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Sammanfattning 

Kränkande behandling och mobbning är något som alla skolor ska arbeta aktivt för att 

motverka men vad händer när dessa kränkningar och mobbning förekommer på internet och i 

de sociala medierna där lärarna och skolan inte har insyn? 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i mellanstadiet och rektor på en skola 

uppfattar att de arbetar med denna form av kränkande behandling och mobbning samt hur 

eleverna på mellanstadiet uppfattar att deras lärare hanterar detta om det skulle inträffa. 

I den här studien ligger fokus framförallt på lärare, rektor och elevers uppfattningar om 

kränkningar och mobbning i sociala medier samt hur dessa uppfattningar skiljer sig åt.  

Metod 1 för insamling av empiriskt material har skett genom kvalitativa intervjuer med 

samtliga lärare utom en på mellanstadiet, varav en lärare även arbetar med fritidsverksamhet, 

samt med rektor. Metod 2 har skett genom en kvantitativ enkätstudie som besvarades av de 

flesta elever på mellanstadiet i årskurs 4-6.  

Resultatet av dessa två undersökningar visade framförallt på ett stort kunskapsglapp mellan 

lärare och elever när det kommer till de sociala medierna, där eleverna är de som kan mest när 

det kommer till vad som sker på de olika siterna som de rör sig på, medan lärarna har mer 

generell kunskap om säkerheten. En annan sak som framkom tydligt är att samtliga lärare 

uttryckte starka önskemål om att få mer kunskap om de sociala medierna och vad 

barnen/eleverna gör när de befinner sig i denna cybervärld. För det står klart att även om de 

vuxna i studien uppfattar de sociala medierna som just en cybervärld så gör inte eleverna det. 

De upplever detta mer som en verklig värld eller i alla fall som en förlängning av den verkliga 

världen. 

 

Nyckelord: Metodik, Skola, Sociala medier, Kränkningar 
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1. Inledning 

Att undersöka hur lärare och skola hanterar just mobbning och kränkningar inom sociala 

medier är något som inte bara är av intresse för oss personligen utan även något som vi 

upplever borde vara av intresse för alla som arbetar inom skolan.  

Denna relativt nya form av mobbning och kränkningar blir allt mer förekommande inom 

skolan vilket vi kan se med till exempel det som hände i Göteborg i den så kallade Instagram 

skandalen, där flera ungdomar hängdes ut med foton och kränkande texter på internet 

(http://www.gp.se). Även om detta hände på högstadiet och den allmänna uppfattningen är att 

detta inte händer när eleverna är yngre så är vi av en annan åsikt. Fler och fler unga och barn 

har tillgång till mobiltelefoner där de kan komma åt sociala medier och de flesta barn idag är 

medlemmar i olika communities på nätet där de kommunicerar med varandra utan att vuxna 

har någon som helst insyn.  

Hur ska då lärare och skola hantera detta? Det finns ingen lätt lösning på detta problem 

men i och med denna studie vill vi i alla fall försöka belysa problemen och ta reda på hur 

lärare och personal på en specifik skola uppfattar detta, men även hur de yngre eleverna på 

denna skola uppfattar att lärarna och skolan hanterar problemet och i och med det kunna 

komma en bit på vägen. 
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2. Bakgrund 

Att kränkande behandling och mobbning förekommer bland elever i skolor runt om i 

landet är ingen nyhet, men på grund av alla nya sociala medier som har exploderat i omfång 

under de senaste åren så har dessa kränkningar och mobbning flyttat ut mer och mer på nätet 

och på så sätt sker det inte lika öppet som det tidigare har gjort. Med detta menas att det inte 

är lika lätt för skolan och dess personal att upptäcka när detta sker och i vilken utsträckning 

det påverkar eleverna tack vare att det allt som oftast inte längre sker enbart i skolan utan 

pågår hela tiden.  

Vad har då skolan för ansvar när det kommer till elever som blir utsatta för kränkande 

behandling och mobbning via sociala medier, och hur väl insatta är lärarna i denna ”nya” 

form av kränkningar och mobbning? För att vidare kunna utveckla detta måste en definition 

på begreppen kränkning, mobbning och sociala medier ges. Enligt Skollagens kapitel 6 

paragraf 3 är definitionen av kränkande behandling: 

”Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet”(2011). 

Definitionen på mobbning är enligt Olweus:  

”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” (Olweus, 2003, s. 4). 

Sociala medier definieras enligt Skolverket enligt följande: 

”Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, 

men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa 

kontakter och bilda nätverk med andra”(Skolverket, 2010).  

Sedan den nya skollagen trädde i kraft så är personal på förskola/skola skyldig att anmäla 

till rektor alla fall av kränkande behandling. Skollagen säger även i kapitel 6 paragraf 8 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. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan ”(2011).   

Det står med andra ord i skollagen hur skolan och personalen ska agera vid kränkande 

behandling och i mobbningssituationer. Men om detta sker i det tysta och inte inför ögonen på 

skolans personal, hur ska då dessa situationer kunna hanteras och vad kan skolan och lärarna 

rent konkret göra för att förhindra samt ingripa när någon elev blir utsatt för kränkande 
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behandling och/eller blir mobbad via sociala medier? En annan viktig sak att belysa är hur 

insatta lärarna egentligen är när det kommer till dessa former av kränkningar och mobbning. 

En av orsakerna till att kränkningar och mobbning inom sociala medier ökar mer och mer 

kan vara att det sker relativt anonymt, fler vågar att mobba och kränka eftersom den som blir 

utsatt oftast inte vet vem det är som sitter på andra sidan skärmen. Det är lättare att sprida 

information och rykten. Vuxna har inte samma insyn och kränkningar är mer planerade och 

inte längre bara en kommentar i förbifarten (Englund, 2009, s. 14). 
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3. Litteraturöversikt 

 

3.1 Tidigare forskning 

Kränkande behandling och mobbning inom de sociala medierna har under de senaste åren 

ökat markant och fler och fler forskare har tagit sig an detta ämne, allt eftersom de sociala 

medierna ökar i omfång och det mer och mer blir en del av vardagen för de flesta unga.  

I den svenska delen av undersökningen EU kids online som gjordes 2011, framkom det att 

näst intill alla barn i åldrarna 9-16 år i Sverige använder sig av internet och ju äldre de blir så 

ökar även denna användning (von Feilitzen m.fl., 2011, s. 8). Enligt denna undersökning så är 

lärarna i Sveriges skolor mer inblandade i elevernas engagemang i internet än i övriga Europa, 

men de ligger efter i insatser när det kommer till att aktivt arbeta med dessa kränkningar 

(Ibid., s. 37). 

Mellan åren 1992-2002 ökade antalet datorer i världen från ca 1 miljon till drygt 147 

miljoner och i och med denna snabba framväxt så ökade även antalet användare markant från 

några få specialister till att människor över hela världen blev användare och begav sig ut på 

internet (Hernwall, 2003, s. 59). Efter 2002 har ökningen fortsatt i en lavinartad takt och 

under de senaste åren har de sociala medierna vuxit alltmer och tar många ungas tid i anspråk. 

Även en oerhörd ökning i antalet barn och unga som har tillgång till datorer och telefoner med 

tillgång till internet har ägt rum. I och med detta har även den frizon som hemmet förut kunde 

vara för de barn och unga som blev utsatta försvunnit (Dahlkwist, 2010, s. 95). Tekniken har 

också den gått framåt avsevärt sedan 2002 och där eleverna som har växt upp med denna 

teknik ligger i framkant så ligger skolan och dess personal avsevärt efter. 

