. Vi har under denna studies 

gång hört flera olika beskrivningar om vems ansvaret är när kränkningar på nätet och nätmobbning 

uppstår. Därför vill vi tydliggöra att det är skolans ansvar att vid minsta indikation utreda alla former 

av kränkningar på nätet som sker på skolan eller som på något sätt har anknytning till skolan. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Lärare 

Berätta lite om dig själv. 

Vad har du för erfarenhet av sociala medier? 

Vilka sociala medier använder dina elever? 

Hur ser du på dina elevers användande av sociala medier? 

Hur arbetar ni i klassen förebyggande mot mobbning? 

Hur arbetar ni i klassen förebyggande mot nätmobbning? 

Hur ofta? I vilka grupper? Vid vilka tillfällen?  

Vilken metod/forskning lutar ni er mot? 

Vilket material använder ni er av?  

Vilken utbildning har du fått om nätmobbning på din arbetsplats? 

Om du fick mer utbildning om nätmobbning, vad skulle du då vilja att den innehöll?  

Hur skulle du vilja utveckla ditt förebyggande arbete om nätmobbning? 

På vilket sätt har du kommit i kontakt med nätmobbning? 

Kan du beskriva hur den situationen löstes? 

Hur fungerar samarbetet mellan skolan och hemmet runt nätanvändande? 

När du tänker på din undervisning om nätmobbning, hur upplever du att du lyckas nå eleverna? 

Hur kan man stoppa nätmobbning? 

 

Elevhälsan 

Berätta om dig själv. 

Vad har du för erfarenhet av sociala medier? 

Hur ser du på elevernas användande av sociala medier? 

Hur arbetar ni på skolan förebyggande mot mobbning? 

Hur arbetar ni på skolan förebyggande mot nätmobbning? 

Vilken metod/forskning lutar ni er mot? 

Vilket material använder ni er av? 

Vilken utbildning har du fått gällande nätmobbning? 

Vilka fler än du på skolan har utbildning om nätmobbning? 
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Om skolans personal fick mer utbildning om nätmobbning, vad tycker du då att den skulle 

innehålla?  

Hur ser trygghetsteamet ut på skolan? 

Vilka rutiner har trygghetsteamet? 

Vilken roll har rektor i trygghetsarbetet på er skola? 

Berätta om en incident där nätmobbning har varit en del av problemet på er skola. 

Beskriv hur situationen löstes eller hur arbetet pågår just nu. 

Hur ser samarbetet med hemmet ut runt nätanvändande?  

Hur upplever du utfallet av skolans förebyggande arbete om nätmobbning? 

Hur kan man stoppa nätmobbning? 

 

Eleverna 

Berätta om dig själv. Namn, ålder, intresse.  

Vilka sociala medier använder ni? 

Hur fungerar dom?  

Vad tycker ni att mobbning är? 

Vad vet ni om nätmobbning? 

Vad tycker ni att nätmobbning är? 

Brukar du prata med dina kompisar om vad ni gör på nätet? Om till exempel nätmobbning? Vad 

säger ni då? 

Hur arbetar ni om nätmobbning på skolan? Böcker, stenciler, film, samtal, grupparbeten? 

Vad brukar er lärare säga om nätmobbning på lektionerna? 

Om ni fick bestämma, hur skulle då arbetet mot nätmobbning se ut på er skola? 

Hur kan man stoppa nätmobbning?  

  

 
 
 
 


