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Sammanfattning 

I studien studeras hur en personalgrupp som är engagerade i antimobbningsfrågor på olika skolor 

uppfattar den egna skolans arbete för att motverka mobbning på sociala medier. För studien har 

semi-strukturerade intervjuer använts som metod. Två skolor har deltagit i studien och fyra 

personer ur personalen på vardera skola har intervjuats. En tematisk analysmetod med 

semantiska teman har genomförts, vilket innebär att valda teman tydligt sammanfattar och svarar 

på studiens frågeställningar. 

I resultatet framgår att skolorna inte arbetar på något speciellt sätt för att förebygga eller 

åtgärda mobbning på sociala medier. Personalen på en av skolorna menar att eleverna bör få 

undervisning om etik på internet men att skolan inte har tagit något beslut om att sådan 

undervisning ska bedrivas. Majoriteten av de intervjuade är osäkra på om mobbning på sociala 

medier finns nämnt i skolornas likabehandlingsplaner. Majoriteten menar att ett nära samarbete 

med föräldrar är viktigt i kampen mot mobbning på sociala medier och att arbetet mot mobbning 

på sociala medier är ett delat ansvar mellan framförallt föräldrar och skolans personal. 

Av resultatet att döma är personalen osäker, oenig och har en bristande kunskap vad gällande 

sociala medier, vilket kan vara en orsak till att inget specifikt arbetssätt finns utvecklat för att 

förebygga eller åtgärda mobbning på sociala medier. En annan orsak anser vi är att skolorna 

enligt personalen är relativt skonade från mobbningsfall på sociala medier, vilket gör det svårt att 

utveckla arbetet. Skolans personal behöver dock kunskap, hjälp och vägledning för att både 

förebygga och åtgärda denna typ av mobbning. 

 

Nyckelord: Mobbning, Sociala medier, Personalens uppfattning, Skolans arbete, Grundskolans 

tidigare år. 
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Inledning  

Att mobbning förekommer är tyvärr inte något nytt men att mobbning förekommer på sociala 

medier är däremot en relativt ny förekomst och är något som många vuxna har svårt att hantera. 

Senaste tiden har flera fall om mobbning som skett på sociala medier uppmärksammats i Sverige. 

I några av fallen har barnens skolor blivit granskade och uthängda som syndabockar för att 

varken arbetat förebyggande eller åtgärdande med just dessa problem. Vi vill därför i vårt 

examensarbete studera hur verkligheten kan se ut och hur den upplevs utifrån en personalgrupps 

perspektiv.  

    Då de sociala medierna får en allt större roll i människors liv känns problemet med mobbning 

på sociala medier relevant inför vår kommande yrkeskarriär som blivande grundskollärare. Som 

lärare blir vi också enligt lag skyldiga att agera. 

    Vi vill med några ord tacka de personer som ställt upp och varit delaktiga i tillkomsten av vårt 

examensarbete. Ett stort tack främst till de åtta ur personalen på de två skolorna som ställt upp 

som intervjupersoner och gjort den här studien möjlig. Ett stort tack till vår handledare Matts 

Dahlkwist som stöttat med snabb återkoppling vid frågor och många bra kommentarer under 

skrivandets gång. Sist men inte minst vill vi tacka Thomas Ohlsson och Anna-Karin Landerdahl 

för den avslutande rättningen innan examensarbetet skickades in.   
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Bakgrund 

Genom historien har tre stora textbaserade teknologiska revolutioner inträffat, den första när 

skriftspråket uppkom, den andra när Gutenberg uppfann boktryckarkonsten och den tredje när 

internet uppfanns (Linde & Qvarnström, 2008, s. 11). 

    Inom den relativt nya kunskapskällan internet finns mycket att upptäcka och lära. Internet och 

sociala medier öppnar för möten mellan människor och kommunikation som inte tidigare varit 

möjlig. Internet kan vara en hjälp för barn och ungdomar ur utanförskap då möjligheten att finna 

vänner på andra orter och i andra länder är stor. Men internet är också en farofylld plats (Shariff, 

2008, s.117; Lindqvist & Thorslund, 2011, s. 62). Den ökade möjligheten för kommunikation för 

barn och ungdomar på de sociala medierna kopplas ofta ihop med det sociala vardagslivet. Detta 

innebär att kränkningar och mobbning som förekommer i vardagslivet även följer med till de 

sociala mediernas värld (Arrhenius, 2012).  

    Enligt Findahl (2009, s. 11) har genomsnittsåldern för barn och ungdomars 

internetanvändning sjunkigt kraftigt de senaste nio åren. År 2000 började ungdomar använda 

internet i de tidiga tonåren. Fyra år senare hade cirka hälften av alla nioåringarna i Sverige börjat 

bekanta sig med internet och år 2009 låg nybörjaråldern för internetanvändning på cirka fyra år. 

Under en period av nio år har alltså nybörjaråldern sjunkit från 13 till fyra år (Findahl, 2009, s. 

11).  

I en undersökning som medierådet utfört 2010 framkom att internetanvändningen var en 

populär fritidsaktivitet för barn i åldrarna nio till tolv år. 48 procent av deltagarna angav att 

internet var den fritidsaktivitet som de oftast ägnade sig åt. Detta är en ökning från 2008 då 

siffran låg på 34 procent (Medierådet, 2010, s. 31). Det blir också allt vanligare att barn och 

ungdomar har tillgång till egen dator, vilket bidrar till att föräldrarnas insyn i de ungas 

internetanvändning minskar (Pernemalm & Lindgren, 2011, s. 3).  

Enligt Trolley och Hanel (2010, s. 6) ligger de unga en bra bit före föräldrar och lärare när det 

gäller att ta sig an och använda den nya tekniken. Vuxna måste komma till insikt med detta för att 

kunna ge de unga de råd och stöd som behövs för att kunna tackla den nya tekniken. Dunkels 

(2007, s. 35) menar att de unga har fötts in i teknikens värld, där internet blivit en naturlig del i 

barn och ungdomars liv. Vuxna som växt upp innan internets uppkomst måste däremot sätta 

internet i relation till andra fenomen i vardagen för att förstå mediet i fulla drag.  

 Mobbning på sociala medier är en relativt ny företeelse (Li, Cross & Smith, 2012, s. 3). 

Engström & Svanerudh (2008, s. 4) påstår att organisationen Friends, som arbetar med 

mobbningsfrågor uppmärksammade mobbning på sociala medier som ett problem först år 2004. 

Det var först då som de utvecklade metoder och strategier för att motverka denna form av 

mobbning. En skillnad mellan mobbning på sociala medier och traditionell mobbning är att 
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mobbning på sociala medier inte kräver ett fysiskt möte utan sker via mobiltelefoner och datorer 

(Li, Cross & Smith, 2012, s. 3).  

Den senaste tiden har Sverige skakats av en tragisk händelse då en ung flicka misstänks ha 

tagit sitt liv i en tågolycka. Orsaken tros vara att flickan under en längre tid varit utsatt för 

mobbning och trakasserier på sociala medier. Efter den tragiska händelsen beslutade Skolverket 

att granska flickans skola. De ansåg att skolans arbetssätt för att skapa en god lärandemiljö 

behövde ses över (Rosén, 2013). Det uppmärksammade fallet visar på att kränkningar på sociala 

medier är ett förekommande fenomen både på fritiden och i skolan i dagens Sverige. Rigby (2008, 

s. 48) menar att självmordstankar kan vara en konsekvens av mobbning och att även depression, 

minskat självförtroende och ökad ångestnivå kan uppstå.  

Enligt Campbell (2005, s. 68–70) leder anonymiteten på internet till att personer som i 

verkligheten aldrig skulle säga något dumt kan göra det på internet. Dessutom menar Campbell 

att det är svårare att komma ifrån mobbning på sociala medier, då det skrivna ordet alltid kan 

förfölja den mobbade via sociala medier.   

Skollagen (SFS, 2010, kap 6) kräver att alla som arbetar och verkar inom skolan främjar de 

mänskliga rättigheterna och aktivt arbeta för att motverka alla typer av kränkande behandling. 

Även i läroplanen, Lgr 11, står att ”alla som arbetar i skolan aktivt ska motverka diskriminering 

och kränkande behandling av individer eller grupper” (Lgr11, 2011, s. 12). Sammanfattningsvis 

kan sägas att de svenska skolorna aktivt ska arbeta för att motverka och förhindra kränkande 

behandling. Men hur ser arbetet för att motverka mobbning som sker på sociala medier 

egentligen ut? Ses mobbning som sker på sociala medier som något utanför skolans värld, där en 

stor del av ansvaret istället läggs över på vårdnadshavare? Vi vill i detta examensarbete undersöka 

hur en personalgrupp som representerar två skolor uppfattar den egna skolans arbete för att 

motverka mobbning som förekommer på sociala medier.  
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Litteraturöversikt  

I det här avsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning under rubrikerna; mobbning i 

allmänhet, arbetssätt för att motverka mobbning, mobbning på sociala medier samt skolans roll i 

arbetet mot mobbning. De teoretiska utgångspunkter som studien bygger på kommer även att 

lyftas fram.  

Tidigare forskning  

Mobbning i allmänhet 

Anna Larsson (2010, s. 135–144) presenterar i artikeln Mobbning, ett tidsbundet socialt problem 

hur begreppet mobbning vuxit fram. Enligt Larsson var det läkaren Peter Paul Heinemann (1969) 

som först introducerade begreppet mobbning i Sverige. Begreppet presenterades i tidskriften 

Liberal Debatt 1969. Mobbningsbegreppet blev snabbt välkänt i Skandinavien, en anledning var att 

begreppet publicerades i en artikelserie i Dagens Nyheter. Snart fick också vetenskapen upp ögonen 

för begreppet och i slutet av 1980-talet spreds mobbningsbegreppet även internationellt.  Larsson 

anser att införandet av mobbningsbegreppet haft stor betydelse då hon menar att begreppet 

öppnade för samtal om sådant som tidigare varit svårt att tala om. Termen gjorde att det gick att 

sätta ord på något som tidigare varit svårt att benämna, vilket i sin tur gjorde det lättare att 

uppmärksamma problemen och förslag på lösningar kunde utvecklas. Mobbning förekom alltså 

innan 1969 men det var nu begreppet fick sin etikett. Larsson menar att mobbning är ett socialt 

problem och utgår ifrån de sju aspekter som Meeuwisse och Swärd anser måste uppfyllas för att 

klassa något som ett socialt problem. Aspekterna syftar bland annat till att ingen instans är enskilt 

ansvarig för problemet och att problemet kan och bör åtgärdas. Larsson menar vidare att 

mobbningsbegreppet är svårdefinierbart men att mobbning handlar om sociala samspel mellan 

individer och är något som förekommer i sociala sammanhang (Larsson, 2010, s. 134–145).   

   Marie Bliding (2004, s. 228) presenterar i avhandlingen Inneslutandets och uteslutandets praktik att 

handlingar där barn retar, förolämpar och förlöjligar kamrater är naturligt förekommande i barns 

uppbyggnad av sin sociala tillvaro. Bliding har själv observerat detta under fältstudier som 

presenteras i avhandlingen men menar att även tidigare forskning pekar på detta. Barnen ordnar 

sin sociala tillvaro genom kommunikation och anses ha en aktiv roll i socialisationsprocessen där 

de är en del i skapandet av den kultur de växer upp i (Bliding, 2004, s. 34–35). Även Johanna 

Svahn (2012 s. 73) har i avhandlingen The everday practice of school bullying, där hon genom fältstudier 

och videoinspelningar studerat barn i årskurs 5, kommit fram till att uteslutning och skvaller ingår 

när kamratgrupper organiserar sig efter de lokala sociala koderna. 
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    Det har i Skandinavien genomförts många undersökningar där statistik tagits fram om 

utbredningen av mobbning. 2009 genomförde Skolverket (2010, s. 74) en nationell 

attitydundersökning genom en enkätstudie i årskurs 4 till 6 i Sverige. Resultatet presenterades i 

rapporten Attityder till skolan 2009 och visade att 6 procent av eleverna, vilket motsvarar ungefär 

17 000 elever, minst en gång i månaden känt sig mobbade av andra elever. Hälften av dessa 

elever, 3 procent, kände sig mobbade varje vecka. Dan Olweus (2004, s. 22, 25) startade 1999 

projektet The Oslo project against bullying som genomfördes i Norge. I projektet ingick tio skolor där 

elever från årskurs 5 till 7 samt elever i årskurs 9 deltog. När projektet startade uppgav 14,3 

procent av eleverna i årskurs 5 till 7 att de känt sig mobbade mer än två gånger i månaden. De två 

studierna tyder på att mobbningsstatistiken varierar i olika undersökningar.  

Arbetssätt för att motverka mobbning 

Skolverket (2011, s. 13, 163, 187–188) presenterar i Rapport utvärdering av metoder mot 

mobbning, en undersökning som gjorts av de vanligaste arbetssätten för att förebygga mobbning. 

I undersökningen framkom att det mest avgörande för att nå framgång är engagerade individer, 

resurser som till exempel kompetent personal, en personalgrupp där alla arbetar mot samma mål 

och en organisatorisk stabilitet. I undersökningen har Farstametoden, Friends, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET, skolkomet, skolmedling och stegvis granskats. 40 skolor har deltagit i 

undersökningen där elever i årskurs 4 till 9 svarat på enkätfrågor. Studien visar att ingen av 

skolorna enbart använde den metoden som de innan sagt sig använda. Studien visade även att de 

olika metodernas effekt berodde på hur de tillämpades lokalt och därför kan en metod inte påstås 

som bättre än någon annan. De mest effektiva åtgärderna mot mobbning var aktiv 

elevmedverkan i det förebyggande arbetet mot mobbning, uppföljning och utvärdering av 

arbetet, att de ansvariga för antimobbningsfrågor på skolan tillhörde olika yrkeskategorier, 

relationsfrämjande arbete mellan elever samt personalutbildning. De åtgärder som inte tycks ge 

någon effekt är relationsfrämjande insatser mellan lärare och elever, pedagogiskt material och 

föräldrarutbildning. 

    Linda Marklund (2007, s. 89–96, 100) presenterar i avhandlingen Skolmedling i teori och praktik 

olika sätt att arbeta för att medla i mobbningssituationer, även förebyggande arbete presenteras. 