Idag har i stort sett varje elev en telefon med tillgång till internet och har därmed fri 

tillgång till olikasociala medier och väldigt många är ständigt uppkopplade. Även om en del 

vuxna också har det så är det en avsevärd skillnad på vilka forum de befinner sig i när de är 

ute i cybervärlden. Den stora skillnaden i kunskap som finns mellan barn och vuxna idag är 

när det kommer till tekniken och vad som händer när barn och unga är online. När det 

kommer till detta är det barnen/eleverna som är de som besitter kunskapen men när det 

kommer till säkerheten och tryggheten så är det oftast läraren som har merparten av 

kunskapen. När man talar om säkerheten och framförallt tryggheten i de sociala medierna, och 

vad många unga inte är medvetna om, så är det kanske framförallt den stora spridningen som 
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mobbning och kränkningar kan få. Om en kränknings – eller mobbningssituation får fortgå så 

är risken stor att fler och fler ansluter sig och tack vare den anonymitet som internet erbjuder 

så är det oftast så att fler ger förövaren medhåll istället för offret (Shariff, 2008, s. 33). 

Som tidigare nämnt har användningen av de sociala medierna ökat lavinartat de senaste 

åren, men redan 2003 uppmärksammades detta i en studie av Patrik Hernwall, som var en av 

de första att forska om barn och nätet, där han tittade på hur barn socialiseras in i 

medievärlden och hur detta påverkar dem. Hernwall (2003, s. 17) menar att ålder och 

kompetens är något som hela skolsystemet bygger på, vilket gör att barn hela tiden strävar 

efter att komma åt vägar för att nå denna kompetens. Detta kan tyckas vara något bra, vilket 

det i viss utsträckning också är, men det gör också att barn marginaliseras och i många 

avseenden ses som någon som inte ”är” någon ännu, men kan komma att bli. Självklart finns 

det en koppling mellan ålder och kompetens, men det är farligt att generalisera detta. Bara för 

att en vuxen har nått en viss ålder, är det inte rimligt att anta att denna person har nått en viss 

kompetens (Ibid.). Vad som är intressant med detta, även idag, är internet och de sociala 

mediernas intåg i ungas liv med startredan i en tidig ålder. Vad detta innebär är att barn, så 

fort de får tillgång till internet även får tillgång till all den information och den kompetens 

som finns där, både på gott och ont. Vad som skapades och skapas av vuxna görs tillgängligt 

och adapteras av barn och unga. Det är som Enochsson och Olin skriver:  

”En del av ungdomskulturen består i att bryta regler för att komma in i vuxenvärlden” 

(Enochsson och Olin, 2007 s. 150).  

Detta märks när man tittar på hur många barn och unga under en viss ålder som har en 

profil på t.ex. Facebook och Instagram, vilka båda kräver en åldersgräns på 13 år för att bli 

medlem. Hur kommer det sig då att så många barn och unga under 13 år ändå har ett konto i 

dessa medier? Och framförallt, borde inte åldersgränsen vara högre med tanke på dess 

innehåll? 

Vad många antagligen inte förutsåg med detta var att barn och unga nu har tagit till sig den 

här världen och gjort den till sin egen. De växer upp i ett mediesamhälle där det är tekniken 

som styr en stor del av deras vardag och de kan oftast mer om denna teknik än de vuxna som 

arbetar i skolan och även föräldrar.  

Allt eftersom tekniken utvecklas och görs mer tillgänglig så förflyttas även barn och ungas 

liv in på den här arenan och mer och mer av deras vardag spenderas online. Det som många 

vuxna uppfattar som en virtuell värld ses av många barn och unga idag som en förlängning av 

den reella världen och pratar man med barn och unga så visar det sig väldigt tydligt att det är 
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just från den här virtuella världen som de hämtar sina livs referenser ifrån (Hernwall, 2003, 

s.27). 

Även om så kallad traditionell mobbning och kränkningar kan kopplas ihop med det som 

sker i de sociala medierna så är det ändå en stor skillnad mellandessa arenor. Framför allt när 

det kommer till hur lärare och vuxna ska förstå och agera när något inträffar. Det är, som Li 

(2005, s. 1)skriver i sin undersökning, i stort sett samma form av kränkningar och mobbning 

men i ett nytt format. Detta nya format innebär att en kränkning som skrivs på ett socialt 

forum lämnar ett avtryck som gör att detta kan upplevas dygnet runt av den drabbade och ses 

av många, detta fortsätter tills det tas bort. Det kan även upplevas som att den digitala 

mobbningen och kränkningen är mer planerad, eftersom någon verkligen har bemödat sig att 

skriva och fundera ut (Englund, 2013, s. 8). 

Eftersom det som sker på internet och i andra sociala medier oftast är anonymt kan det vara 

väldigt svårt att upptäcka för dem som står utanför. Denna anonymitet gör att barn och unga 

som rör sig i den här så kallade cybervärlden eller virtuella världen oftast kan göra detta utan 

insyn av någon vuxen. Att kränkningar och mobbning har lett till att barn inte tycker att de har 

någon annan utväg än att ta sitt eget liv är inget nytt fenomen, men i och med denna 

anonymitet som cybervärlden erbjuder så ökar riskerna markant, eftersom vuxna inte har 

samma insyn i den här världen som dehar i den reella. Detta kan jämföras med den klassiska 

boken Flugornas Herre av William Golding där en grupp pojkar blir strandsatta på en ö utan 

någon form av regler eller insyn av vuxna. Relativt snabbt uppstår kaos och anarki och 

pojkarna börjar trakassera och terrorisera varandra och till och med döda varandra. 

Jämförelsen med vad som händer med pojkarna på den här ön och vad som händer i 

cyberväldens anonymitet idag bland unga är förvånansvärt lika (Shariff, 2007, s. 77). Även 

Dunkels (2012, s. 5) använder sig av denna liknelse i förordet till den nya upplagan av sin bok 

Vad gör unga på nätet? Ett annat intressant fenomen som framkommer i Li:s (2005, s. 8) 

undersökning är att de som blir utsatta för ”traditionellt” kränkande behandling och mobbning 

oftast utsätter andra för detta inom de sociala medierna. Detta kan enligt Li (2005, s. 11) bero 

på den anonymiteten som finns inom de sociala medierna och därför ger de som blir kränkta 

och mobbade i skolan en chans att hämnas på sina plågoandar i ett anonymt forum.  

Vad innebär då detta för lärare i skolan? Hur ska de kunna hantera denna anonymitet och 

den utbredning som de sociala medierna har fått?  

Lärare runt om i landet är oftast väl insatta i att mobbning och kränkningar sker och det 

finns på de flesta skolor väl utarbetade handlingsplaner för hur man ska hantera detta. Enligt 

skollagen (kapitel 6 paragraf 8) så är detta något som alla skolor är skyldiga att upprätta, 
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vilket i realiteten tyvärr inte tas på lika stort allvar på alla skolor runt om i landet, eftersom det 

är en fråga hur planen ser ut och används. Problemet när det kommer till det som inträffar i de 

sociala medierna är att de oftast ses av skolan och dess personal som något som sker på 

fritiden och att det inte har med skolan att göra (Li, 2005, s. 12). Detta är ett av de största 

problemen, eftersom det som sker på fritiden i de sociala medierna oftast följer med eleverna 

in i skolan och tvärtom och på så sätt går det inte att undvika och skyffla undan detta som ett 

problem som enbart sker på fritiden, inte heller går det att lägga allt ansvar på skolan. Dessa 

går dock hand i hand, för även om de flesta barn och unga inte blir mobbade eller kränkta på 

skolan så är det oftast någon skolkamrat som är förövaren när det sker i de sociala medierna 

(Kowalski m.fl., 2008 s. 124). Det handlar om att överbrygga avståndet mellan hem och 

skola. Lärare träffar sina elever dagligen och förhoppningsvis så träffar även vårdnadshavaren 

sina barn dagligen. Det som behövs är ett samarbete mellan skolan och hemmet för att komma 

fram till en lösning på problemet (Dunkels, 2012, s. 102). 

Både Li (2005, s. 12) och Dunkels (2012, s. 102) förespråkar kommunikation som verktyg. 

Att tala med eleverna och lära dem att hantera de sociala medierna och vad de har för 

rättigheter och skyldigheter när de rör sig inom dessa arenor. För att detta ska fungera så 

gäller det naturligtvis att lärarna, men även föräldrar/vårdnadshavare är väl insatta i vad som 

sker och vilka arenor eleverna rör sig på. Då kommer vi in på lärandet som en process där 

kommunikation är av största vikt för att kunna ta hjälp av varandra för att utvecklas inom 

detta fält. Detta gäller inte bara elever och lärare utan även föräldrar/vårdnadshavare men 

framförallt de lärare och föräldrar/vårdnadshavare som inte är införstådda med vad som sker 

och på vilka arenor eleverna faktiskt rör sig i.  

Ett annat sätt att se på detta fenomen när det kommer till kunskapsglappet om de sociala 

medierna mellan elever och (vissa) lärare är att se det som att eleverna är digitalt infödda 

medan lärarna är digitala immigranter (Prensky, 2001, s. 1). Elever idag är oftast uppväxta 

med de sociala medierna och har levt med dessa hela sitt liv och på så sätt är de som Prensky 

(2001, s. 2) säger, infödda i denna teknologi, medan lärare (oftast) har skaffat sig denna 

kunskap senare i livet och på så sätt immigrerat in i elevernas digitala värld. Detta ställer till 

problem för lärare, eftersom de ska lära dessa elever men talar inte samma språk som de gör 

(Ibid.). Både Prensky (2001) och Hernwall (2003)förutsåg detta på ett tidigt stadium, och 

även om utvecklingen har gått snabbt sedan de skrev sina studier, är kunskapsklyftan inte lika 

stor idag som den var när de skrev sina alster. Dessa är fortfarande intressanta eftersom 

kunskapsklyftan trots allt kvarstår och är markant, inte bara när det kommer till de sociala 

medierna som eleverna rör sig inom utan även när det kommer till förståelsen av att vuxna 
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och barn rör sig på olika språkliga arenor. Här menar även Dunkels (2012, s. 44) att när barn 

och unga möts så uppstår det kulturer och språk som det oftast är menat att hålla vuxna 

utanför. Så även om kunskapsglappet mellan vuxna och unga när det kommer till den digitala 

arenan har minskat så kvarstår den fortfarande i och med att barn och unga skapar dessa 

kulturer och språk när de socialiserar med varandra i de sociala medierna. Med Prenskys 

(2001, s. 1) uttalande om digitalt infödda och digitala immigranter färskt i minnet kan det vara 

värt för skolan att ta vara på elevernas språkliga arena och deras kunskaper om den virtuella 

världen och genom dem anskaffa sig den kunskap som behövs för att minska klyftan.  

3.2 Teoretiskt ramverk 

Denna studie kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande 

och utveckling sker i sociala sammanhang och praktiker. Till skillnad mot dem som 

förespråkar ett biologiskt synsätt på lärandet där man anser att det är den inre psykologiska 

utvecklingen som står för lärandet så är det, enligt Vygotskij, samspelet mellan lärande och 

utveckling som är det drivande bakom lärandet (Lindqvist, 1999, s. 8). Vygotskij talar om en 

undervisningscykel som innebär att redan innan den formella undervisningen börjar, så lär 

och utvecklas barnet direkt efter födseln. Detta är ofrånkomligt och är kärnan i 

undervisningscykeln d.v.s. att undervisning och utveckling är ett samspel och kan inte hållas 

isär (Lindqvist, 1999, s. 269).  

När man talar om Vygotskij och det sociokulturella perspektivet är det ofrånkomligt att 

man kommer in på den proximala utvecklingszonen. Med denna menade Vygotskij att det vi 

inte kan idag, kan vi imorgon med hjälp av andra (Lindqvist, 1999, s. 271). 

Även om det sociokulturella perspektivet kan ses som problematiskt eftersom det bör ses 

som vetenskapliga teorier och egentligen inte kan omsättas som handlingsregler (Säljö, 2005, 

s. 130), så är det oavsett detta som denna studie kommer att utgå ifrån eftersom när det 

kommer till de sociala medierna så är det just kommunikation och lärande i ett nära samspel 

som är av vikt för att utreda vad lärare och elever kan lära av varandra.  

Enligt Vygotskij är lärandet en process och pågår så länge vi lever och det är  

”genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som 

tänkande, kännande och kommunicerande varelse” (Säljö, 2005, s. 111).  

När man beaktar den snabba framväxt som de sociala medierna har i samhället idag så är 

detta värt att komma ihåg. Detta innebär att det är genom kommunikation som lärare och 
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elever kan utvecklas och lära sig av varandras kulturer och på så sätt förstå innebörden av vad 

som sker inom de sociala medierna och på så sätt kunna hantera detta på rätt sätt.  
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4. Syfte och frågeställningar 

 

4.1 Syfte 

Studiens syfte är att ta reda på ett urval av lärare, rektor och elevers uppfattning om hur en 

specifik skola hanterar mobbning och kränkningar i de sociala medierna. Utifrån detta syfte 

har två frågeställningar utarbetats och behandlats. 

4.2 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar lärare och rektor att mobbning och kränkningar i sociala medier 

hanteras av skolan? 

2. Hur ser elevernas internetanvändande ut och hur uppfattar de att lärare och rektor 

hanterar mobbning och kränkningar i sociala medier? 



15 

 

5. Metod 

I denna studie har två delstudier utförts, för att så tillfredställande som möjligt besvara de 

två frågeställningarna. Delstudierna har delats upp i intervju och enkät, där intervjuer har 

använts för att besvara frågeställning 1 och enkät för att besvara frågeställning 2, där vi har 

varit ansvariga för varsin av i dessa studier.  Dessa två metoder har redovisats under de två 

rubrikerna resultat och analys delstudie 1 samt resultat och analys delstudie 2, för att senare 

analyseras utifrån syftet med studien under rubriken Diskussion.  

5.1 Metod för datainsamling 

För att besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt så föll valet på att göra en 

intervjustudie och en enkätstudie. Intervjustudien utfördes med 5 mellanstadielärare samt med 

rektor och enkätstudien med 92 elever i årskurs 4-6, på samma skola.  

När det kom till lärarnas och rektors uppfattning om skolans hantering av mobbning och 

kränkningar i sociala medier föll valet på en kvalitativ samtalsintervju av respondentkaraktär, 

eftersom vid en denna typ av undersökning är det just tankar och uppfattningar hos de som 

intervjuas som står i fokus (Esaiasson m.fl., 2007, s. 258). Vid intervjuerna användes en 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1), för att på så sätt kunna anpassa frågor och svar 

efter respondenten.  I delstudie 2 användes en enkät för att ta reda på elevernas uppfattningar 

om skolans hantering av mobbning och kränkningar i sociala medier. Även om det hade varit 

intressant att här kunna göra intervjuer med eleverna, så bedömde vi inte detta som möjligt 

med tidsaspekten i åtanke. 

5.2 Urval 

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna få fram ett resultat och svar på studiens 

syfte och frågeställningar föll valet på att utföra studien på en enda skola i en kommun. Att 

undersökningen endast skedde på en skola och inte på fler var enbart på grund av tidsramen 

för studien. Valet av skola föll på en F-6 skola, för att undersöka hur lärare, rektor och elever 

på mellanstadiet arbetar och hanterar detta fenomen.  

För att få en så bred bild som möjligt av hur skolan hanterar de sociala medierna så var det 

av vikt att få till stånd intervjuer med samtliga lärare på mellanstadiet, men även rektor. När 

det kom till enkäterna var intentionen att alla elever i årskurs 4-6 skulle besvara enkäten. 
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Detta för att i den mån det var möjligt kunna analysera och generalisera lärarnas och elevernas 

uppfattningar om mobbning och kränkande behandling i de sociala medierna på just den här 

skolan.  

5.3 Genomförande och etiska överväganden 

För att kunna genomföra en empirisk studie med intervjuer och enkäter krävs att man 

beaktar vissa etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska principer som forskare 

ska förhålla sig till när de utför en empirisk studie: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialtitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra regler måste den som utför en studien 

förhålla sig till både inför, under och efter sin undersökning.  