Studien bygger på en litteraturstudie och presenterar olika metoder som kan anammas i skolan. 

Marklund menar att samtal är något som genomgående återkommer i samtliga undersökta 

metoder för att lösa konflikter. 

Mobbning på sociala medier  

Marilyn A Campbell (2005, s. 68–70) redovisar i sin artikel Cyber bullying: An old problem in a 

new guise? den mörka sidan av internet och att mobbning på internet blivit ett globalt växande 

problem som ännu inte uppmärksammats i dess egentliga utsträckning. Hon menar vidare att de 
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som mobbar på internet kan vara anonyma vilket innebär att en elev som aldrig tidigare vågat 

säga något i vardagslivet plötsligt börjar yttra sig. I artikeln Interviews with young people using 

online chat (Dunkels & Enochsson, 2007, s. 406) stöds Campbells teori. Elza Dunkels och 

AnnBritt Enochsson har analyserat tre intervjustudier med barn och ungdomar och presenterar 

att tolv- till 13-åringar tycker att det är lättare att skriva än att prata. Detta innebär att det är 

lättare att kommunicera på sociala medier än i verkliga livet.  

   Enligt Campbell (2005, s. 68–70) förenklar de sociala medierna möjligheten att skicka bilder 

och meddelanden. En fara är att bilden eller meddelandet kan ses eller skickas vidare till 

miljontals andra människor på kort tid över hela världen, spridningen är svår att kontrollera. 

Campbell anser dessutom att det är svårare för personer som utsätts för mobbning på sociala 

medier att fly då det skrivna ordet alltid finns kvar.   

Definitioner  

Enligt nationalencyklopedin (2000) definieras sociala medier som olika kommunikationskanaler 

där konsumenterna kommunicerar med varandra direkt genom till exempel text, bild eller ljud. 

Mediet skiljer sig från den traditionella envägskommunikationen som exempelvis TV och radio. 

Genom sociala medier sker flervägskommunikation där flera personer kan kommunicera med 

varandra samtidigt och där mottagaren kan besvara avsändarens meddelande. Sociala medier har 

många användningsområden, mediet kan bland annat användas för socialt umgänge, 

underhållning och nyhetsförmedling. Några exempel på sociala medier är Facebook, YouTube 

och Twitter. När begreppet sociala medier nyttjas i uppsatsen är det ovanstående definition vi 

utgår från.  

    Olweus (1991, s. 4–5) är en svensk psykolog och mobbningsforskare, han 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”. Vidare menar Olweus att det 

måste finnas ”en viss obalans i styrkeförhållandet” mellan den utsatta och den som angriper. 

Olweus definition av mobbning är den som kommer att nyttjas i uppsatsen. 

Utsatthet 

I artikeln Children’s strategies on the internet presenterar Dunkels, (2008, s. 176–177, 180, 182) 

efter intervjuer med elever i årskurs 6, att trakasserier är något som främjas genom de sociala 

medierna. Sex av 135 intervjuade berättade att de utsatts för trakasserier på sociala medier. Det 

framgår att både kompisar och okända personer utsatt barnen för trakasserier. Flera av de 

intervjuade ansåg att mobbning på sociala medier var mindre hotfull än annan form av 

mobbning.  

Dunkels (2007, s. 34) har i sin avhandling Bridging the distance, som bygger på en intervjustudie 

där ungdomar i årskurs 6 deltagit, intervjuat en pojke som varit utsatt för mobbning på sociala 

medier. Han menar att det han utsatts för inte varit lika psykologiskt jobbigt som annan form av 

mobbning. Resultaten från Dunkels studier tyder på att mobbning på sociala medier inte 
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uppfattas som lika jobbigt för den utsatta. Resultatet kan också stärkas av Enochssons (2005, s. 

88–93) studie som redovisas i artikeln, Ett annat sätt att umgås. Studien bygger på en enkät- och 

intervjustudie där 52 barn och ungdomar i åldrarna tolv till 14 år deltagit, tolv av deltagarna har 

även intervjuats. I studien framkommer vad den virtuella gemenskapen LunarStorm betyder för 

barnen och ungdomarna. 42 av 52  intervjuade hade ett användarnamn på LunarStorm och 

majoriteten av dessa besökte sidan ett par gånger i veckan. Majoriteten hade aldrig stött på 

elakheter på LunarStorm eller internet. De som råkat ut för elakheter ansåg att det inte var så 

allvarligt. Sammanfattningsvis menar Enochsson att LunarStorm är en webbplats med trevlig 

stämning. 

Lärares kunskap  

Internet och sociala medier är ett växande forum vilket framgår i Niclas Ekbergs (2012, s. 134) 

avhandling Lärares möten med sociala medier där begreppet digital kompetens presenteras som en 

bland åtta nyckelkompetenser, vilka den Europeiska Unionen förutspår kommer att bli viktiga i 

framtiden. Studien bygger på litteratur- och intervjustuider. Ekberg (2012, s. 118) presenterar att 

forskningen pekar mot positiva resultat vid inkludering av sociala medier i undervisningen. Trots 

detta och entusiasmen bland elever är de verksamma inom skolan tveksamma inför tanken att 

använda sociala medier i undervisningen. 

    Wanda Cassidy, Karen Brown och Margaret Jackson (2012, s. 520, 526) har skrivit artikeln 

Under the radar, som bygger på en intervjustudie där två kanadensiska gymnasieskolor deltagit. I 

studien har 17 lärare deltagit. I resultatet avslöjas att lärarna är omedvetna om omfattningen av 

mobbningen på sociala medier och att skolorna inte har några strategier eller åtgärder att ta till för 

att lösa problemen. 59 procent av de intervjuade lärarna uttryckte sin oro över mobbning på 

sociala medier, dock var den uttryckta oron generell och inte direkt riktad till skolorna. En av de 

intervjuade poängterade hur viktigt det är att ha en nära kontakt och känna sina elever, han menar 

att läraren då kan förhindra och lättare arbeta med problemen när de dyker upp. I studien 

presenteras att 14 av de intervjuade såg det förebyggande arbetet för att motverka mobbning på 

sociala medier som mycket viktigt. Att utbilda eleverna sågs som det bästa verktyget för att 

motverka mobbning på sociala medier. 

Utifrån studien konstaterar Cassidy, Brown och Jackson (2012, s. 528) att det finns ett stort 

glapp mellan elevers och lärares tekniska kunnande vilket begränsar lärares möjlighet att ge 

eleverna redskap för ett positivt beteende på internet och de sociala medierna. Detta är något 

som kan kopplas till Dunkels (2007, s. 34, 41–42) avhandling. Där eleverna berättar att de på egen 

hand eller tillsammans med kamrater lärt sig att använda internet. Att döma av elevernas svar har 

de alltså inte fått någon undervisning om etik på internet i skolan. Dunkels menar att vuxna ser 

flera risker med internet och ibland förbjuder det utan att närmare analysera dess risker. Hon 

menar att de vuxna bör lyssna på kunniga inom internetområdet, de kan berätta att internet inte 

är farligt för barnen och ungdomarna och att de unga kan lära sig mer om hur de ska använda 

internet med de vuxnas hjälp. Cassidy, Brown, Jackson och Dunkels studier visar att lärare bör 
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undervisa elever om etik på internet och arbeta förebyggande mot mobbning på sociala medier 

men att sådan undervisning i dagsläget inte existerar. 

Qing Li (2006, s. 164, 166) presenterar i artikeln Cyberbullying in Schools, en enkätstudie 

genomförd bland 264 elever från tre högstadieskolor i Kanada. 64 procent ansåg att de vuxna på 

skolan försökte stoppa mobbningen på sociala medier. Resterande elever ansåg att personalen på 

skolan inte skulle ta till åtgärder då eleverna rapporterat att mobbning skett på sociala medier.  

Li (2006, s. 167) menar att arbetet för att motverka mobbning på sociala medier måste ske i 

olika steg och på olika nivåer. Skolorna måste hantera den mobbning som sker på sociala medier 

tillsammans med elevernas familjer och hela samhället. 

Skolans roll i arbetet mot mobbning  

Skollagen (SFS, 2010, kap 6) kräver att: 

 ”huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever”. 

     Arne Forsman (2003, s. 37) presenterar i avhandlingen Skolans texter mot mobbning resultatet 

efter analys av utvalda kommuner, rektorsområden och enskilda skolors texter, för att förebygga 

och motverka mobbning. Enligt Forsman (2003, s. 258–259, 279) belyser majoriteten av texterna 

olika former av mobbning och kränkande behandling. Forsman anser att texterna har svaga 

forskningsanknytningar och teoretiska utgångspunkter. Många skolor i studien använde sig av 

egna metoder och arbetssätt och använde till Forsmans förvåning inte olika organisationers 

program som till exempel Friends, Tillsammans och BRIS. Däremot fanns det skolor som 

använde forskares åtgärdsprogram som till exempel Olweus eller Farstametoden. Forsmans 

analys stöds även av Skolverkets (2011, s. 163) rapport. I rapporten granskas skolor som tillämpar 

specifika metoder för att förebygga och åtgärda mobbning, även skolor som inte tillämpar någon 

specifik metod har deltagit i studien. I rapporten framkommer att ingen av skolorna egentligen 

tillämpar en renodlad metod, utan de tar in delar från olika metoder.  

Forsman (2003, s. 113, 287) presenterar även i avhandlingen att om Sveriges skolor på ett 

bättre sätt arbetat med och följt upp sitt arbete för att förebygga och motverka mobbning så hade 

ett flertal elever varje år kunnat undgå att bli offer för trakasserier och kränkningar. Han menar 

att skolan är i stort behov av utökade insatser för att öka kompetensen i form av 

utbildningsprogram riktade mot mobbning. Skolverket (2009, s. 27, 49–50) presenterar i 

rapporten, Barn- och elevskyddslagen i praktiken, att 96 procent av landets grundskolor har en 

likabehandlingsplan. Rapporten bygger på enkät- och intervjustudier och här framkommer att de 

generella bristerna i likabehandlingsarbetet är att eleverna inte fått möjlighet att medverka, samma 

likabehandlingsplan används på alla skolor inom ett rektorsområde och är då inte specifik för den 

enskilda skolan och att likabehandlingsplanen inte bygger på kartläggning av skolans behov. 

Campbell (2005, s. 72) menar att de förebyggande åtgärderna som skolorna måste införa för 

att motverka mobbning på sociala medier kan likna de åtgärder skolan vidtar vid den traditionella 
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mobbningen. Skolorna måste då se över de åtgärder de har och ompröva dem. 

Sammanfattningsvis menar Forsman och Campbell att skolornas dokument där arbetet mot 

mobbning på sociala medier behandlas bör utvecklas. Detta kan även kopplas till Skolverkets 

rapport, vars resultat tyder på att skolans likabehandlingsarbete bör förbättras överlag. 

Dunkels (2008, s. 182) presenterar att problem på internet oftast är juridiskt eller etniskt 

kopplade och inte teknologiska, vilket innebär att vuxna bör hjälpa och vägleda de unga i 

användandet av internet. Detta tyder på att dokumentation och arbete mot mobbning på sociala 

medier är något som bör inkluderas i skolans verksamhet. 

Dunkels (2005a, s. 2070–2071) har genom intervjuer med ungdomar i ett chattforum kommit 

fram till att få ungdomar har uppsatta regler kring användandet av datorer och internet. En 

intervjuad flicka berättade att hon inte fick besöka porrsidor eller äta mat vid datorn. Vidare 

presenterar Dunkels att de intervjuade inte uppfattat att lärare gett dem någon kunskap om 

internetanvändning. Dunkels menar dock att det inte nödvändigtvis innebär att de inte gjort det 

utan att ungdomarna inte uppfattat det så, vilket presenteras i artikeln Young people’s net 

cultures. Lärare kan ta upp saker utan att elever reflekterar över det men som Forsman och 

Campbell presenterar ovan krävs tydliga bestämmelser för hur skolans arbete gällande mobbning 

på sociala medier ska utformas. Att döma av Dunkels studie finns inga uppsatta regler för 

eleverna när de använder internet.
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Mobbning kan ses ur olika perspektiv, de perspektiv som används påverkar vår tolkning. Vi 

kommer i kapitlet att presentera det individualpsykologiska perspektivet, och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Perspektiven har valts då de speglar olika synsätt av 

mobbning. Det förstnämnda användes främst vid den tidigare mobbningsforskningen medan det 

sistnämnda är det idag vanligast förekommande. Begreppen infödingar och immigranter som 

används för att förklara skillnaden mellan barn och vuxnas internetkunskaper presenteras också i 

kapitlet. Vi kommer utifrån perspektiven och begreppen att diskutera hur skolans personal 

uppfattar arbetet mot mobbning på sociala medier i analys- och diskussionsavsnitten. 

Individualpsykologiska perspektivet 

Ett individualpsykologiskt perspektiv innebär att fokus ligger på att söka förklaringar och 

förståelse för olika fenomen hos individen. Inom det individualpsykologiska perspektivet 

granskas enskilda individers delaktighet i olika fenomen (Ekholm & Fransson, 1987, s. 15). 

Begreppet myntades av Alfred Adler och presenteras bland annat i boken Individualpsykologien- 

vägen till människokunskap. Adler (1939, s. 11–13) menar att människor i barndomen söker efter de 

första spåren till vad som senare utvecklas och bildar hennes själsliv. I interaktion med andra 

utgår människan från sitt själsliv och alltså sina egna värderingar. 