Informationskravet innebär att de som deltar i en studie måste informeras om vad studien 

ska handla om, vilka metoder som kommer att användas samt om deltagarnas roll i 

undersökningen. Deltagarna ska även vara medvetna om frivilligheten i studien, d.v.s. de kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att de som deltar själva 

bestämmer över sin medverkan. Detta är speciellt noga när deltagarna är under 15 år, då det är 

en skyldighet att få detta samtycke från vårdnadshavare. I likhet med informationskravet där 

det är viktigt att tala om för deltagaren att denna får avbryta sitt deltagande om den så vill så 

är detta också en aspekt av samtyckeskravet. Konfindentialitetskravet ställer krav på att all 

information som används ska vara konfidentiell samt att alla inblandade i projektet/studien 

bör underteckna ett tystnadspliktsdokument. Det sista är nyttjandekravet, vilket innebär att de 

data som framkommer i studien endast får användas i forskningssyfte.  

För att säkerställa att de som deltar i en studie ska känna sig trygga är det av vikt att man 

följer dessa råd. I den här studien har samtliga av Vetenskapsrådets etiska principer beaktas. 

Efter den första kontakten med skolan som skulle delta hade tagits, ålades ett besök för att 

närmare presentera studien. 

Vid ett arbetslagsmöte presenterades således studien, där det förklarades vad studien skulle 

handla om, vad syftet var och vilka frågeställningar som skulle behandlas. Samtliga lärare fick 

frågan om de ville delta och alla utom en gav sitt samtycke. Inför varje intervju ställdes frågan 

till lärare och rektor om intervjun fick spelas in, vilket samtliga gav sitt medgivande till. 

När det kom till enkätstudien blev samtyckeskravet först ett dilemma, då alla som skulle 

delta var under 15 år. För att kunna genomföra studien löstes problemet med att samtliga 

föräldrar informerades via mail om vad studien handlade om samt att om de inte ville att deras 

barn skulle delta eller om de hade några frågor så kunde de kontakta oss. I mailet framkom 
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även att enkäten var anonym och att endast vi som gjorde studien skulle ha tillgång till att läsa 

materialet. Även eleverna fick denna information. Eleverna fick även veta att anonymiteten 

skulle säkerställas genom att efter genomförd undersökning skulle deras lärare samla alla 

enkätsvar i ett kuvert och försegla detta utan att titta på resultatet. Lärarna fick instruktionen 

att detta skulle ske inför ögonen på eleverna. Även eleverna fick denna informationgenom ett 

informationsbrev som var förstasidan på enkäten, läraren fick även i uppdrag att läsa upp 

denna information för eleverna innan de började besvara enkäten.  

5.4 Material 

De material som har använts i den här studien är sex kvalitativa intervjuer som vardera 

varade i ca 25 minuter, samt 92 enkäter. 

För att underlätta vid intervjutillfället men även vid senare analys av material, användes en 

mobiltelefon för att spela in intervjuerna. Även anteckningar gjordes för att få ut så mycket 

som möjligt utifrån datamaterialet vid intervjutillfället. Valet av att spela in intervjuerna 

gjordes för att kunna fokusera inte bara på respondenternas svar och få ett flyt i själva 

intervjun, utan även för att kunna tolka ansiktsuttryck samt att kunna återgå till de olika 

intervjuerna vid analystillfället.  

Enkäterna delades ut till samtliga elever på mellanstadiet och materialet blev omfattande 

då de flesta svarade. De bortfall som skedde i enkätstudien är de elever som den dag som 

enkäterna delades ut var antingen sjuka eller bortresta. Detta bortfall var väldigt litet då det 

endast var 10 elever som inte besvarade enkäterna och vi räknade med att detta inte skulle 

påverka resultatet av studien.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

När man utför en empirisk studie infinner sig alltid frågan om validitet och reliabilitet har 

tagits i beaktande. Med validitet menas att man tittar på den data som är insamlad för att se 

om den innehåller all den information som jag, som forskare, behöver för att besvara mina 

frågeställningar. Reliabiliteten är själva metoden och analysen som har använts och huruvida 

dessa är relevanta, tillförlitliga och hållbara i förhållande till syfte och frågeställning. Dessa 

två begrepp hör således ihop då det är svårt att få en hög validitet om man inte har en god 

reliabilitet. Det stora problemet är dock den åtskillnad i språk som görs mellan dessa. 

Reliabiliteten utformas på en teoretisk nivå medan validiteten är resultatet av en undersökning 

som har skett på operationell nivå (Esaiasson m.fl., 2007 s. 63). När detta språk ska översättas 
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sker allt som oftast en tolkning av forskaren och dennes egen förförståelse för ämnet vilket 

kan komma att färga validiteten av studien. 

I den här studien har både enkät och intervju genomförts. Båda metodernas utformning har 

gjorts med frågeställningar och syfte i åtanke men oavsett detta är det svårt att förhålla sig 

objektiv både när det kommer till enkät- och intervjuanalys. Vi har säkerligen gjort en del 

tolkningar och läst mellan raderna men vår förhoppning är att vi har nått en relativt hög 

validitet med detta arbete tack vare otaliga genomgångar av enkäter, inspelat material och 

anteckningar.  

5.6 Databearbetning och analysmetod 

Även här har en uppdelning gjorts med tanke på att två olika metoder har använts. 

Delstudie 1 innefattar intervjustudien och delstudie 2 innefattar enkätstudien. 

5.6.1 Delstudie1 

Som beskrivs av Esaiasson m.fl. (2007 s. 304-306) så sker oftast databearbetning och 

analys av respondentkaraktär i två steg, där det första steget är att sammanfatta de material 

som har införskaffats, för att i steg två komma en bit på väg mot det generella. Detta följdes i 

denna studie så gott det gick. Efter varje intervju sammanfattades materialet och tankar kring 

det för att sedan transkriberas i sin helhet. Sammanfattning av materialet gjordes enligt den 

sammanfattningsteknik som Esaiasson m.fl. (2007 s. 305) beskriver, där det transkriberade 

materialet utgjorde grunden för att kunna tolka och få fram det centrala innehållet i samtliga 

intervjuer. Detta gjordes för att få fram en struktur i de transkriberade materialen och på så 

sätt lättare kunna analysera detta. Dessa transkriberingar tillsammans med 

sammanfattningarna och anteckningar utgjorde sedan grunden för analysen.  

Efter att ha genomfört fem intervjuer med lärare samt med en rektor på skolan och efter att 

ha sammanfattat varje intervju allt eftersom så infann sig en teoretisk mättnad (Esaiasson 

m.fl., s. 309). Med detta menas att man har fått ut så mycket information att en tillsynes 

generaliserande analys kan göras. Det är dock av vikt att inse att denna analys inte kan 

generaliseras på skolan i sin helhet, eftersom inte all personal på skolan intervjuades. En viss 

generalisering kan dock göras, eftersom målet med studien var att se på hur lärarna i 

mellanstadiet uppfattade och arbetade med mobbning och kränkningar inom sociala medier. 

Även om en viss generalisering kan göras så är det av vikt att komma ihåg att vår egen 

tolkning även kan ha färgat resultatet och denna kan till viss del vara felaktig.  
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Även vår förförståelse av ämnet i själva datainsamlingen och under intervjusituationerna 

kan ha färgat tolkningen av resultatet (Ibid.,s. 289).  

5.6.2 Delstudie 2 

Som bearbetningsmetod för denna studie kommer nominaldata att användas, med detta 

menas att diagramen kommer att visa hur många som svarade vad på varje fråga på enkäten. 

Som Kylén (2004, s. 188) skriver ”nominaldata innebär att man vet hur många som har 

svarat på ett visst sätt i en fråga med flera alternativ”(min kursivering). Detta är på grund det 

höga antalet enkäter som kom in och genom denna metod kommer alla data att synas tydligt 

(Ibid., 2004, s. 189). Alla svar kommer så gott det går att finnas med, men elevernas 

kommentarer kommer inte att finnas med i diagrammen, de kommer däremot presenteras i 

resultat och analys. 

När datan är införd i Excel kommer diagramen tydligt att visa en klar bild över hur 

eleverna tycker att lärare/pedagoger och skola hanterar kränkningar och mobbning inom de 

sociala medierna. Det kommer även att förekomma vissa tabeller för att lättare synliggöra 

elevernas internetanvändande (Ibid.,2004, s. 195).  

5.7 Reflektion över metod 

Inför denna studie gjorde vi den bedömningen att enkäter och intervjuer skulle vara de 

mest lämpliga metoderna för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  Eftersom det var 

lärarnas och rektors uppfattningar vi ville komma åt så ansåg vi att vi bäst kunde få en 

uppfattning om detta genom intervjuer. Vi hade förvisso gärna velat intervjua eleverna också, 

men detta var inte möjligt då tiden dels inte tillät detta samt att vi i så fall inte hade kunnat få 

ett brett resultat, utan enbart några få elevers uppfattning. I efterhand önskade vi att vi hade 

gjort enkäterna först, för att sedan intervjua lärare och rektor. Detta för att de svar vi fick i 

enkäterna hade kunnat bidra till ytterligare frågor i intervjuerna och på så sätt hade vi kunnat 

få en bättre bild av skillnaderna i uppfattning mellan lärare och elever. Detta hade i och för sig 

kunnat leda till mer ledande frågor i intervjusituationen, vilket hade kunnat leda till en felaktig 

bild av resultatet.  
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6. Resultat och analys 

Nedan kommer de båda delstudierna att presenteras.  Först kommer resultatet av delstudie 

1 att presenteras följt av en analys. Efter det kommer delstudie 2 att presenteras på liknande 

sätt.  

6.1 Resultat av delstudie 1 

I den här delstudien var det lärarnas och rektors inställning och uppfattning om 

kränkningar och mobbning inom sociala medier som stod i fokus. Framförallt hur de som 

lärare hanterar sådana situationer om de uppstår samt vad de uppfattar är skolans ansvar när 

det inträffar.  

Samtliga lärare har fått samma frågor ställda till sig, även om det har tillkommit några 

frågor och svar utöver, eftersom en intervju är levande vilket menas att även om frågorna är 

det samma för samtliga intervjuer så är det ofrånkomligt att andra frågor kan uppkomma 

beroende på vem det är som intervjuas. Det är fem lärare på mellanstadiet som har blivit 

intervjuade samt rektor. 

6.1.1 Hantering av kränkande behandling och mobbning 

De första frågorna i intervjun behandlar kränkande behandling och mobbning generellt. 

Hur uppfattar lärarna att detta behandlas av skolan? På frågan om det finns en handlingsplan 

upprättad kommer det fram att alla lärarna vet att det ska finnas en, men merparten av dem vet 

inte var de hittar den. Att den i alla fall ska uppdateras en gång per år är alla överens om, men 

när det senast gjordes råder det delade meningar om. En förklaring till detta kan vara att rektor 

på skolan är relativt nytillsatt och att han ännu inte har hunnit gå igenom denna. Vad rektor 

dock har gjort är att se över skolans värdegrund och tillsammans med både lärare och elever 

har de tagit fram fyra ord som ger en överblick över värdegrunden. Dessa fyra ord är 

Kamratskap, Respekt, Unik och Trygghet, d.v.s. KRUT.  

Anledningen till att rektor gjorde detta var som han själv säger: 

”Jag kom hit och hittade en värdegrund som var grön och inplastad och fin med mycket text på. 

Min fråga var då, är det någon som vet vad det står på den här? Och ja, det var det inte många 

som visste faktiskt och jag frågade då hur den här var utarbetad och mycket av den var ju 

kanske skrivet på ett sånt sätt att en kvalitetsredovisning kräver att man ska ha en värdegrund 

och det blir mycket fluff och vackert liksom och du måste prestera för presterandets skull.”  
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Det står klart, i och med arbetet med värdegrunden, att rektorn och även lärarna med 

honom uppfattar att arbetet mot kränkande behandling först och främst ska ske förebyggande. 

En lärare (lärare 5) uppfattar dock att det borde göras mer än att bara ta fram en värdegrund.  

”Jo det var lärarna som tog initiativ och det var en vecka när vi jobbade med det här med 

KRUT. Det som är lite synd, det var jättebra när vi jobbade med det den där veckan men sen 

har det blivit så mycket mer. Det var intensivt den veckan men sen har det liksom inte hållits 

levande [… ] Nu finns det uppsatt och hoppas att alla kommer ihåg det men jag tror att man 

behöver hålla det igång och påminna dom (barnen) lite då och då.” 

Denna uppfattning delas även med lärare 1, som poängterar att värdegrunden inte kan vara 

något som man bara jobbar med lite då och då utan är något som bör genomsyra 

undervisningen.  

När rektor får frågan om han vet hur lärarna hanterar en mobbningssituation eller en 

kränkande behandling så tvekar han inte när han säger att alla agerar. Detta stämmer väl med 

vad som framkommer i intervjuerna med lärarna och den åsikt som verkligen delas av alla är 

att det är ”allas barn”. Ingen av lärarna anser att de bara tar hand om sin egen klass, utan att 

alla hjälps åt om en situation uppstår.  

6.1.2 Lärarnas uppfattning om sociala medier 

På frågan var lärarna tror att eleverna befinner sig när de är ute på de sociala medierna så 

säger alla communities när det kommer till definition. De siter som de uppfattar att eleverna 

befinner sig på är framförallt Facebook, Twitter och Instagram. Två lärare utmärker sig dock 

genom att ha en bredare uppfattning om de sociala medierna och var eleverna rör sig. Lärare 1 

har framförallt ett intresse av att lära sig var eleverna befinner sig och tycker att det är ett 

måste för att förstå vad eleverna gör och inbegriper även spelsiter i begreppet sociala medier. 

Lärare 5 har också en bredare uppfattning då hon kan nämna några andra siter som eleverna 

rör sig på. Denne nämner en site som heter KIK och förklarar att det är ett sms-forum där man 

kan bjuda in ett antal personer och kan därefter sms:a till varandra och alla i gruppen ser vad 

man skriver. Merparten av lärarna är dock osäkra på det här och de flesta av dem tror inte att 

eleverna använder sig så mycket av dessa siter ännu, de tror helt enkelt att eleverna ännu är 

för unga. 

6.1.3 Trygghet och säkerhet i sociala medier 

För att få en uppfattning om hur väl insatta lärare och rektor är i trygghet och säkerhet i 

sociala medier samt hur de arbetar (om de gör det) med aktiva insatser, så ställdes en rad 
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frågor kring detta. När vi började prata om säkerheten på nätet så var det spridda åsikter om 

vad det talas om och hur mycket som lärarna tar upp detta med eleverna. Samtliga har pratat 

om källkritiken och att eleverna måste vara kritiska och inte tro på allt som står på internet. 

Vad som dock skiljer sig åt är hur mycket lärarna faktiskt pratar om säkerheten i de sociala 

medierna.  

Lärare 1 arbetar aktivt med säkerheten i de sociala medierna och verkar ha en god 

uppfattning om vad som händer och vad eleverna bör vara uppmärksamma på. Enligt denna 

lärare är säkerheten och tryggheten något som är av största vikt, kanske till och med viktigare 

än mycket annat i skolan, då det just är i de sociala medierna som eleverna lever en stor del av 

sina liv utanför skolan. Flera av lärarna delar denna åsikt, men tycker att eleverna än så länge 

är för unga för att röra sig i de sociala medierna i allt för stor utsträckning. Vikten av trygghet 

är något som alla lärarna delar men utsträckningen av hur mycket de diskuterar detta i 

klassrummet med eleverna varierar markant. Lärare 4 säger följande på frågan om de talar om 

säkerhetsfrågor i klassen: 

”Jag är mer för att man lär dom hur dom ska göra än att man sätter in en massa spärrar i datorn. 

Tillslut hamnar dom vid en dator utan spärrar. Ja, det är ju som ett staket runt en damm. Det är 

ju i och för sig bra men man kan ju också lära dom att inte hoppa i.” 