    Utifrån ett individualpsykologiskt perspektiv är förklaringen till mobbningsfenomenet ett 

aggressivt beteende mellan individer. Beteendet tros grundas i individernas olika bakgrund och 

personlighet (Frånberg & Wrethander, 2011, s. 11). Utifrån detta perspektiv kan mobbning ses 

som ett individbegrepp, vilket innebär att utgångspunkten tas utifrån enskilda individers 

egenskaper, tankar och handlingar (Gilje & Grimen, 2007, s. 213) 

Socialkonstruktivistiska perspektivet 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet presenterades för första gången i boken The social 

construction of reality av Peter L Berger och Thomas Luckmann (1967). De presenterar att 

människors sociala kunskap bygger på att verkligheten är socialt konstruerad, vilket de menar 

stöds av flera psykologiska teorier (Berger & Luckmann, 1967, s. 189). En bland flera 

utgångspunkter för det socialkonstruktivistiska perspektivet är att människans kunskap är socialt 

konstruerad, då människan tilldelas kunskap genom språket. Eftersom språket klassas som en 

social företeelse kan även kunskap indirekt göra det. Vissa menar att kunskapen påverkas av 

samhällets utformning vid olika tidpunkter (Barlebo Wenneberg, 2000, s. 29–30). Utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är kunskapen skapad av människor via daglig interaktion, 

den sociala tillvaron människan deltar i formar alltså hennes verklighetsuppfattning och sociala 

konstruktioner (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 55).  
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    Efter att ha uppmärksammat de situationer där barn utsätts för kränkande handlingar kan 

slutsatsen dras att sådana situationer kan betraktas som socialt konstruerade (Frånberg & 

Wrethander, 2011, s. 11). Detta stöds även i Larssons (2010) artikel där mobbningsbegreppet 

presenteras som ett socialt problem, vilket skapas i sociala sammanhang. Utifrån detta perspektiv 

kan mobbning ses som ett strukturbegrepp, vilket innebär att det utgår från sociala ordningar, 

former eller strukturer (Gilje & Grimen, 2007, s. 214). 

Infödingar och immigranter 

Begreppen infödingar och immigranter syftar till barns och vuxnas skilda relationer till 

internetvärlden. Begreppen presenteras av Dunkels (2007, s. 35) som digital natives och digital 

immigrants, vilka vi valt att översätta till infödingar och immigranter. Begreppet infödingar innebär 

att dagens barn och ungdomar är födda i en värld där internet utgör en stor del av vardagen, de 

kan därför klassas som infödingar i internetvärlden. Infödingarna har en naturlig relation till 

internet och är oftast vana användare av mediet. Begreppet immigranter innebär att de vuxna 

som föddes innan internets storhetstid och inte själva vuxit upp med mediet har immigrerat in i 

internetvärlden. Immigranterna har inte fått någon naturlig relation till att använda internet under 

sin uppväxt och ser därför oftast inte internetanvändandet som en naturlig del av sitt liv. 

Immigranterna måste ofta sätta internet i perspektiv till andra fenomen som är en naturlig del av 

immigranternas liv för att förstå internet som medium i fulla drag. Dunkels (2005b, s. 44) 

refererar till Dahlgren som använder begreppet mentala hästkärror för att illustrera hur 

människor tar till sig ny teknik. Med detta menas att de första bilarna som tillverkades liknade de 

hästkärror som man tidigare haft. Anledningen var att tankemönstret från hästkärrorna fanns 

kvar hos dem som tillverkade de första bilarna.  

Begreppen infödingar och immigranter skapar ett glapp mellan de unga och vuxnas kunskaper 

om internet, där de unga oftast ligger steget före och har bättre kunskaper än de vuxna. 

Begreppen har en nära koppling till det socialkonstruktivistiska perspektivet, då individers 

kunskap påverkas av samhällets utformning vid olika tidpunkter. De unga och vuxnas kunskap 

skiljer sig alltså då de växt upp under olika tidsepoker.  

Infödingarna ser internet och de sociala medierna ur barns perspektiv, vilket innebär det 

perspektiv som barnen och ungdomarna själva har (Halldén, 2003, s. 14). Immigranterna ser 

däremot internet och mobbning på sociala medier ur ett vuxenperspektiv, vilket innebär det 

perspektiv och de värderingar som vuxna har (Arnér & Tellgren, 2006, s. 38).  

Glappet mellan infödingar och immigranters kunskap om de sociala medierna blir relevant i 

skolans arbete för att motverka mobbning som förekommer på sociala medier eftersom glappet 

påverkar arbetets utgång. Vi kommer vidare i studien att analysera denna aspekt utifrån insamlat 

empiriskt material, framförallt i kapitlet analys.  
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Syfte 

Syftet med studien är att studera hur en personalgrupp som är engagerade i antimobbningsfrågor 

på olika skolor uppfattar den egna skolans arbete för att motverka mobbning på sociala medier. 

Frågeställningar 

För att kunna uppnå studiens syfte har vi valt följande frågeställningar. 

Hur uppfattar personalgruppen att: 

- skolan arbetar för att motverka mobbning på sociala medier? 

- skolan gått tillväga då de valt hur de ska arbeta för att motverka mobbning på sociala 

medier? 

- arbetet mot mobbning på sociala medier fungerar på skolan? 
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Metod 

I avsnittet presenteras de metoder som använts för att samla in det empiriska materialet till 

studien. Vi kommer även att presentera urvalet samt redovisa hur genomförandet gått till. 

Databearbetning och analysmetod kommer att introduceras och i slutet av avsnittet kommer 

validiteten och reliabilitet och de forskningsetiska aspekterna av studien att presenteras. I slutet av 

kapitlet kommer även en reflektion av den valda metoden att göras.  

Metod för datainsamling  

Eftersom vi i studien ska undersöka hur en utvald grupp anställda uppfattar den egna skolans 

arbete för att motverka mobbning på sociala medier har vi valt semi-strukturerade intervjuer som 

metod för datainsamlingen. Detta innebär att vi kommer att utgå från specifika teman under 

intervjutillfället. Valda teman vävs samman i en intervjuguide (se bilaga 1) (Bryman, 2008, s. 415). 

Urval och material 

I studien har vi valt att intervjua fyra personer ur personalen på två olika skolor. Sammanlagt har 

alltså åtta personer intervjuats. Vi har främst intervjuat personal som har det yttersta ansvarar för 

antimobbningsfrågor på de utvalda skolorna detta då vi anser att de kan ge utförliga svar på våra 

frågor, skolorna benämner dessa personalgrupper som trygghetsgrupper. Vissa av de intervjuade 

ingår inte i trygghetsgrupperna men har ett personligt intresse för frågor av denna karaktär.  

    De två skolorna ligger i samma kommun, belägen i mellansverige. Skolorna undervisar elever 

från förskoleklass till och med årskurs 6 och har drygt 300 elever vardera. På de två skolorna 

finns grundskola och särskola. Vi har dock valt att undersöka grundskolans verksamhet och 

intervjuat verksam personal inom denna skolform. Urvalet har skett slumpmässigt och vi har 

slumpmässigt kontaktat två skolor i kommunen med elever från förskoleklass till och med årskurs 

6. Det är viktigt att tillägga att urvalet inte är representativt för andra skolor utan enbart för de två 

undersökta skolorna.  

    Nedan följer en kort beskrivning av den intervjuade personalen. Malin Landerdahl har 

intervjuat person 1–4 på skola A och Caroline Olsson har intervjuat person 1–4 på skola B. 

Personal A:1: Manlig lärare som arbetar på skola A. Mannen har arbetat på skolan sedan han tog 

examen från lärarprogrammet för 13 år sedan. Han arbetar idag i en liten undervisningsgrupp på 

mellanstadiet och är aktiv i skolans trygghetsgrupp. 

Personal A:2: Kvinnlig lärare som arbetar på skola A. Kvinnan har arbetat på skolan sedan den 

grundades för 22 år sedan, hon har varit verksam inom läraryrket i sammanlagt cirka 40 år. 

Kvinnan undervisar i svenska som andra språk, mindre grupper i engelska samt engelska som 

språkval. Hon är aktiv i skolans trygghetsgrupp och har varit det under många år. 
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Personal A:3: Kvinnlig psykolog som arbetar på skola A där hon har en heltidstjänst. Kvinnan 

har arbetat på skolan i ett år. Hon har arbetat som skolpsykolog i sammanlagt 13 år . Hon är aktiv 

i skolans trygghetsgrupp. 

Personal A:4: Kvinnlig lärare som arbetar på skola A. Kvinnan har arbetat på skolan i tio år, hon 

har sammanlagt varit verksam inom läraryrket i cirka 20 år. Kvinnan är klassföreståndare i årskurs 

6 och undervisar även i årskurs 3. Hon är inte delaktig i trygghetsgruppen men väl insatt i skolans 

arbete för att motverka mobbning. 

Personal B:1: Kvinnlig lärare som arbetar på skola B. Kvinnan har arbetat på skolan i 22 år, hon 

har varit verksam inom läraryrket i sammanlagt 40 år. Hon är klassföreståndare i årskurs 5. 

Kvinnan är inte delaktig i skolans trygghetsgrupp men väl insatt i skolans arbete för att motverka 

mobbning. 

Personal B:2: Kvinnlig lärare som arbetar på skola B. Kvinnan har arbetat på skolan i knappt ett 

år, hon har varit verksam inom läraryrket i sammanlagt sex år. Kvinnan arbetar främst i årskurs 1 

men undervisar även i årskurs 3. Hon är aktiv i trygghetsgruppen sedan fyra veckor tillbaka.  

Personal B:3: Kvinnlig lärare som arbetar på skola B. Kvinnan har arbetat på skolan i 36 år, hon 

har varit verksam inom läraryrket i sammanlagt 41 år. Kvinnan undervisar i textilslöjd i årskurs 3 

till 6. Hon är aktiv i skolans trygghetsgrupp. 

Personal B:4: Manlig lärare som arbetar på skola B. Mannen har arbetat på skolan i fem år, han 

har varit verksam inom läraryrket i sammanlagt sex år. Han undervisar i idrott och hälsa i årskurs 

2 till 6 och hem och konsumentkunskap i årskurs 6. Han är aktiv i skolans trygghetsgrupp. 

Genomförandet 

Det empiriska materialet som samlats in till studien bygger på personalens uppfattningar på två 

olika skolor, skolorna kommer i uppsatsen att kallas för skola A och skola B. Malin Landerdahl 

kommer att ansvara för skola A och Caroline Olsson för skola B. På vardera skola har fyra 

intervjuer genomförts med personal som är insatta i mobbningsarbetet på skolorna, majoriteten 

av personalen är engagerade i skolornas trygghetsgrupper. Skolorna och de intervjuade 

presenteras ovan i kapitlet urval och material. 

    Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som strukturerades i teman för att 

besvara syftet och frågeställningarna för studien. Vi har använt en semi-strukturerad 

intervjumetod, vilket innebär att frågorna inte nödvändigtvis behöver ställas i ordning under 

intervjutillfället. Intervjupersonen bör även få goda möjligheter att formulera svaren på ett 

individuellt sätt. Oftast ställs dock frågorna i en förbestämd ordning (Bryman, 2008, s. 415). 

    För att kontrollera att intervjuguiden besvarar studiens syfte genomfördes inför intervjuerna en 

testintervju där en klasslärare som är delaktig i trygghetsgruppen på en skola i en annan kommun 

intervjuades. Testintervjun ingår dock inte i studien utan utfördes för att pröva intervjuguiden. 

Enligt Essiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 268) är det viktigt att göra 
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testintervjuer för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden. Efter testintervjun kunde vi 

konstatera att intervjuguiden besvarade studiens syfte. 

    För att komma i kontakt med skolor och personal valde vi slumpmässigt ut skolor med elever 

från förskoleklass till årskurs sex från den berörda kommunen och besökte dem för att presentera 

studien och bestämma intervjutid. Vid besöken var vi noga med att förklara syftet med studien 

samt hur lång tid intervjuerna beräknades ta.  

    När intervjuerna väl skulle genomföras var vi noga med att låta personalen på skolorna själva 

välja var intervjun skulle äga rum, detta för att skapa en trygg miljö för informanten, vilket är 

något som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 264) betonar. 

    De huvudteman i intervjuguiden som skapats för intervjutillfället öppnar för att strukturerat 

öppna och breda frågor. På detta sätt skapas en situation som är dynamisk, där samtalet hålls 

levande. Det är viktigt att personen som blir intervjuad känner sig motiverad att berätta om sina 

tankar och erfarenheter. Strävan är korta intervjufrågor som följs av långa svar (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 264–265). 

    För att kunna dokumentera och senare också analysera intervjuerna spelades de in med hjälp 

av ljudinspelning på Iphone. Med hjälp av inspelningen kunde vi under intervjuerna koncentrera 

oss på samtalet med den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). 

    Hur vi gick till väga vid bearbetningen och analysen av det empiriska materialet förklaras nedan 

under rubriken databearbetning och analysmetod.      

Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförandet transkriberades samtliga intervjuer. En ortografisk transkriberingsmetod 

användes, vilket innebär att allt som sägs skrivs ned ordagrant (Braun & Clarke, 2006, s. 88). 

Utfyllnadsord har ibland tagits bort i transkriberingen, detta då dessa ord inte fyller någon 

funktion utifrån studiens syfte. Uppgiftslämnares namn och de studerade skolorna kommer att 

kodas enligt urvalslistan ovan. Annan personal som nämns kodas med X följt av en siffra. Övriga 

namn som skolor och städer kodas med följande tecken *. 

    I resultatet presenteras det insamlade intervjumaterialet i text, där olika delar av intervjun som 

behandlar samma tema knyts samman. Här används en berättande sammanfattningsteknik. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 271) menar att en 

sammanfattningsteknik där det centrala i berättelsen lyfts fram och texten organiseras av tidsliga 

och rumsliga principer kan användas för att sammanfatta en intervju. Samtalet i en intervju 

hoppar ofta mellan olika teman och vår uppgift blir att organisera och strukturera en 

sammanfattning. En sammanfattningsteknik som byggs på en berättande struktur tolkar texten på 

manifest nivå, vilket innebär att utgångspunkten tas i det som förmedlas från de intervjuade.  

    För att analysera det insamlade materialet som presenteras i resultatet har vi valt att använda en 

tematisk analysmetod. Den tematiska analysmetoden är den vanligaste metoden för att analysera 

kvalitativa data (Bryman, 2008, s. 528–529). En tematisk analys används för att identifiera, 
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analysera och urskilja teman ur det insamlade materialet. Trots att den tematiska analysen är 

vanligt förekommande finns inga fasta regler för hur metoden ska användas. Metoden används 

med fördel för att reflektera kring verkligheten. När teman konstrueras måste vi noggrant 

överväga vilka teman som är relevanta och hur övergripande valda teman bör vara. Analysen 

kommer att göras utifrån semantiska teman, där valda teman tydligt sammanfattar och svarar på 

studiens frågeställningar, vilket stänger dörrarna för att läsa mellan raderna. Analysarbetet 

kommer att inledas med att vi söker efter data till studien och läser forskningsrelaterad litteratur 

kopplad till studiens syfte. Vi kommer därefter att göra oss uppmärksamma på generella koder 

inom ämnet genom att undersöka insamlade data och tidigare forskning. Steg tre blir sedan att 

arbeta fram relevanta teman för analysen. Valda teman ska sedan granskas och därefter namnges. 