Detta är även något som Elza Dunkels (2012, s. 68) nämner när det kommer till 

säkerhetsfilter i datorer. Att arbeta med säkerheten varje dag och att framförallt 

medvetenheten inte kan överbyggas med ett filtreringsprogram. Vad som däremot 

framkommer är bristen på kunskap hos lärarna när det kommer till de siter som eleverna rör 

sig på. Som tidigare nämnts så uppfattar både lärare 2 och 3 att eleverna än så länge är unga 

och att de inte uppfattar att de är så mycket ute i de sociala medierna mer än på diverse 

spelsiter och kanske även på Facebook som de framförallt använder sig av för att 

kommunicera med kompisar.  

Med undantag från lärare 1 och 5 så upplever ingen av lärarna att de sociala medierna är ett 

problem bland deras elever. Lärare 1 och 5 har dock upplevt kränkningar inom de sociala 

medierna i sina klasser och har då arbetat aktivt med detta. Samtliga lärare medger dock att 

bara för att de själva inte har upptäckt några tecken på att elever är utsatta i de sociala 

medierna, så betyder det inte att det inte sker.  
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6.1.4 Användning av sociala medier i undervisningen 

Anledningen till dessa frågor i intervjun var att se om lärarna använde sig av detta i 

undervisningen, d.v.s. om de använde sig av t.ex. chatt funktioner med eleverna eller någon 

annan form av sociala medier och om eleverna själva fick använda sig av t.ex. telefoner på 

skoltid.  

Användningen av sociala medier i undervisningen är inte lätt på den här skolan, då varken 

smartboard eller activeboard finns. Rektor arbetar dock hårt för att införa detta, då det 

framförallt skulle underlätta för lärarna i undervisningen. Detta är även något som lärarna 

själva eftersöker. Mycket för att kunna ha en bredare överblick över vilka sidor på nätet som 

används, men även för att underlätta deras undervisning. Som det ser ut i skolan idag så finns 

det tillgång till klassuppsättningar med datorer som kan bokas. Dessa används främst till att 

skriva arbeten på, men eleverna får även gå ut på internet för att söka information. Här är alla 

lärare noga med att kommentera att när detta görs, så går de igenom vilka sidor det är ok att 

vara på och vilka som inte är ok.  

När det kommer till mobiltelefoner så är den övergripande åsikten att dessa ska vara 

avstängda under skoldagen. Vissa undantag görs. Lärare 4 har i samråd med sina elever 

bestämt att de får lyssna på musik när enskilt arbete sker. Detta är något som de gör på prov i 

klassen och än så länge fungerar det bra. Lärare 5 har även använt mobiltelefonerna i 

undervisningen på så sätt att eleverna har fått spela in när de kommunicerar/läser på engelska 

för att sedan skicka detta till läraren så att denna kan lyssna på det.  

För övrigt så är samtliga lärare öppna för sociala medier i undervisningen, bara det hanteras 

på rätt sätt. Lärare 2 beskriver hur, i dennes förra skola, de använde sig av sociala medier på 

ett bra sätt. De använde sig ett mailforum där eleverna kunde diskutera uppgifter med 

varandra och med läraren och på så sätt få hjälp även efter skolans slut.  

6.1.5 Hantering av kränkningar och mobbning inom sociala medier 

Alla lärare samt rektor var överens om att när det kommer till kränkningar och mobbning 

inom sociala medier så ska dessa behandlas på samma sätt som traditionella kränkningar och 

mobbning. Vad som däremot är svårare är hur de ska upptäckas. Alla lärarna anser sig ha en 

god relation med sina elever och hoppas att om något händer så skulle de märka det. 

Lärare 1:  

”Jag känner ju mina elever så väl att om dom kommer in så ser jag det, vad är det nu då? Ja nu 

har jag fått ett sms. Ok vet du vem det är och så är diskussionen igång.” 



24 

 

Lärare 2:  

”Nu tänker jag så här med kränkande behandling, man vet hur eleverna mår, man vet hur deras 

personlighet och man märker direkt på en gång i ett klassrum om det har hänt något, om en 

elev mår dåligt.” 

Lärare 3: 

[…] ”och till saken hör att den här lilla gruppen är så otroligt sammansvetsad. Det är klart att 

det kan komma kränkningar ibland men grunden är otroligt trygg alltså.”  

Lärare 4:  

”Ja om jag skulle upptäcka någonting, antingen så ser man någonting eller så är det någon som 

berättar någonting.” 

Lärare 5:  

”Är det någonting som dom (barnen) har problem med så hoppas man ju att dom känner sig så 

trygga att dom kommer och pratar med en.”  

 

De (lärarna) är dock överens om att kränkningar och mobbning inom sociala medier sker 

på en helt annan nivå. Det är svårt att upptäcka om en elev inte visar att denne mår dåligt eller 

om någon berättar. Ett annat stort problem när det kommer till de sociala medierna är 

gränsdragningen mellan hem och skola. Vart går gränsen? När är det skolans ansvar och när 

är det hemmets? 

6.1.6 Ansvar. Skola eller hem? 

Denna diskussion upptog en stor del av intervjuerna med samtliga lärare och så även med 

rektor. Att denna gränsdragning är svår när det kommer till sociala medier är alla överens om. 

Alla lärare anser att de har god kommunikation med föräldrar och kontakterna är täta. Händer 

det något i skolan så kontaktas föräldrar genast. Det stora problemet som alla är överens om 

när det kommer till de sociala kränkningarna och vad eleverna gör på nätet är de olika 

uppfattningar som föräldrar har när det kommer till just deras barn och dator/telefon 

användning. Vissa föräldrar verkar inte bry sig vad eleverna gör när de är ute på nätet, medan 

vissa föräldrar inte accepterar någon nätanvändning. Sedan finns det naturligtvis ett 

mellanting mellan de två.  

Den allmänna uppfattningen bland lärarna är dock att om något påverkar skolans vardag så 

är det klart att det är skolans ansvar, men utan föräldrar/vårdnadshavares hjälp så är det en 

omöjlighet att lösa på ett tillfredsställande sätt. Det gäller att ha ett delat ansvar. Det går inte 

att arbeta effektivt mot kränkningar och mobbning inom sociala medier utan hemmets stöd, 
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men alla är även överens om att det likväl inte går att lösa om skolan inte är där och tar sitt 

ansvar.  

Vad som upplevs som svårt med detta hos de flesta lärare är just de olika inställningar som 

föräldrar/vårdnadshavare har till de sociala medierna och hur uppmärksamma de är på vart 

deras barn befinner sig när de är ute i cybervärlden. 

Lärare 2:  

”Ja det är ju jättesvårt att veta vad som händer bakom kulisserna. Så det enda man kan göra är 

att informera som vi försöker göra och prata med barnen, alltså mer kan vi inte göra för vi kan 

inte förhindra det som händer hemma när dom sitter.” 

Lärare 1 uttrycker det på detta sätt: 

”Det är hela tiden den här dialogen. Vad jag menar för mig, skolan är ju så här att vi ska klara 

av allt men den här delen tror jag på för föräldrar kan inte det här och dom tror så väl om sina 

barn och dom vet inte vad dom sitter och gör och vad dom säger och hur dumma dom kan vara 

och allt det här så här tror jag att vi har ett jobb att göra men vi måste utbilda våra lärare så att 

dom klarar av det.” 

Rektor menar även att denna nya teknik som eleverna växer upp med är något som händer 

utanför klassrummet och skolan. Vad han menar med detta är att skolan ligger efter och inte 

hinner med i den här nya tekniken. För att komma ifatt i detta kunskapsglapp menar rektor att 

ansvaret för hanteringen av den nya tekniken, men även de kränkningar och mobbning som 

förekommer i sociala medier inte bara kan läggas på skola och hemmet. Även kommunerna 

måste vara med och arbeta aktivt för att motverka detta i skolan och inse att de faktiskt också 

har ett ansvar.  

6.1.7 Vad upplever lärare att de saknar för att kunna hantera kränkningar och mobbning i 

de sociala medierna? 

Samtliga lärare, inklusive rektor, upplever det som att det som behövs är information och 

utbildning för att kunna hänga med i den här nya tekniken. Detta för att kunna förstå eleverna 

och deras nya sätt att umgås.  

Lärare 1 samt rektor har ett eget personligt intresse i att ta reda på vad barnen/eleverna 

faktiskt gör när de är ute på nätet och i sociala medier. De lägger båda ner en hel del tid på 

detta. De andra lärarna eftersöker mer utbildning och information från utomstående.  

Bara för att de andra lärarna inte anser sig har tid att göra egna efterforskningar tolkas inte 

detta som en brist på intresse, utan snarare av att de helt enkelt inte har tid. Att vissa lärare har 

möjlighet att ta sig tid och andra inte ska inte vara avgörande för hur skolan hanterar dessa 

former av kränkningar och mobbning. Detta är samtliga överens om. Hur ska då lärare och 
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skola kunna bli mer upplysta och kunniga inom denna arena. Det är uppenbart att samtliga har 

funderat på detta och flera olika svar på denna svåra fråga kom fram under intervjuerna. 

Bättre kommunikation med eleverna och föräldrarna är något som alla är överens om. Att få 

eleverna att känna sig trygga att komma och berätta, att även om de inte har den tryggheten 

hemifrån så ska de kunna komma till skolan och berätta för sin lärare eller någon annan vuxen 

som de känner sig trygg med. Detta är något som samtliga lärare och även rektor arbetar 

aktivt med. Detta räcker dock inte, menar de flesta, utan vad som behövs är även att andra 

utomstående med kunskap om detta område kommer och utbildar, då inte bara lärare utan 

även elever och föräldrar/vårdnadshavare. 

Lärare 1:  

”Det som jag tycker fortfarande är att vi (lärare) inte kan tillräckligt mycket.                                     

[…] Som du sa så har inte vi vuxna den kunskapen om den världen, så vi måste få utbildning 

och verktyg att arbeta med. Det är en annan värld.” 

Lärare 2:  

”Jag tror att mer kunskap för lärare, mer utbildningar tror jag faktiskt att på något sätt mer och 

mer diskussioner generellt hur ska vi gå vidare med eleverna. Ja det är svårt detta det ä klart 

man kan ta upp det där med risker och grejer men hur ska vi göra det? […]Vi måste ta reda på 

vad eleverna har. Dom växer ju upp med det här och det är väldigt viktigt att ta vara på.” 

Lärare 3:  

”Det man kan hoppas på är att man kan hitta ett bättre, jag menar från annan myndighet än 

skolan på ett sätt eller ta reda på mer vad som händer, men jag vet inte hur det skulle gå till.” 

Lärare 4: 

”Information om vilka siter dom är inne på, vad dom gör. Framförallt till föräldrar, det finns ju 

föräldrar i olika kategorier precis som det finns människor. Så att information hade varit bra. 

Någon som kommer ut och berättar för oss vad vi ska uppmärksamma på och vilka sidor och 

framförallt föräldrar för då är det ibland bättre att det inte är vi som gör det att vi kommer med 

pekpinnen. Det kan vara bra om någon annan kommer med pekpinne.” 

Lärare 5:  

”Dom (eleverna) lär sig av varandra och det är ju som med all mobbning, vi behöver ju 

elevernas hjälp och det är ju viktigt att vi frågar och talar om för dom att dom får hjälpa oss att 

vara våra ögon och öron och att det inte är att man skvallrar utan att man hjälper när man 

kommer och talar om för vi kan inte upptäcka allt och framförallt inte på fritiden.” 

 

Det som lärare 5 talar om speglar mycket av vad även rektor säger när vi pratar om 

kunskapsglappet mellan lärare och elever när det kommer till tekniken 
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Rektor:  

”Och som jag kan tycka här är ett problem som vi står inför och jag tycker du sa också det att 

det som jag tycker är intressant är att eleverna ligger långt före lärarna i den tekniska 

utvecklingen och jag tycker liksom och så kommer det ju alltid att vara, jag tycker inte att det 

ska stå 0 på läraren och 95 på eleverna i form av kunskap, att det inte får vara så stor skillnad 

och det är därför jag menar att man måste bjuda in skolan och lärarna för att kunna ta del av det 

som sker.” 

6.1.8 Analys av delstudie 1 

Frågeställningen som intervjun utgick i från var: Lärare och rektors uppfattningar om hur 

mobbning och kränkningar i sociala medier hanteras av skolan. 

Av intervjuerna att döma så anser alla lärare att detta ska hanteras på liknande sätt som 

traditionella kränkningar och mobbning. När en situation uppstår så är första prioritet att tala 

med de inblandade barnen, för att sedan om det är av allvarligare natur involvera 

föräldrar/vårdnadshavare. I båda fallen rapporteras situationen till rektor. Det svåra verkar 

vara att upptäcka när det händer. När det kommer till traditionella kränkningar och mobbning 

så är det oftast något som lärare och skolans personal kan upptäcka, eftersom det oftast sker 

öppet. När det kommer till de sociala medierna är det anonymt och betydligt svårare att 

upptäcka. 

Det uppenbara kunskapsglappet mellan lärare och elever ställer också till problem när det 

kommer till hur detta ska hanteras. Flera av lärarna menar att det inte är lätt att lära ut till 

eleverna hur de ska hantera dessa sociala medier när de själva inte har kunskapen. Vad som 

eftersöks är mer information om vilka siter eleverna rör sig på och vad de gör när de är där. 

Lärarna och rektor på skolan har olika uppfattningar om hur det ska gå till när det gäller att 

tillhandahålla denna information, men att den måste ske är alla överens om. Rektors stora 

svårighet att tillgodose detta behov är som alltid den frustrerande faktorn, pengar.  

Vidare är det en samstämmig uppfattning om att samverkan mellan hem och skola måste 

ske när det kommer till kränkningar och mobbning inom sociala medier. Lärarna kan inte 

hantera detta på ett tillfredsställande sätt utan föräldrar/vårdnadshavares hjälp och vice versa.  

Det står klart efter intervjuerna att när det kommer till kränkningar och mobbning i de 

sociala medierna så är skolan idag inte helt uppdaterad. Än så länge anser man att detta ska 

hanteras som ”traditionell” mobbning och kränkningar, vilket till viss mån kan stämma men 

som Li (2005, s. 2) säger så är det värt att komma ihåg att det även om det till viss mån är 

detsamma så är det i en ny förpackning denna form av mobbning och kränkningar uppvisar. 

Trots att skolan arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling så har man till viss 
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del bortsett från den anonyma arenan som de sociala medierna innefattar. Som Elza Dunkels 

(2012, s. 11) skriver i inledningen till sin bok Vad gör unga på nätet?: 

”all ny teknik, som får verklig betydelse för oss människor, kräver nya förhållningssätt” 

Kan man då behandla denna nyare och till viss del osynliga form av mobbning och 

kränkningar på samma sätt som den synliga och ”traditionella” mobbningen och 

kränkningarna? Ett stort problem verkar vara just åtskillnaden av vad som sker i skolan och 

vad som sker på fritiden. Även om den aktuella skolan inte särbehandlar dessa arenor utan ser 

det som samma sorts mobbning och kränkningar som den ”traditionella”, så finns det trots allt 

skillnader mellan dessa arenor. Därför behövs det ett nytt förhållningssätt som bör intas när 

det kommer till vad som görs och sägs i de sociala medierna mellan elever, för även om det 

sker på fritiden så kommer det onekligen att följa med in i skolans värld. Att det krävs att 

lärare lär sig mer aktivt av eleverna för att ta till sig den kunskap som behövs för att hantera 

denna form av aktiviteter är också något som lyser igenom i intervjuerna. Även bättre 

samarbete mellan hem och skola är något som är av stor betydelse enligt lärarna, men även 

rektor. Återigen är det just kommunikation och dialog mellan berörda parter som krävs för att 

de ska kunna lära sig av varandra. 