Det är först efter dessa steg som rapporten skrivs (Braun & Clarke, 2006, s. 79–87). 

Giltighet och tillförlitlighet  

Validitet är enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) den giltighet som undersökningen har, det 

vill säga att studien undersöker dess faktiska syfte. För att studera hur en personalgrupp som är 

engagerade i antimobbningsfrågor på två skolor uppfattar den egna skolans arbete för att 

motverka mobbning på sociala medier, har vi valt att intervjua personal på skolorna som är aktiva 

i skolans trygghetsgrupp eller på annat sätt är engagerade i antimobbningsfrågor på skolan. Vi 

bedömer därför att studien har hög validitet. Det är dock viktigt att påpeka att vi i studien endast 

kan dra slutsatser utifrån resultatet av de två undersökta skolorna. 

    Reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) den tillförlitlighet undersökningen har, 

det vill säga om studien undersöker det vi tänkt undersöka på ett tillförlitligt sätt. I studien 

undersöks hur en personalgrupp uppfattar att den egna skolan arbetar för att motverka 

mobbning på sociala medier. För att ta reda på hur personalen uppfattar arbetet blir metoden för 

studien intervjuer. Studien får en hög reliabilitet då vi utgår från de intervjuades uppfattning.  

Etiska överväganden  

I vår studie är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter och regler som finns inom 

forskningen. Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002, s. 7–14) forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kommer den intervjuade innan intervjun 

påbörjas att informeras om studiens syfte samt vilka rättigheter den intervjuade har, det vill säga 

att medverkan är frivillig och att den medverkande när som helst kan avbryta sin medverkan. Det 

datamaterial vi samlar in under intervjun i form av ljudinspelning och anteckningar kommer att 

förvaras säkert, där inga obehöriga kan komma åt materialet. Materialet kommer endast att 

fungera som insamlad data för just den här studien och inte för någonting annat. Personalen som 

intervjuas kommer att ges fiktiva namn och därmed anonymitet. I uppsatsen kommer den 

intervjuade personalen att benämnas med A:1–4 och B:1–4. Inga uppgifter kommer att lämnas ut 
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så att de intervjuade kan identifieras. På detta sätt har vi i studien tagit hänsyn till de fyra 

grundläggande reglerna som finns för forskningsverksamhet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14).  

Reflektioner över metoden  

Eftersom syftet med studien är att studera hur personal som är engagerade i antimobbningsfrågor 

på olika skolor uppfattar den egna skolans arbete för att motverka mobbning på sociala medier 

har en intervjustudie valts som metod. Insamlingen av materialet har gått bra, mycket tack vare 

att de två skolorna snabbt ställde upp i vår studie.  

Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter och under alla intervjuer tilläts vi att använda 

ljudupptagning. Viktigt att tillägga är att det enligt Essiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012, s. 235) finns oönskade effekter som tillkommer då intervju används som metod. Dessa kan 

till exempel vara en omedveten påverkan från den som intervjuar och anpassning från den som 

blir intervjuad. En omedveten påverkan från den som intervjuar innebär att den som intervjuar 

omedvetet använder sig av olika gester och uttal då frågan läses upp eller svaren på frågan ges. 

Detta är något vi hade i tankarna under intervjutillfällena, men då det handlar om omedvetna 

signaler är det svårt att garantera att sådana handlingar inte ägt rum.  

     Anpassning från den som blir intervjuad rör sig om att den intervjuade anpassar sina svar till 

vad som förväntas av dem. Även detta är något att förhålla sig till under intervjutillfällena, dock 

är detta problem svårare att göra någonting åt då det ligger hos den intervjuade personen. Det är 

dock viktigt att vara medveten om att problemet förekommer (Essiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 235). 

Det är även viktigt att tillägga att studien inte går att generalisera. Detta då endast åtta lärare på 

två olika skolor har deltagit i studien. Anledningen till detta är att studien genomförts under en 

kort och koncentrerad tidsperiod.  
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Resultat  

Den här delen i uppsatsen delas upp i två delar, första delen skola A ansvarar Malin Landerdahl 

för, den andra delen skola B ansvarar Caroline Olsson för. Resultatet presenteras i avsnitten 

förebyggande arbete, åtgärdande arbete och ansvar. I avsnittet förebyggande arbete presenteras 

främjande och förebyggande arbete, då vi anser att dessa delar kan vävas samman i vår studie. 

Resultat – Skola A 

Förebyggande arbete  

Likabehandlingsplan  

Alla intervjuade menar att skolans likabehandlingsplan utgör en stor del i arbetet mot mobbning. 

Likabehandlingsplanen finns i två versioner, en vuxenversion med ett mer formellt språk och en 

barnversion. Barnversionen är utarbetad i en powerpoint-presentation och tanken är att den ska 

användas löpande i undervisningen. I arbetet tas olika ord som ingår i likabehandlingsplanen upp 

och diskuteras, ett exempel som de flesta i personalen gav var ordet diskriminering. Hälften av de 

intervjuade hävdar att mobbning på sociala medier finns beskrivet i likabehandlingsplanen. De 

övriga känner sig osäkra, en av dem menar att det är något som skolan arbetar med och därför 

borde vara nämnt. En annan säger att eftersom det är så pass aktuellt borde det stå om mobbning 

på sociala medier i likabehandlingsplanen, annars menar hon att skolan får skämmas. Hon 

uttrycker sig på följande sätt: 

 [...]det är jag nästan säker på att det står, det borde stå annars får vi skämmas, jo det står, det står, 

det måste det göra (Personal A:2). 

En av de intervjuade berättar att flera lärare på skolan satt upp barnversionen av 

likabehandlingsplanen på väggen i sina klassrum så att eleverna själva kan läsa den. 

Trygghetssamtal och trygghetsenkät 

Samtliga i personalen berättar att alla klasslärare på skolan genomför trygghetssamtal med sina 

elever varje termin. Samtalen sker individuellt och eleverna får då möjlighet att berätta om de 

misstänker att någon är utsatt för mobbning eller inte mår bra. Det eleven berättat föregående 

termin följs också upp under samtalet. Flera av de intervjuade berättar att trygghetssamtalen 

sedan sammanställs av trygghetsgruppen, en grupp vuxna på skolan som ansvarar för 

antimobbningsfrågor och där majoriteten av de intervjuade ingår. Cirka en månad efter 

trygghetssamtalet genomförs en trygghetsenkät bland eleverna. Även enkäten sammanställs av 
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trygghetsgruppen. Resultatet av sammanställningarna används sedan för att utveckla skolans 

förebyggande arbetet mot mobbning. 

Värdegrundsarbete 

Personalen som är engagerad i trygghetsgruppen berättar att alla lärare på skolan kontinuerligt ska 

arbeta med värdegrund i undervisningen, en av de intervjuade berättar att tanken är att 

klasslärarna ska arbeta med värdegrundsarbete varje vecka. En annan ur personalen berättar att 

vissa klasser har värdegrundsarbetet inskrivet i schemat medan andra lärare valt att plocka in det 

när det passar. Hur värdegrundsarbetet ska utformas bestäms av den enskilda läraren. 

Trygghetsgruppen ger veckovis ut förslag till värdegrundsarbetet i form av Emotional quality (EQ) 

övningar för att underlätta arbetet. EQ-övningarna är gruppstärkande samarbetsövningar. En av 

de intervjuade berättar att EQ-övningarna främst är anpassade till skolans äldre elever. 

Trygghetsgruppen har därför köpt in böcker med övningar som är anpassade för lite yngre elever. 

En av de intervjuade berättar inte direkt om värdegrundsarbetet, men däremot att hon kan ta upp 

aktuella konflikter och problem på mentorstiden, som finns på schemat varje vecka eller löpande 

i undervisningen när det behövs. Två av de intervjuade poängterar vikten av att föra en dialog 

med eleverna om hur de ska vara mot varandra och att ingen ska behöva vara ensam på rasten. 

    En ur personalen menar att skolan inte arbetar speciellt med mobbning på sociala medier och 

att det beror på att det inte finns något behov från eleverna. Hade behovet funnits hade arbetet 

antagligen sett annorlunda ut. Den intervjuade anser däremot att skolan årligen bör ge eleverna 

en genomgång i etik på sociala medier, vilket kan styrkas av ytterligare en intervjuad som hoppas 

att alla klasslärare pratar med eleverna om mobbning på sociala medier, dock finns ingen formell 

bestämmelse om detta. En tredje ur personalen berättar att hon i flera ämnen, till exempel 

svenska och de samhällsorienterande ämnena, inkluderar förebyggande arbete för att motverka 

mobbning på sociala medier. Hon berättar att arbetet går ut på att lära eleverna hur de ska 

uttrycker sig inom olika forum och vilket språk de bör använda. Den intervjuade menar att det är 

viktigt att kommunicera med föräldrarna och låta dem vara en stor del i det förebyggande arbetet 

mot mobbning på sociala medier. Eftersom mobbning på sociala medier förekommer på fritiden 

så tycker hon att det är föräldrarnas ansvar. Kommunikationen sker främst vid föräldramöten. 

Tillgång till sociala medier 

De intervjuade berättar att skolan har mobilförbud, vilket innebär att eleverna inte ska ha tillgång 

till mobiltelefoner under skoltid. Eleverna lämnar in mobiltelefonerna på morgonen och får 

tillbaka dem vid skoldagens slut. Tre av de intervjuade poängterar att mobilförbudet är en stor del 

i det förebyggande arbetet mot mobbning på sociala medier, då eleverna rent praktiskt inte kan 

komma åt sociala medier under skoltid. 

    Majoriteten av de intervjuade berättar att eleverna ibland har tillgång till datorer i 

undervisningen. En av de intervjuade berättar att årskurs 6 även har tillgång till datorer vid en av 

två dagliga raster. Alla intervjuade är överens om att skolan inte har några generella regler för 
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datoranvändning frånsett hur eleverna ska handskas med datorn. De menar att det finns ett 

speciellt syfte och mål när datorer används i undervisningen som ska följas. En av de intervjuade 

berättar att eleverna inte får lyssna på musik och liknande när hon använder datorer i 

undervisningen. Den intervjuade som är ansvarig för årskurs 6 berättar att eleverna inte får 

besöka sociala medier när de använder datorer på raster.  

Bakgrund till det presenterade arbetssättet 

En av de intervjuade menar att trygghetssamtalen och trygghetsenkäten är en 

kvalitetssäkringsmetod som skolan själv utvecklat och som omarbetats efter 

likabehandlingsplanen. Flera av de intervjuade menar att skolan inte utgått från någon speciell 

teori utan från flera olika aspekter när de arbetat fram de förebyggande arbetssätten. De har bland 

annat använt litteratur och EQ-övningar. En av de intervjuade poängterar att arbetet alltid måste 

ske utifrån likabehandlingsplanen. En annan intervjuad menar att trygga barn med gott 

självförtroende är nyckeln till att förebygga mobbning. 

Utvärdering av arbetet 

Vid utvärderingen av mobilförbudet råder delade meningar bland de intervjuade. En intervjuad 

menar att det skulle vara svårstyrt om eleverna fritt fick surfa på internet på skoltid och menar att 

det är bättre att de umgås med varandra utan teknisk apparatur. En annan i personalgruppen 

berättar att förbudet är ett gemensamt beslut och att de flesta vuxna på skolan tycker att det är 

enklast att ha det så. Övriga intervjuade menar att mobiltelefoner skulle kunna vara ett hjälpmedel 

i undervisningen. En av dem menar att internetuppkopplingen är dålig i vissa klassrum och att 

mobiltelefoner skulle kunna användas istället för datorer. Den andra intervjuade menar att skolan 

genom ett förbud inte lärt eleverna någonting och att det inte ledare till någon utveckling, skolan 

bör istället undervisa eleverna om hur de ska använda de sociala medierna.  

En av de intervjuade menar att det förebyggande arbetet mot mobbning på sociala medier 

fungerar bra och att de pratar mycket om det för att öka medvetenheten hos både personal och 

elever men att arbetet alltid kan bli bättre.  

En intervjuad menar att internet är ett område där eleverna ofta är kunnigare än de vuxna. Det 

får eleverna att känna sig duktiga, men öppnar också möjligheter för eleverna att gå bakvägar som 

lärarna inte upptäcker. Den intervjuade menar att det är ett riktigt problem och hoppas att någon 

annan som är kunnig inom sociala medier upptäcker mobbning och kränkningar på sociala 

medier. Den intervjuade säger: 

Men man får hoppas ibland att nån är duktigt på att upptäcka det, nån vuxen. För annars är det ju 

väldigt hemskt tycker jag, det är förskräckligt, usch! Det är ett problem riktigt (Personal A:2). 

Två av de intervjuade menar att det är viktigt att uppmärksamma händelser på sociala medier. 

En av dem menar att det som händer på sociala medier följer med till skolan och att det därför är 

viktigt att etik på internet tas upp i undervisningen. Skolan behöver hjälp att få kunskap om hur 
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det ser ut utanför skolans väggar, den intervjuades känsla är att skolan ligger efter vad gäller 

sociala medier. Den intervjuade poängterar också vikten av att inkludera mobbning på sociala 

medier i likabehandlingsplanen. 

Den andra intervjuade menar att det är viktigt att rannsaka sig själv och förändra arbetet 

utifrån analyser av det genomförda arbetet. Den intervjuade menar att mobbning på sociala 

medier bör likställas med annan form av mobbning och uttrycker följande: 

Jag tror inte man kan särskilja mobbning på sociala medier med vanlig eller traditionell mobbning, 

det är ett sätt att kränka och det är ett sätt att utsätta (Personal A:3). 

Två av de intervjuade är överens om att de inte kan styra vad som händer på sociala medier på 

fritiden men att de kan ge verktyg och en social uppfostran och arbeta rent stödjande och 

förebyggande. En av dessa uttrycker sig som följer: 

[…] vi kan ju aldrig styra om vad som händer på fritiden, det måste få finnas en fritid och den kan 

inte vi, det kan inte vi styra över liksom. Det man kan göra är ju att ge verktyg och en social 

uppfostran liksom […] (Personal A:4). 

Åtgärdande arbete  

Trygghetsgruppen 

Alla intervjuade berättar att trygghetsgruppen utgör en stor del i det åtgärdande arbetet mot 

mobbning. Gruppen är sammansatt av frivillig personal som har ett intresse för 

antimobbningsfrågor. De berättar att trygghetsgruppen träffas en gång i veckan då de diskuterar 

aktuella fall på skolan. En av de intervjuade berättar att trygghetsgruppen brukar informera övrig 

personal om det är något speciellt de bör vara uppmärksamma på. 

Arbetsgång vid mobbning 

De intervjuade är överens om hur arbetsgången ser ut då ett mobbningsfall inträffar. Det börjar 

med att klassläraren genom samtal med eleverna försöker lösa konflikten. En av de intervjuade 

menar att läraren måste dokumentera dessa samtal och lämna anteckningarna till rektorn, en 

annan är osäker på om dokumentation redan måste ske på detta plan, övriga tar inte upp frågan. 

Om konflikten inte kan lösas av klassläraren kopplas trygghetsgruppen in. En av de intervjuade 

menar att klassläraren kan ta hjälp av arbetslaget innan trygghetsgruppen kopplas in. Två av de 

intervjuade berättar att klassläraren fyller i en anmälningsblankett som sedan lämnas till 

trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen utgår alltid från den mobbade, de kan lösa konflikter på 

olika sätt men oftast används enskilda samtal som metod. Två av de intervjuade berättar att 

uppföljande samtal genomförs, en ur personalen uttrycker sig som följer: 
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Och sen brukar vi säga att vi pratar om det om en vecka igen eller, aa eller om tre dar eller nånting 

sånt där, så att dom inte känner att nu har dom pratat om det här och nu räcker det, utan att vi tar 

det igen va (Personal A:2). 

Hälften av de intervjuade berättar att dokumentation av arbetet är mycket viktigt. En av dem 

berättar att de använder ett speciellt formulär vid dokumentationen. Samtliga intervjuade menar 

att föräldrar kontaktas vid mobbning men det råder oenighet om vem som tar kontakten. Två av 

de intervjuade menar att klassläraren tar kontakt med föräldrarna medan en annan menar att det 

är trygghetsgruppens uppgift. 

Alla intervjuade är överens om att eleverna kan prata med alla vuxna på skolan om de utsätts 

för något. En av de intervjuade menar att det står i likabehandlingsplanen medan en annan 

berättar att trygghetsgruppen gjort reklam för vilka eleverna kan vända sig till. En ur personalen 

berättar att föräldrarna kan tipsa skolan genom att skriva ut barnens konversationer på sociala 

medier när kränkningar och mobbning förekommit. 

Det råder delad mening bland de intervjuade om skolans roll för att åtgärda mobbning på 

sociala medier. En av de intervjuade menar att skolan endast ska arbeta med detta om det 

uppdagas på skoltid och eleven mår dåligt. Övriga är mer eniga om att mobbningsfall på sociala 

medier är något skolan ska utreda. En av dem menar att skolan likställer all form av mobbning. 

En annan intervjuad menar att mobbning på sociala medier kommer till uttryck på flera ställen 

och ofta fortsätter i skolan, den intervjuade uttrycker sig som följer: 

Jag vet ofta så sker de utanför skoltid bör… på nått sätt så fortsätter de även om de nu skulle 

fortsätta på skolan och skoltid så skulle de säkert fortsätta utanför skoltid eller tvärtom och där e 

de mer viktigt att man har helheten runt omkring liksom var det sker de här (Personal A:1). 

Flera av de intervjuade menar att arbetet för att motverka mobbning på sociala medier är 

beroende av eleverna. Det är först när skolan får vetskap om vad som hänt som de kan ingripa. 

En av de intervjuade berättar att skolan inte arbetar för att upptäcka mobbning på sociala medier, 

den intervjuade menar att det är ett privat problem, detta formuleras på följande sätt: 

 […] vi använder inte sociala medier på skolan helt enkelt, det är en privat sak [...] (Personal A:4). 

En annan av de intervjuade menar att föräldrarnas delaktighet i arbetet för att åtgärda 

mobbning på sociala medier blir annorlunda än vid vanlig mobbning. Han uttrycker sig på 

följande sätt: 

Ett lite annat tänk på vilka som ska vara med och man blandar in föräldrar på ett annat vis så på 

det viset skiljer ju, sättet vi skulle prata med eleverna på liksom, och diskutera det skulle vara 

ungefär lika (Personal A:1). 

Elevvård 

En av de intervjuade berättar att personalen under varje arbetslagsmöte behandlar punkten 

elevvård, vilket innebär att personalen kan diskutera hur eleverna på skolan mår. 
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Bakgrund till det presenterade arbetssättet 

Samtliga intervjuade menar att skolan inte utgått från någon specifik metod i det åtgärdande 

arbetet mot mobbning. Hälften av de intervjuade menar att basen funnits under lång tid och att 

arbetet hela tiden utvecklats genom analyser av arbetet och resultat i forskningsrapporter. En av 

de intervjuade poängterar att skolan utgår från likabehandlingsplanen i arbetet för att motverka 

mobbning på sociala medier. 

Utvärdering av arbetet 

De intervjuade har olika uppfattning om hur arbetet för att motverka mobbning på sociala 

medier fungerar. En av de intervjuade menar att det lilla som skolan har gjort har fungerat bra 

och att mobilförbudet kan vara en anledning till att förekomsten av mobbning på sociala medier 

är så pass liten. Den intervjuade menar vidare att sociala medier hör till fritiden och att 

föräldrarna är tacksamma över att få lösa dessa konflikter och problem på egen hand. Övriga 

menar att det är svårt att åtgärda mobbning som förekommer på sociala medier. De menar att 

denna typ av mobbning är svår att kontrollera. En intervjuad menar att den lätt blossar upp på 

nytt eftersom det ofta är många inblandade och att de inblandade inte nödvändigtvis är medvetna 

om sin inblandning. En intervjuad menar att ett nära samarbete med hemmen är ett måste medan 

en tredje inte tror att skolans personal förstår vad eleverna egentligen gör på de sociala medierna, 

hon uttrycker sig som följer: 

Jag tror inte, vi fattar inte det där tror jag, eller vi ska jag inte säga, jag fattar i alla fall inte det. Jag 

tror att det är eleverna i såna fall som berättar för oss att det och det har skrivits eller nån bild har 

lagts ut eller vad det nu är för nånting (Personal A:2).  

    Hälften av de intervjuade menar att arbetet alltid kan bli bättre och utvecklas vidare. En av de 

intervjuade menar att det kan vara skönt att ha en speciell grupp på skolan att lämna över 

mobbningsärenden till eftersom personalen ofta har ont om tid. Gruppen gör det också tydligt 

för eleverna vilka som arbetar med antimobbningsfrågor på skolan. 

Ansvar? 

De intervjuade har olika uppfattning om vem som bär ansvaret för att förebygga och åtgärda 

mobbning på social medier. En av de intervjuade menar att det är föräldrarnas ansvar eftersom 

mobbningen sker på fritiden. Övriga intervjuade är mer enig om att det är ett delat ansvar. En av 

de intervjuade menar att föräldrarna borde vara delaktiga och veta vad barnen gör på sociala 

medier men att de ofta skjuter över ansvaret på skolan. En intervjuad menar att skolan inte kan 

ha hela ansvaret eftersom det inte finns anställda som enbart arbetar med denna typ av frågor. En 

ur personalgruppen menar att mobbning på sociala medier egentligen är ett samhällsproblem och 

att skolan måste få föräldrarna med sig i arbetet. Vidare menar den intervjuade att skolan 
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framförallt bör arbeta förebyggande och fostra samhällsmedborgare demokratiskt och 

kunskapsmässigt. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 [...] alltså vi ska fostra våra samhällsmedborgare å då måste vi ta ansvar för hela lärandemiljön å 

där är de sociala medier är en del utav framtiden å säger vi nått annat då ljuger vi (Personal A:3). 
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Resultat – Skola B 

Förebyggande arbete  

Trygghetsgruppen 

Hälften av de intervjuade berättar att trygghetsgruppen är uppdelad i två delar, den ena sköter det 

förebyggande arbetet och den andra det åtgärdande. Det förebyggande arbetet består till exempel 

av gemensamma aktiviteter på skolan som faddergrupper, friluftsdagar, samarbetsövningar och 

discon. Trygghetsgruppen har även gjort utvärderingar med eleverna för att undersöka hur de 

mår. Utvärderingarna används sedan till att utveckla skolans förebyggande arbetet mot 

mobbning. De intervjuade berättar att trygghetsgruppen träffas en gång i månaden och att många 

av dem som är med i gruppen är med eftersom de undervisar i de praktisk-estetiska ämnena och 

därför har en relation till alla elever på skolan.  

Stärkande övningar 

Alla intervjuade nämner att skolan arbetar med olika sorters stärkande övningar för att eleverna 

ska lära känna och acceptera varandra. Hälften av personalen menar att det är viktigt med en god 

kommunikation och dialog med eleverna. De menar att det är betydelsefullt att eleverna känner 

tillit till sin lärare och att läraren alltid bör vara tillgänglig för eleverna. För att öka samhörigheten 

menar personalen att det är viktigt med både gruppövningar i klassen och gemensamma 

aktiviteter på skolan. En av de intervjuade berättar att hon har en tankebok i sin klass där 

eleverna kan skriva ner de tankar och känslor de har som kanske inte annars kommer fram. 

    En annan ur personalen menar att skolan tar till samarbetsövningar så som drama och samtal i 

tjej- och killgrupper först då en konflikt uppstått. Vidare menar samma person att det i dagsläget 

inte behövs då hon främst undervisar i årskurs 1.  

Kamratstödjare 

Alla intervjuade berättar att eleverna på skolan är engagerade i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Några intervjuade berättar att skolan har kamratstödjare men personalen är oenig i 

frågan. En intervjuad menar att de inte längre har kamratstödjare på skolan utan att ansvaret 

istället har lagts helt på klassläraren att upptäcka problem och konflikter. En annan ur personalen 

anser att eleverna är personalens ögon utåt. De övriga menar att skolan har kamratstödjare men 

att eleverna bara har uppgiften ett fåtal veckor. En ur personalen förklarar att hon en gång i 

veckan samtalar med kamratstödjarna och ställer frågor om hur till exempel stämningen i klassen 

är. Utifrån elevernas svar kan hon sedan arbeta vidare för att förebygga mobbning. Den 

intervjuade berättar att hon även har förklarat för klassen att det är viktigt att berätta om det hänt 

något utanför skolan som till exempel på sociala medier.  
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Likabehandlingsplan  

Alla intervjuade förklarar att skolan har en likabehandlingsplan. Två ur personalen förklarar att 

det finns ett PowerPoint-underlag där likabehandlingsplanen förenklats för eleverna. En 

intervjuad menar att hon använder detta underlag i undervisningen för att synliggöra 

likabehandlingsplanen för eleverna då hon anser att de annars lätt glömmer att den existerar. 

    De flesta intervjuade är osäkra på om det står om mobbning på sociala medier i skolans 

likabehandlingsplan. Bara en av de intervjuade svarar med säkerhet att det inte gör det. De andra 

vet antingen inte alls om det står eller är osäkra och tror att det är nämnt men att det inte står 

särskilt mycket om det.   

Information  

Flertalet av de intervjuade berättar att de inte har pratat om mobbning på sociala medier med sina 

elever. En av dem menar att han själv tagit upp vilka regler som gäller på internet och berättat för 

eleverna att de kan blockera personer om de inte vill se personens kommentarer. Den intervjuade 

berättar även att personalen på skolan aldrig gemensamt pratat om problemen på sociala medier.  

    Hälften av personalen menar att skolan för många år sedan bjöd in en man som föreläste för 

föräldrar och personal om mobbning på sociala medier, men då det var länge sedan har de svårt 

att komma ihåg om han även föreläste för eleverna.  

    En annan av de intervjuade anser att mobbning som sker på sociala medier är svårare för 

skolan att stoppa då det ofta sker i hemmet men att ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt, 

vilket uttrycks på följande sätt: 

Om vi jobbar med det men dom inte gör det alls spelar det nästan ingen roll vad vi gör då eller det 

spelar roll men det hjälper inte så mycke eller tvärtom, om föräldrarna jobbar med de och sen så 

stöttar inte vi dom så kommer det inte heller gå så bra, kanske (Personal B:2). 

Tillgång till sociala medier  

Alla de intervjuade förklarar att eleverna i årskurs 4 till 6 har tillåtelse att ta med sig 

mobiltelefoner till skolan men att de enbart får användas på rasterna när eleverna är utomhus. 

Eleverna får dock inte ta bilder eller filma med sina telefoner under rasterna. 

I alla intervjuer framkommer även att eleverna ibland har tillgång till mobiltelefonerna under 

lektionstid, detta då eleverna fått lärarens tillåtelse.  Hälften av de intervjuade menar att 

mobiltelefoner kan vara ett hjälpmedel om de används på rätt sätt i undervisningen. En av dem 

menar även att det är en utveckling som skolan måste acceptera. De yngre eleverna från 

förskoleklassen upp till årskurs 3 får inte använda mobiltelefoner alls under skoltid, deras 

mobiltelefoner ska ligga avstängda i väskorna.  

Samtliga intervjuade berättar att eleverna har tillgång till datorer i undervisningen. Eleverna har 

inte tillgång till dator på raster eftersom eleverna ska vara utomhus. I enstaka fall får eleverna vara 

inomhus och använda en dator. En av de intervjuade förklarar att anledningen till att hon inte vill 
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att hennes elever ska använda datorn under rasten är att hon inte kan kontrollera vad eleverna 

gör. 

Majoriteten av de intervjuade menar att det inte finns några specifika regler angående 

användandet av datorer. En ur personalen tror att kommunen har blockerat olämpliga sidor på 

internet. En annan av de intervjuade menar att det finns generella regler på skolan som innebär 

att eleverna inte får besöka sociala medier utan att de måste ha ett relevant uppdrag när de 

använder datorer i undervisningen.  

Bakgrund till det presenterade arbetssättet 

Hälften av de intervjuade menar att skolan inte utgått från någon speciell metod när de utvecklat 

det förebyggande arbetet mot mobbning på sociala medier utan att de själva kommit fram till att 

arbetssättet passar skolan och skolans elever. Vidare förklarar en av dem att hon har försökt utgå 

från Gardners olika intelligenser då hon jobbat med olika gemensamma aktiviteter.  

    En av personalen anser att anledningen till att skolan kommit överens om att eleverna inte får 

ta bilder eller filma med mobiltelefonerna på rasterna är att eleverna missbrukat användningen 

och filmat och tagit bilder i omklädningsrummen på idrotten. En annan intervjuad menar att 

skolan inte kan kontrollera vilka sidor eleverna besöker på mobiltelefonerna under rasterna utan 

att det är eleverna och föräldrarnas ansvar.   

Utvärdering av arbetet 

Majoriteten av de intervjuade menar att personalen på skolan aldrig pratat om mobbning på 

sociala medier med sina elever och att det är något som skolan i allmänhet är dålig på och måste 

förbättra. Flertalet ur personalen medger att de har förstått att mobbning på sociala medier är 

någonting som finns i samhället men att de inte riktigt vet hur de ska ta tag i problemen och 

informera eleverna om det. En av de intervjuade menar att en anledning till detta kan vara att 

skolans personal har en hög genomsnittsålder, men menar samtidigt att mobbning på sociala 

medier är en fråga som måste lyftas i trygghetsgruppen.  

    En annan av de intervjuade menar att personalen inte är insatta i problemen och förklarar att 

det delvis beror på att trygghetsgruppens medlemmar inte har några egna barn hemma. Hon 

formulerar sig på följande sätt: 

[…] då tror ja att de e så att om man inte har barn å ungdomar hemma i sitt hem asså min dotter 

hon e ju vuxen och B:4 har ju inga barn å X5 ha ju också en vuxen son, å då tror ja att om man 

inte har barn hemma så att de liksom e aktuellt förstår du? (Personal B:3). 

Samma person menar att på grund av tidsbrist och andra arbetsuppgifter är det förebyggande 

arbetet med mobbning på sociala medier inget som prioriteras. Detta uttrycks på följande sätt:  

[…] som sagt inga barn hemma men man borde kanske ha den tiden att sitta här men alltså man 

har ju jobb hit upp (pekar på hakan) så att man kanske inte prioriterar de, utan de e ju mycke man 

borde göra men som man liksom inte… å mycke man vill göra de e ju inte så att man inte vill men 

tiden räcker inte till (Personal B:3). 
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Åtgärdande arbete  

Arbetsgång vid mobbning 

Majoriteten av personalen kan förklara arbetsgången när ett mobbningsfall inträffar på skolan. De 

förklarar att arbetet börjar hos klassläraren som oftast får reda på att en konflikt uppstått av 

någon elev eller någon lärare på skolan. Det händer också att elever vänder sig direkt till 

trygghetsgruppen. Vidare berättar de intervjuade att eleverna vet vem de ska vända sig till då 

trygghetsgruppen varje höst presenterar sig i klasserna.  

    En av de intervjuade kan varken ange hur organisationen kring mobbning på skolan ser ut eller 

med säkerhet återge den arbetsgång som följs då mobbning inträffat. Hennes bristande kunskap 

förklaras med att hon inte varit med om något mobbningsfall och att det är en väldigt lugn skola. 

En annan av de intervjuade berättar att hon har svårt att förklarar arbetsgången då det inte 

förekommit så många fall av mobbning på skolan.  

    En av de intervjuade berättar att hon först brukar samtala med de inblandade eleverna oftast 

enskilt. Hon anser att det är viktigt att ta upp konflikten direkt vilket hon menar är anledningen 

till att det nästan aldrig blir någon mobbning av det. När den intervjuade samtalat enskilt med 

eleverna sammanför hon eleverna så att de får samtala med varandra om konflikten. Om det inte 

löser sig då menar hon att hon ofta tar kontakt med föräldrarna. Om konflikten fortfarande inte 

är löst tar den intervjuade kontakt med trygghetsgruppen.  

    Flera av de intervjuade beskriver att när ett fall tas upp i trygghetsgruppen förs enskilda samtal 

med berörda elever för att höra de olika versionerna och komma fram till en lösning. Efter mötet 

bestäms ett nytt möte med de inblandade för att följa upp konflikten. En av de intervjuade 

förklarar att tidpunkten då föräldrarna kopplas in i fallet inte är bestämt utan beror på situationen.  

    Det är otydligt när rektorn kopplas in i arbetsgången, en av personalen förklarar att rektorn 

kopplas in när trygghetsgruppen tar över fallet. En annan ur personalen menar att rektorn först 

kontaktas då trygghetsgruppen inte kan lösa konflikten och innan en polisanmälan görs.  

    Alla de intervjuade berättar att om mobbning på sociala medier sker behandlas det på samma 

sätt som när ett annat mobbningsfall sker. En av de intervjuade anser att föräldrarna snabbare ska 

kopplas in, eftersom det händer på fritiden.  

    En ur personalen beskriver en mobbningssituation på sociala medier som inträffat precis då 

han börjat arbeta på skolan. Han förklarar att det då inte var någon som visste hur de skulle gå 

tillväga för att lösa konflikten men att personalen då samtalade med eleverna om hur allvarligt det 

var och att det kan leda till en polisanmälan. Vilket han uttrycker på följande sätt: 

[…] det har vart ett fall när jag började på skolan men då va det inte nån, ingen visste hur vi skulle 

göra då. Jag tror vi pratade med eleverna om det ändå. Att, aa, att det kan leda till polisanmälan om 

man… och det som skrivs sparas där och sådär, det gick vi igenom med dom då (Personal B:4). 
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    En annan av de intervjuade beskriver mobbning på sociala medier som den svåraste formen av 

mobbningen eftersom att den är dold men menar att det positiva är att det som skrivs på internet 

finns kvar och kan användas som bevis. 

Bakgrund till det presenterade arbetssättet 

Majoriteten av de intervjuade menar att arbetssättet för det åtgärdande arbetet vid uppkomsten av 

mobbningsfall vuxit fram med tiden. De berättar att arbetet utgår från arbetssätt tagna från andra 

skolor och från skolans egna erfarenheter.  

En av de intervjuade menar att skolan från början utgick från Olweusmetoden men att det var 

många år sedan och att de nu plockat in andra arbetssätt. 

Utvärdering av arbetet 

Alla intervjuade anser att det åtgärdande arbetet som utförts när mobbning på sociala medier 

uppstått fungerat bra. De poängterar också att skolan är väldigt lugn, med trygga barn och att 

skolan i stort sätt är fri från mobbning i allmänhet.  

    En av de intervjuade menar att skolan borde arbeta mer med det åtgärdande arbetet då 

mobbning på sociala medier förekommer och menar att de gångerna mobbning på sociala medier 

förekommit kunde tillvägagångssättet ha varit bättre. Vidare anser hon att arbetet är en process 

och att arbetet utvecklas genom att hantera dessa typer av problem. Då skolan inte drabbats av 

mobbningsfall på sociala medier i stor utsträckning anser hon att skolan har liten erfarenhet, 

vilket bidrar till att det är svårt att veta hur problemen ska lösas. Samma person menar att skolan 

är bra på att ta tag i problem och konflikter som dyker upp, vilket hon anser bero på att elever 

och lärare har en god kontakt.  

    En annan av de intervjuade menar att det är svårt att veta hur de ska arbeta åtgärdande när 

mobbningen sker på sociala medier. Hon menar att det sker på elevernas fritid men att skolan 

kan behövas för att reda ut konflikterna. Vidare anser hon att skolan behöver bli bättre på att 

åtgärda mobbning på sociala medier, då det är ett växande problem. Hon anser att arbetssättet för 

att åtgärda de fall som uppstått på sociala medier fungerat bra och därför har skolan inte behövt 

utveckla arbetet. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

De har fungerat så vida att de är därför vi inte har blivit bättre på de. Hade de inte funkat då hade 

man liksom behövt skrika på hjälp å liksom hallå, nu måste vi göra nånting (Personal B:1). 

Ansvar? 

När personalen får frågan vems ansvar mobbning på sociala medier är blir svaren delade. Hälften 

av de intervjuade anser att det är föräldrarnas ansvar då det oftast sker på elevernas fritid. Övriga 

menar istället att ansvaret är delat mellan personalen på skolan och föräldrarna. En av dem anser 

att mobbningen som sker på sociala medier påverkar arbetet i skolan, vilket skolan inte kan 
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ignorera. Den intervjuade menar vidare att mycket av mobbningen på sociala medier sker i 

hemmet och därför måste det även vara föräldrarnas ansvar. Hon menar att det är viktigt med ett 

fungerande samarbete mellan föräldrar och skola. En annan av de intervjuade som också anser att 

ansvaret är delat mellan skolan och föräldrarna menar att eleverna är symtombärare för hur 

situationen ser ut hemma, vilket gör att skolarbetet kan bli lidande om eleverna inte mår bra på 

fritiden och därför har skolans personal ett ansvar för elevernas hemsituation. Vidare menar den 

intervjuade att mobbning på sociala medier är skolans ansvar så till vida att skolan ska träna 

eleverna i demokratiska principer samt goda värderingar och få eleverna att förstå vilka 

konsekvenser det har. Det som sedan sker på sociala medier inte är något som personalen i 

skolan kan göra någonting åt. På det stora hela anser personen att mobbning på sociala medier är 

föräldrarnas ansvar. De intervjuade kommenterar flertalet gånger hur svårt det är att arbeta med 

mobbning på sociala medier och att det är svårt att veta var ansvarsgränsen går. 
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Analys 

Den här delen av uppsatsen kommer att delas upp i två delar, första delen skola A ansvarar Malin 

Landerdahl för, den andra delen skola B ansvarar Caroline Olsson för. Analysen presenteras i 

avsnitten förebyggande arbete och åtgärdande arbete. I avsnittet förebyggande arbete presenteras 

främjande och förebyggande arbete, då vi anser att dessa delar kan vävas samman i vår studie. I 

analysen kommer det presenterade resultatet att kopplas samman med tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter.  

Analys – Skola A 

Förebyggande arbete 

Skolans arbete 

Skolans likabehandlingsplan är utarbetad i en barnversion som används löpande i undervisningen. 

Det råder dock delad mening om mobbning på sociala medier är inkluderad. Resultatet visar att 

hälften av de intervjuade hävdar att mobbning på sociala medier finns nämnt i skolans 

likabehandlingsplan, medan resterande känner sig osäkra. Osäkerheten kan kopplas till Cassidy, 

Brown och Jackson (2012), som presenterar att lärare är omedvetna om omfattningen av 

mobbning på sociala medier och då inte uppmärksammar hur skolan arbetar med ämnet. 

Bristande kunskap och osäkerhet kan även kopplas till begreppet immigranter som syftar till att 

de som föddes innan internets storhetstid har svårare att hantera internet och dess funktioner. 

Skolan genomför trygghetssamtal som följs upp av trygghetsenkäter varje termin. Samtalen 

och enkäterna genomförs med alla elever, eleverna har här möjlighet att berätta om de misstänker 

att någon i klassen utsatts för mobbning på sociala medier. Genom trygghetssamtalen får eleverna 

möjlighet att hjälpa de vuxna att upptäcka mobbning på sociala medier, vilket kan kopplas till 

begreppen infödingar och immigranter, där eleverna är de kunniga inom ämnet. Skolverket (2011) 

presenterar att ett av det effektivaste sättet för att motverka mobbning är att göra eleverna aktiva 

i det förebyggande arbetet, vilket sker vid trygghetssamtalen och trygghetsenkäterna. 

På skolan genomförs värdegrundsarbete kontinuerligt med alla elever. Här kan förebyggande 

arbete mot mobbning på sociala medier ingå. Av resultatet att döma arbetas det inget speciellt 

med mobbning på sociala medier då det inte finns något behov från elevgruppen. Dunkels (2007, 

2008) presenterar ett resultat som tyder på att barn ser mobbning på sociala medier som mindre 

hotfullt och mindre psykiskt jobbigt än annan form av mobbning, vilket kan vara en orsak till att 

behovet inte är särskilt stort. Hälften av de intervjuade anser att eleverna bör få undervisning om 

etik på internet men att det inte finns någon formell bestämmelse om detta på skolan. Även 
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Cassidy, Brown och Jackson (2012) presenterar att skolpersonal anser att mobbning på sociala 

medier kan förebyggas om eleverna undervisas i etik på internet.  

I resultatet presenteras också att glappet mellan lärare och elevers kunskap kring sociala 

medier begränsar lärares möjlighet att ge eleverna rätt verktyg för att nyttja dem. Detta skulle 

kunna vara en orsak till att det inte finns någon generell regel om undervisning om etik på 

internet på skolan. Glappet kan också kopplas till begreppen infödingar och immigranter där 

eleverna som är uppväxta med de sociala medierna har större kunskap än lärarna som växt upp 

innan fenomenet uppkom och därför inte kan undervisa eleverna om hur de ska använda de 

sociala medierna. De intervjuade menar att föräldrarna bör vara en del i det förebyggande arbetet 

mot mobbning på sociala medier. Detta styrks i Lis (2006) studie där det framgår att skolor och 

föräldrar bör samarbeta i arbetet mot mobbning på sociala medier. 

I resultatet framgår att mobilförbud råder på skolan, vilket rent praktiskt hindrar åtkomsten till 

sociala medier. Att döma av de intervjuades svar får eleverna inte heller besöka sociala medier då 

datorer används i undervisningen, dock är det inte någon generell regel på skolan. Detta kan 

kopplas till begreppet immigranter då personalen inte är van att hantera de sociala medierna och 

väljer att undvika dem i sitt arbete. Paralleller kan även dras till Dunkels (2007) som menar att de 

vuxna endast ser riskerna med internet och ibland förbjuder det utan att analysera riskerna och 

möjligheterna i relation till varandra. 

Skolans förebyggande arbete mot mobbning kan kopplas till det socialkonstruktivistiska 

perspektivet då arbetet sker i sociala sammanhang, vilket innebär att personalen uppfattar 

mobbning som socialt konstruerat. 

Bakgrund till arbetet  

Trygghetssamtal och trygghetsenkäter är en egenutvecklad kvalitetssäkringsmetod som omarbetas 

utifrån likabehandlingsplanen. Övrigt arbete har sin bakgrund i flera olika aspekter, bland annat 

litteratur och EQ-övningar. Detta stöds i Skolverkets (2011) rapport, där det framgår att skolor 

använder sig av flera olika metoder i arbetet mot mobbning. I resultatet framkommer att 

mobbning på sociala medier är ett samhällsproblem och att skolan främst ska arbeta 

förebyggande och fostra samhällsmedborgare demokratiskt och kunskapsmässigt. Detta kan vara 

en orsak till skolans värdegrundsarbete.  

    Att döma av att arbetet plockats från flera olika aspekter, att trygghetssamtal och 

trygghetsenkäter bygger på likabehandlingsplanen och uppfattningen om att mobbning på sociala 

medier är ett samhällsproblem, uppfattas mobbning av personalen ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Mobbning skapas i sociala sammanhang och bakgrunden till det förebyggande arbetet 

måste därför ha sin grund i sociala sammanhang. 

Utvärdering av arbetet 

Det råder delad mening om mobilförbudet på skolan. Det framkommer att det är ett gemensamt 

beslut som grundas i att personalen på skolan anser att det är enklast att ha det så. Hälften av de 
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intervjuade menar att ett förbud inte lär barnen något och att det hämmar utvecklingen. Till detta 

kan begreppet immigranter kopplas, då personalen är medvetna om problemen men anser att ett 

förbud är enklast eftersom de inte har samma kunskaper som eleverna inom ämnet.  

    I studien framkommer att kunnigare elever inom teknikens värld både har för- och nackdelar. 

Eleverna kan känna sig duktiga men det öppnar också för bakvägar som personalen inte 

upptäcker. En nära koppling till begreppen infödingar och immigranter kan göras och visar att 

kunskapsglappet kan vara både positivt och negativt. Hälften av de intervjuade menar att det är 

viktigt att uppmärksamma händelser på sociala medier eftersom konflikterna ofta följer med till 

skolan. I resultatet framkommer att mobbning på sociala medier bör likställas med annan form av 

mobbning, vilket kan kopplas till Campbell (2005) som menar att det förebyggande arbetet mot 

mobbning på sociala medier kan likna det förebyggande arbete mot mobbning i allmänhet. 

Campbell menar vidare att skolorna måste se över det förebyggande arbete och ompröva det. Att 

döma av resultatet anser personalen att arbetet för att förebygga mobbning på sociala medier 

fungerar bra och att skolan arbetar för en ökad medvetenhet. Dock anser personalen att arbetet 

alltid kan utvecklas, det är något skolan gör då de analyserar det genomförda arbetet, vilket är 

skolans sätt att ompröva arbetet. I resultatet poängteras också vikten av att mobbning på sociala 

medier bör inkluderas i likabehandlingsplanen. Arbetet mot mobbning på sociala medier bör 

framförallt vara förebyggande och grundas i att ge en social uppfostran. De intervjuade anser 

alltså att mobbning på sociala medier bör förebyggas i sociala sammanhang och deras uppfattning 

kan därför kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Åtgärdande arbete  

Skolans arbete  

Trygghetsgruppen på skolan har ett stort ansvar i det åtgärdande arbetet mot mobbning. 

Gruppen består av personal som själva valt att delta och som har ett intresse för 

antimobbningsfrågor. Skolverket (2011) presenterar att engagerade individer är en av de mest 

avgörande delarna för ett fungerande antimobbningsarbete, vilket skolan förespråkar.  

    När mobbning förekommer på skolan samtalar först klassläraren med berörda elever för att 

lösa konflikten. Om konflikten inte går att lösa kopplas trygghetsgruppen in. Trygghetsgruppen 

utgår alltid från den mobbade och löser konflikter på olika sätt men oftast tillämpas samtal som 

metod. Samtalen följs upp i form av uppföljningssamtal och de inblandades föräldrar kontaktas. I 

resultatet framkommer att dokumentation är viktigt. Trygghetsgruppens existens och 

arbetsgången när ett mobbningsfall inträffat tyder på att skolan uppfattar mobbning som ett 

socialt problem, vilket kan kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet och personalens 

uppfattning har därför ingen koppling till det individualpsykologiska perspektivet. 

Av resultatet att döma råder delad mening om skolans roll i det åtgärdande arbetet mot 

mobbning på sociala medier. Majoriteten menar att mobbning på sociala medier är något som 
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skolan bör arbeta med. Arbetet för att motverka mobbning på sociala medier är beroende av 

eleverna, vilket kan kopplas till begreppen infödingar och immigranter där eleverna ser sociala 

medier som en naturlig del i livet och har betydligt större kunskap än de vuxna som måste sätta 

de sociala medierna i relation till något annat för att förstå dem. De vuxna behöver därför hjälp 

att upptäcka mobbning på sociala medier av eleverna. Av resultatet framgår att en av de 

intervjuade anser att skolan bara ska arbeta åtgärdande med mobbning på sociala medier om det 

uppdagas på skoltid och de inblandade eleverna mår dåligt. Personalen är splittrade i denna fråga 

då resterande anser att skolan ska behandla problemen tillsammans med föräldrarna. I resultatet 

framgår att föräldrarnas delaktighet blir annorlunda vid mobbning på sociala medier jämfört med 

annan forma av mobbning vilket stärks av Li (2006) som menar att skolorna måste arbeta 

tillsammans med elevernas föräldrar med mobbning som sker på sociala medier. 

Bakgrund till arbetet 

Skolan har inte utgått från någon speciell metod när det valt hur de ska arbeta för att åtgärda 

mobbning på sociala medier. Enligt Skolverket (2011) och Forsman (2003) är det vanligt 

förekommande att skolor inte utgår från någon särskilt metod i arbetet mot mobbning. I resultat 

framkommer att basen till arbetet funnits under lång tid och utvecklats genom analyser och 

utifrån resultat i forskningsrapporter.  

Majoriteten menar att mobbning på sociala medier är ett delat ansvar mellan framförallt skolan 

och föräldrarna, vilket förklarar att föräldrarnas delaktighet är annorlunda än vid annan form av 

mobbning. Detta kan kopplas till begreppet immigranter, där skolpersonal och föräldrar måste 

hjälpas åt eftersom de inte har samma kunskap som barnen inom de sociala medierna, då de inte 

vuxit upp med fenomenet.  

Då skolan utgår från analyser och litteratur som härstammar från ett socialt sammanhang kan 

tolkningen att personalen uppfattar mobbning på sociala medier som en social konstruktion 

göras. Personalen ser då mobbning på sociala medier ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Även kommunikationen med föräldrarna kopplar mobbning på sociala medier till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet, då det sker i ett socialt sammanhang. 

Utvärdering av arbetet  

Resultatet visar att personalen har olika uppfattningar om hur skolans arbete för att motverka 

mobbning på sociala medier fungerar. Bland annat framkommer att det lilla skolan gjort har 

fungerat bra och att personalen uppfattar att mobilförbudet gör att förekomsten av mobbning på 

sociala medier är relativt liten. Majoriteten menar att det är svårt att åtgärda mobbning som 

förekommer på sociala medier. Mobbning på sociala medier är svårt att kontrollera, den blossar 

lätt upp på nytt, har oftast många inblandade och de inblandade är inte alltid medvetna om sin 

inblandning. Även Campbell (2005) menar att mobbning på sociala medier har många inblandade 

och att spridningen av texter och bilder är svårstyrd, vilket styrker att de inblandade inte alltid är 

medvetna om sin inblandning.  
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I resultatet framgår att en av de intervjuade inte tror att personalen förstår vad eleverna 

egentligen gör på de sociala medierna. Cassidy, Brown och Jackson (2012) menar att lärares 

tekniska kunnande är sämre än elevernas vilket stödjer studiens resultat. Glappet mellan elevernas 

och de vuxnas förståelse för de sociala medierna kan också stärkas i begreppen infödingar och 

immigranter, eleverna som är uppväxta med de sociala medierna har större förståelse än de vuxna 

som vuxit upp innan fenomenets uppkomst.  

I resultatet framgår att personalen anser att arbetet mot mobbning på sociala medier alltid kan 

bli bättre. Detta stärks av Campbell (2005) som menar att skolorna återkommande måste se över 

åtgärderna mot mobbning på sociala medier och ompröva dem för att utveckla arbetet. 

Då de intervjuade anser att mobbning på sociala medier är ett stort problem, att många är 

inblandade och att arbetet alltid kan förbättras kan personalens uppfattning om mobbning på 

sociala medier kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet. Detta innebär att mobbning 

på sociala medier skapas i sociala sammanhang och då måste även det åtgärdande arbetet utgå 

från detta.  
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Analys – Skola B 

Förebyggande arbete 

Skolans arbete 

Av resultatet framkommer att skolan arbetar förebyggande mot mobbning genom gemensamma 

aktiviteter, utvärderingar, kamratstödjare och stärkande övningar i klasserna. Skolans 

förebyggande arbete kan kopplas till Skolverket (2011) som menar att de effektivaste åtgärderna i 

det förebyggande arbetet mot mobbning är relationsfrämjande arbete mellan eleverna, aktiv 

elevmedverkan samt utvärderingar av arbetet som genomförts. Några ur personalen poängterar 

även vikten av en god kommunikation mellan eleverna och personalen på skolan, vilket stärks i 

resultatet av Cassidy, Brown och Jacksons (2012) studie, en intervjuad i studien anser att en nära 

kontakt med eleverna underlättar arbetet när problemen uppstår.  

I resultatet framgår att de intervjuade är oeniga och osäkra på om mobbning på sociala medier 

nämns i skolans likabehandlingsplan. Det framkommer även att skolan inte diskuterat mobbning 

på sociala medier med eleverna. Bara någon enstaka ur personalen menar att han gjort det och då 

tagit upp hur eleverna ska bete sig på internet. Detta kan kopplas till Dunkels (2007) begrepp 

infödingar och immigranter, där immigranter står för vuxnas bristande kunskap om internet, 

vilket kan leda till ett ointresse. Eleverna är infödingar, vilket betyder att de är födda i en värld där 

internet utgör en stor del av vardagen, vilket i sin tur gör att de får ett naturligt förhållningssätt till 

mediet. Detta stärks även av Cassidy, Brown och Jacksons (2012) studie där det framkommer att 

det finns ett stort glapp mellan elever och lärares kunskaper inom internetområdet, vilket gör det 

svårt för lärarna att ge eleverna redskap för ett positivt beteende på de sociala medierna.  

En av de intervjuade menar att ett nära samarbete med elevernas föräldrar är viktigt då 

mobbningen på sociala medier oftast förekommer i hemmet. Detta presenterar även Li (2006) 

som anser att skolorna måste hantera mobbningen som sker på sociala medier i samarbete med 

familj och samhälle.  

I resultatet framkommer att eleverna endast får använda mobiltelefoner på rasterna när de är 

utomhus. Några ur personalen anser dock att mobiltelefonen är ett hjälpmedel om det används 

på rätt sätt i undervisningen. Detta menar även Ekberg (2012) som har en positiv syn på att 

inkludera sociala medier i undervisningen. Dock nämner resterande personal inget om detta och 

hänvisar till regeln att eleverna inte får använda mobiltelefoner inomhus. En av de intervjuade 

nämner att det finns en generell regel på skolan om att eleverna inte får besöka sociala medier 

utan något specifikt uppdrag. Dunkel (2007) anser att vuxna ser många risker med internet och 

att de ibland förbjuder internet utan att närmare undersöka dess risker. Även här kan kopplingar 
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till Dunkels (2007) begrepp infödingar och immigranter göras. De vuxna har inte någon naturlig 

relation till internet och har därför lättare att dra slutsatser om att eleverna utsätts för risker. 

Utifrån skolans förebyggande arbete kan paralleller dras till det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Detta då arbetet sker i olika sammanhang där eleverna delar kunskap och lär av 

varandra i social interaktion och i olika konstellationer. 

Bakgrund till arbetet  

Det arbete som skolan utför för att förebygga mobbning på sociala medier utgår inte från någon 

speciell metod enligt hälften av de intervjuade. Arbetssätten har skolan själv tagit fram då de 

anser att det är det som passar bäst för skolan och skolans elever. I Skolverkets (2011) rapport 

och i Forsmans (2003) avhandling framkommer att de flesta skolor inte utgår från någon specifik 

metod i det förebyggande arbetet mot mobbning utan att de använder olika metoder.  

    Skolans förebyggande arbete tyder på att skolan ser mobbning ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Detta då mycket av det förebyggande arbetet sker i sociala sammanhang tillsammans 

med eleverna.  

    I resultatet framgår att hälften av de intervjuade anser att det är föräldrarnas ansvar att arbeta 

förebyggande med mobbning på sociala medier, vilket kan vara en anledning till att skolan inte 

har någon specifik metod i det förebyggande arbetet.  Resterande hälft anser dock att ansvaret är 

delat mellan personalen på skolan och elevernas föräldrar. Paralleller kan dras till Li (2006) som 

menar att skolorna måste samarbeta med elevernas familjer för ett fungerande arbete mot 

mobbning på sociala medier.  

Utvärdering av arbetet 

Av resultatet att döma kan slutsatser dras att skolan inte har något specifikt förebyggande arbetet 

mot mobbning på sociala medier. De intervjuade presenterar ett generellt arbete för att motverka 

mobbning. Detta kan kopplas till resultatet i Campbells (2005) studie där det framgår att det 

förebyggande arbetet mot mobbning på sociala medier kan likna det arbete som skolan vidtar vid 

den traditionella mobbningen. Skolan gör delvis detta då de endast tillämpar ett generellt 

arbetssätt. 

    Majoriteten av de intervjuade menar att skolan inte talar om mobbning på sociala medier 

specifikt varken personal emellan eller med elever och att detta är något som måste förbättras. Av 

resultatet framkommer att skolan på grund av flera orsaker valt bort det förebyggande arbetet 

mot mobbning på sociala medier. Orsakerna är bland annat att de inte riktigt vet hur de ska ta tag 

i problemen, hög genomsnittsålder, att de flesta av dem som är aktiva i trygghetsgruppen inte har 

några barn hemma, tidsbrist samt andra arbetsuppgifter. Dessa argument är ännu ett tecken på att 

Dunkels (2007) begrepp infödingar och immigranter är relevanta i vår studie. Personalen på 

skolan har brister inom ämnet och uppfattar sociala medier som något okänt, vilket gör att skolan 

har svårt att veta hur de ska behandla problemen med mobbning på sociala medier samt hur det 

förebyggande arbetet ska se ut. Skolan prioriterar de saker som de har förståelse för och kunskap 
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om. Att eleverna inte får någon undervisning i etik på internet är inte ovanligt. Dunkels (2007) 

redovisar att eleverna i hennes studie inte fått någon undervisning alls om etik på internet i 

skolan.   

Åtgärdande arbete  

Skolans arbete 

Utifrån resultatet framkommer att det åtgärdande arbetet oftast börjar hos klassläraren. 

Klassläraren samtalar med de inblandade eleverna, oftast enskilt. Här påpekas hur viktigt det är 

att ta tag i konflikten direkt, vilket ses som en anledning till att det sällan sker mobbningsfall på 

skolan. Efter enskilda samtal sammanförs eleverna för vidare samtal. Trygghetsgruppen kontaktas 

i detta steg om konflikten inte går att lösa. Trygghetsgruppens arbete bygger också på samtal med 

de inblandade. Under det åtgärdande arbetet kontaktas elevernas föräldrar. Denna arbetsgång 

används även då ett mobbningsfall uppkommer på sociala medier, vilket stämmer väl överens 

med Campbells (2005) resonemang. Hon anser att det arbete som skolan gör för att motverka 

traditionell mobbning även kan användas för att motverka mobbning som sker på sociala medier. 

Det är dock viktigt att skolorna ser över det åtgärdande arbetet för att skolan ska kunna lösa de 

fall som uppkommer. Arbetsgången som följs när mobbning uppstår tyder på en arbetsform där 

samtalet är i fokus. Detta är inte ovanligt då Marklund (2007) presenterar att samtal är något som 

återkommer i alla konfliktlösningsmetoder hon undersökt.  

   Att döma av det presenterade arbetet ses skolans arbete ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, detta då alla steg i arbetet sker i interaktion med andra. Det är också i den sociala 

tillvaron som konflikterna åtgärdas. Att personalen på skolan ser mobbningen utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet kan också förklaras genom att skolan ser mobbningen som 

konflikter som sker i sociala sammanhang och inte som problem som ligger hos enskilda 

individer. Mobbning ses alltså inte ur ett individualpsykologiskt perspektiv. 

Bakgrund till arbetet 

För många år sedan utgick det åtgärdande arbetet mot mobbning på skolan från Olweusmetoden 

men med tiden har skolan blandat in andra arbetssätt från andra skolor och förändrat arbetet 

utifrån skolans egna erfarenheter. I Skolverkets (2011) och Forsmans (2003) studier framgår att 

många skolor inte använder sig av någon renodlad metod eller arbetssätt utan använder delar från 

olika metoder i det åtgärdande arbetet.  

    Skolans arbete och metoder i det åtgärdande arbetet mot mobbning tyder på att skolan anser 

att mobbningen sker i sociala sammanhang, vilket betyder att även arbetet och metoderna måste 

vara kopplade till detta. Slutsatsen att personalen uppfattar att mobbning ses ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan därför dras.  
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Utvärdering av arbetet 

I resultatet framkommer att det åtgärdande arbetet har fungerat bra då mobbning på sociala 

medier uppstått. Dock framgår att arbetet kunde ha varit bättre och att skolan borde arbeta mer 

för att utveckla det åtgärdande arbetet. Skolan har liten erfarenhet av mobbning på sociala medier 

då dessa fall varit sällsynta på skolan och att det därför är svårt att veta hur dessa konflikter och 

problem ska lösas. Campbell (2005) menar att mobbning på internet har blivit ett globalt växande 

problem som inte uppmärksammats i den utsträckning som det borde. En orsak till detta skulle 

kunna vara att personalen på skolan inte har en naturlig relation till internet och att många ur 

personalen har kunskapsbrister gällande sociala medier, det vill säga att personalen har immigrerat 

in i internets värld. Personalen anser dock att skolan måste vara aktiv och arbeta med 

konflikterna även om det sker utanför skoltid.  

    I resultatet framgår att skolan inte har en specifik arbetsgång då mobbning sker på sociala 

medier. Detta är något som även framkommer i Cassidy, Brown och Jacksons (2012) studie, där 

skolorna inte hade några åtgärder att sätta in för att lösa problem och konflikter som uppkommit 

på sociala medier. 
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Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer delstudierna A och B att föras samman i en gemensam diskussion. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer att presenteras i relation till den 

gemensamma diskussionen av studien. Kapitlet delas upp i avsnitten; skolans uppgift, arbetet mot 

mobbning på sociala medier samt lärares kunskap. 

Skolans uppgift 

Utifrån det empiriska materialet att döma menar majoriteten av de intervjuade att mobbning på 

sociala medier är ett delat ansvar mellan framförallt skolans personal och föräldrarna. Li (2006) 

anser också att mobbning som sker på sociala medier bör hanteras i ett nära samarbete med 

föräldrarna. Trots de intervjuades relativt eniga åsikt framgår det inte hur samarbetet utformas. 

Endast en av de intervjuade menar att sådan kommunikation sker under föräldramöten. Att 

döma av detta är personalen medveten om att ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt men 

att det i praktiken inte existerar i samma utsträckning.  

    Vidare menar skola A att eleverna bör få undervisning om etik på internet men att det inte 

finns någon bestämmelse om att sådan undervisning ska bedrivas på skolan. Personalen på skola 

B menar att de inte har någon undervisning om etik på internet men att det är ett 

förbättringsområde. Sammanfattningsvis anser personalen att skolan bör undervisa om etik på 

internet, men att sådan undervisning inte existerar i större utsträckning. Detta stöds i Cassidy, 

Brown och Jacksons (2012) studie, där lärare menar att det är viktigt att behandla mobbning på 

sociala medier men att kunskapsbrister försvårar arbetet, vilket kan vara fallet även i vår studie. 

Studien har även nära koppling till begreppet immigranter som syftar till att vuxna kan ha 

bristfälliga kunskaper inom ämnet sociala medier. 

Arbetet mot mobbning på sociala medier  

Att döma av det empiriska materialet arbetar ingen av skolorna specifikt med mobbning på 

sociala medier. Skolorna menar att de likställer mobbning på sociala medier med annan form av 

mobbning och arbetar på samma sätt för att förebygga och åtgärda denna typ av mobbning. 

Campbell (2005) menar att det förebyggande och åtgärdande arbetet som skolorna använder för 

att motverka mobbning på sociala medier kan likna det traditionella mobbningsarbetet, dock 

måste åtgärderna ses över för att passa just denna form av mobbning, vilket är frågan om 

skolorna gjort.  

I det empiriska materialet framkommer att det på skola A råder förbud mot mobiltelefoner, en 

anledning till förbudet sägs vara att personalen tycker att det är enklast att ha det så. Skola B 

däremot har en mer tillåtande förhållningssätt till mobiltelefoner och menar att de äldre eleverna 
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får använda telefoner utomhus på raster, men att de inte får ta bilder eller filma. Majoriteten av 

personalen på båda skolorna är överens om att mobbning på sociala medier är något som händer 

på fritiden. På skola A har eleverna inte möjlighet att besöka de sociala medierna men det har 

däremot eleverna på skola B då många mobiltelefoner har internetfunktion. Rent praktiskt finns 

alltså möjligheten att eleverna på skola B utsätts för mobbning på sociala medier även under 

skoltid.  

Det empiriska materialet visar att majoriteten av de intervjuade ser mobiltelefoner som ett 

redskap. På skola B används mobiltelefoner ibland i undervisningen när eleverna fått lärarens 

tillåtelse. Även fast de intervjuade ser mobiltelefoner som ett redskap får eleverna på skola A inte 

använda telefoner. Dunkels (2007) menar att vuxna ofta enbart ser riskerna med internet och 

förbjuder mediet utan närmare analys av dess fördelar, vilket kan vara en anledning till att skola A 

förbjudit mobiltelefoner. Dunkels menar vidare att eleverna kan utöka sina kunskaper om 

internet och hur de ska använda mediet tillsammans med vuxna. Även Cassidy, Brown och 

Jackson (2012) menar att det bästa verktyget för att motverka mobbning på sociala medier är att 

utbilda eleverna. Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att personalen bör väga för- och 

nackdelar mot varandra innan skolan förbjuder åtkomst till sociala medier, ett förbud bidrar inte 

till kunskap och utveckling vilket även framkommer i det empiriska materialet. Skolorna bör 

istället ge eleverna de redskap som behövs för att hantera de sociala medierna på ett bra sätt.  

Lärares kunskap 

I det empiriska materialet framgår att alla intervjuade ser mobbning på sociala medier som ett 

svårhanterligt ämne. Personalen på skola B menar framförallt att de har liten erfarenhet och att 

de inte vet hur de ska lösa konflikter på sociala medier. Personalen på skola A poängterar 

samtidigt att det är svårt att kontrollera denna typ av mobbning och att det ofta är många 

inblandade, vilket gör arbetet svårare. Detta kan innebära att skola A kommit längre i arbetet för 

att motverka mobbning på sociala medier. Majoriteten av de intervjuade är även osäkra på om 

mobbning på sociala medier finns nämnt i skolornas likabehandlingsplaner. Att döma av 

resultatet är personalens kunskap om mobbning inom detta område relativt liten och är inget som 

direkt uppmärksammats. Campbell (2005) menar att mobbning på sociala medier är ett växande 

problem och att problemet inte uppmärksammats i dess egentliga utsträckning. 

Sammanfattningsvis kan detta betyda att skolans personal måste sätta sig in i problemet och öka 

sina kunskaper om mobbning på sociala medier.  

Av det empiriska materialet att döma är skolans personal beroende av eleverna för att 

upptäcka mobbning på sociala medier. Detta har en stark koppling till begreppen infödingar och 

immigranter som innebär att eleverna har bättre kunskaper inom de sociala medierna än de 

vuxna, då eleverna växt upp med internet och mediet från start varit en naturlig del i deras liv. 

Kunskapsglappet mellan infödingar och immigranter stöds även i det empiriska materialet där 

personalen nämner att glappet mellan elevers och skolans personals internetkunskaper kan ha 
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både positiva och negativa effekter. Eleverna kan till exempel känna sig duktiga och uppskattade 

när de kan hjälpa personalen med internetfrågor. Glappet öppnar dock även för eleverna att gå 

bakvägar som personalen inte upptäcker. Dunkels (2008) menar att vuxna inte behöver undervisa 

eleverna i det tekniska utan att det räcker med att vägleda eleverna i hur de ska uppföra sig på 

internet. Sammanfattningsvis kan personalen lära sig om de sociala medierna av eleverna men de 

måste samtidigt lära eleverna hur de ska uppföra sig på internet, vilket egentligen inte kräver 

några större kunskaper om vare sig internet i stort eller de sociala medierna. 
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Konklusion  

Utifrån studiens resultat och analys kan vi konstatera att den medverkande personalen i studien 

uppfattar att skolorna arbetar både förebyggande och åtgärdande med mobbningen som 

förekommer i skolan. När det kommer till mobbning på sociala medier visar empirin dock på 

osäkerhet och bristande kunskap, vilket kan vara en anledning till att skolorna inte har något 

specifikt arbetssätt för att motverka mobbning på sociala medier. Skola A visar på en 

medvetenhet om att problemen finns men menar att svårigheter, som till exempel att mobbning 

på sociala medier är svårkontrollerat och svårt att upptäcka gör problemen svåra att arbeta med. 

Skola B menar att skolans problem med mobbning på sociala medier inte är så omfattande. De 

menar att mobbning på sociala medier inte prioriteras då majoriteten av personalen är äldre, inte 

har några barn som bor hemma och att en hög arbetsbelastning gör att andra saker prioriteras.  

Utifrån resultat och analys kan vi även fastslå att personalen i studien är oeniga på vissa 

punkter då det gäller hur skolan arbetar förebyggande och åtgärdande mot mobbning som sker 

på sociala medier. Vi anser att detta bidrar till att arbetet blir svårgenomförbart, vilket i sin tur kan 

skapa en osäkerhet som kan försvåra arbetet ytterligare.    

Vi anser att studiens resultat belyser vikten av att uppmärksamma mobbningen som sker på 

sociala medier. Problemen blir allt större, vilket främst märks genom media som ständigt 

rapportera om nya fall där mobbning på sociala medier skett. Av studiens resultat att döma står 

skolans personal handfallna och behöver både kunskap, hjälp och vägledning i hur de ska arbeta 

både förebyggande och åtgärdande med mobbning som sker på sociala medier.  

Vidare forskning på området behövs, precis som Skolverket (2011) gjort en undersökning om 

de vanligaste arbetssätten för att motverka mobbning i allmänhet skulle något liknande behöva 

göras specifikt för mobbning som sker på sociala medier. Ett program skulle kunna tas fram för 

att motverka mobbning på sociala medier, vilket skulle underlätta arbetet för Sveriges skolor. 

Mobbning på sociala medier är något som vi inte kan blunda för och något som troligtvis 

kommer att bli allt vanligare och då behöver de verksamma inom skolan handfasta arbetssätt för 

att förebygga och åtgärda mobbningen som sker på sociala medier.  

Den studie som vi utfört skulle kunna utvecklas, till exempel genom att intervjua fler ur 

personalen och undersöka fler skolor. För att få fram ett utförligt resultat skulle observationer 

kunna utföras under längre tid för att sedan jämföra dem med personalens uppfattning. Vi anser 

att en större studie skulle visa att dessa problem inte enbart är kopplade till de två skolor som 

deltagit i vår studie utan att arbetet mot mobbning på sociala medier är ett problem som finns i 

stor utsträckning i hela landet. 
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