6.2 Resultat av delstudie 2 

Enkätens upplägg var att den första sidan handlade om elevernas dator och internet vanor, 

om de var medlemmar på någon community samt vad de använde datorn till (skoljobb, chatta 

med vänner, bilder etc.). De sista två sidorna handlade om att ta reda på om eleverna någon 

gång har blivit kränkta eller mobbade på internet, trygghet samt deras uppfattning om deras 

lärares kunskap inom de sociala medierna och även deras (elevernas) uppfattning om hur 

lärare och skola arbetar med vad som sker i de sociala medierna (se bilaga 2). Det var enbart 

två elever som inte hade tillgång till en dator i hemmet, men båda hade en smartphone med 

internet, vilket resulterar i att de ändå kan interagera med andra på de olika communities som 

andra barn befinner sig på. 

Av de 92 eleverna som deltog var det hela 75 som svarade att de var medlemmar i en 

community, alla elever som hade svarat ja på denna fråga fick därefter antingen kryssa i de 

redan givna alternativen eller själva skriva vilken/vilka communities som de är medlemmar på 

(se tabell 1). Detta var för att se vilka siter som eleverna tillbringar sin tid på. 
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Tabell 1 

Community Antal 

Facebook 49 

Instagram 37 

Skype 14 

Twitter 6 

KiK 9 

MSP (Movie Star Planet) 15 

Annan 19 

 

Detta resultat kan anses vara häpnadsväckande, eftersom vissa av dessa sidor har en 

åldersgräns som eleverna ännu inte har nått. Facebook har en åldersgräns på 13 år och Kik har 

en åldersgräns på 17 år. 

Fråga 4 i enkäten löd såhär: ”Har du någon gång blivit ledsen över något som någon har 

skrivit till/om dig på internet?” Det var 22 elever som svarade ja, 67 som svarade nej och tre 

stycken som inte angav något. Varav dessa 22 ja-sägare var 50 % flickor som är födda år 

2002, alltså de yngsta i denna studie. Dessa elever som hade kryssat i ”Ja” fick även (om de 

ville) skriva vad som hade skrivits om dem, vissa svar löd såhär: 

”Att jag är dum i huvudet, ett jävlamiffo, att jag lägger mig i och inte borde finnas” 

”Du är ful och taskig. J*vla h*ra. **** varför är du så ful?” 

”Ful, fet, fjortisjävel och hora” 

”Elaka saker så jag har börjat gråta i flera dagar” 

Trots att dessa har blivit kallade elaka saker känner vissa av dem sig ändå trygga på nätet 

(se bilaga 2), men som en flicka skrev: 

”när inte han är där ute då är jag trygg” 

Detta fick oss att inse att eleverna skulle ha fått ännu ett alternativ att fylla i, de skulle ha fått 

ett ”ibland”, men tack vare elevernas egna kommentarer kunde jag även ha med ”lite/ibland” 

som ett resultat. Det var även häpnadsväckande att det var flest årskurs fyror som kände sig 

kränkta i de sociala medierna, eftersom många kan anse att de är så unga och inte ska röra sig 
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på internet i den grad som de gör. Det var även fyrorna som hade fått höra de grövsta 

kränkningar från personer som de har mött i de sociala medierna. Trots att antalet som har 

känt sig kränkta på internet var 22 elever, var det enbart 6 elever som svarade att de någon 

gång har skrivit något elakt om någon annan. 

Med Instagram-skandalen som skedde i Göteborg färskt i minnet var en av frågorna i 

enkäten om eleverna någon gång har tagit ett foto av någon och lagt upp det på internet, trots 

att de visste att det skulle såra den personen som fotografiet var taget på samt en följdfråga 

om någon hade lagt upp ett foto på dem, som de inte ville skulle visas. På frågan om de har 

tagit ett kort och lagt upp det på internet trots att det skulle såra personen som var på 

fotografiet svarade samtliga 92 elever, nej. Men när de fick följdfrågan om någon hade lagt 

upp ett foto på dem som de inte ville skulle visas var det 19 elever som svarade ja, 69 elever 

svarade nej och 4 som inte angav något svar. 

I fråga 10 fick eleverna frågan om vilket de tror sårar mest, att säga något elakt till en 

person öga mot öga eller att skriva något elakt om en person på internet och de fick sedan 

motivera om de ville varför de trodde att det var så (se tabell 2).  

Tabell 2 

10. vilket tror du sårar mest 

Svarsalternativ Antal  

Att säga något elakt till en person öga mot öga 29 

Att skriva något elakt om den personen på internet 48 

Båda 11 

Inget svar 4 

 

De elever som hade kryssat i att de tyckte att det var värst att skriva något elakt på internet 

hade skrivit att det sårade mest på grund av att fler kan se, man vågar säga grövre saker, det är 

anonymt, det kan spridas, svårare/lättare att försvara sig, det finns alltid kvar och att folk kan 

skriva vad som helst. De som ansåg att det var värre att säga elaka saker öga mot öga 

motiverade det med att man kan se personen, man hör, det är oftast inget skämt, det är mer 

personligt, man vet vem det är, man kan inte strunta i det som man kan göra om det står på 

internet och att det känns mer kraftfullt.  

Fråga 12 och 15 gjorde eleverna förvirrade, frågorna som var ställda var ”Skulle du berätta 

för din lärare om någon i din skola var elak och sa sårande saker till dig på internet?” och 
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”Finns det någon vuxen på skolan som du litar på att berätta om någon är elak mot dig på 

internet?”. Det var 53 elever som svarade att de skulle berätta för sin lärare om någon i skolan 

sa sårande saker på internet, men det var 46 stycken som litade på någon vuxen på skolan. 

Slutsatsen av dessa svar är att fråga 12 inte borde ha varit med i enkäten, utan enbart fråga 15. 

Men genom att ha tittat igenom enkäterna är det 25 elever som har svarat nej på båda 

frågorna, detta betyder att dessa 25 elever inte skulle berätta för varken sin lärare eller någon 

annan på skolan om det var någon som var elak eller sa sårande saker på internet till dem. 

Fråga 13 handlade om elevernas lärare har pratat med dem i klassen om vad som händer på 

internet (se tabell 3).  

 

Tabell 3 

13. Brukar ni prata med er lärare om vad som händer på internet? 

Svar Antal 

Ja 35 

Nej 39 

Lite/ibland 13 

Inget svar 5 

 

6.2.1 Analys av delstudie 2 

Majoriteten av eleverna tycker alltså att de inte har talat i klassen alls eller väldigt lite, 

detta ämne borde ligga mer i fokus och lärarna borde ta sig tid att prata med eleverna om detta 

eftersom det är, genom att se till elevernas tidigare svar, en stor del av deras liv. De är 

uppväxta med denna sorts teknik och det är viktigt att lärare och pedagoger talar med sina 

elever om vad internet handlar om och att mobbning och kränkande behandling även är 

oacceptabelt även om det skrivs i ett socialt forum i den virtuella världen. Det är även viktigt 

för läraren att tala med sina elever om de sociala medierna för att de (lärarna) själva ska få en 

förståelse hur samhället ser ut och förändras. Även när man ser till fråga 10 (se bilaga 2), där 

ett stort antal elever tycker att det är värre att skriva något elakt på internet till någon annan än 

att säga det öga mot öga så är det väldigt viktigt att lärare tar upp vikten av vilka rättigheter 

och skyldigheter som eleverna har (Dunkels, 2012, s. 102).Det är som en elev skrev: 
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”Man kan se texten flera tusentals gånger och det sårar alltid en lika mycket. Ord blir sagda en 

gång”. 

Trots att det var 22 elever som svarade att de någon gång hade blivit sårade av något som 

någon annan hade skrivit på internet till/om dem så var det enbart 6 stycken som svarade att 

de hade skrivit något elakt om någon annan på internet. Detta låga antal kan bero på att det 

faktiskt är så, men det är även viktigt att ha i åtanke att eleverna dels kanske inte själva har 

reflekterat över om det de har skrivit kan ha sårat någon annan och dels att de kanske har 

skrivit något sårande men är medvetna om att detta var fel och inte ville medge det i enkäten 

och därför kryssade i nej-rutan istället.  

Av elevernas svar att döma så pratas det till viss del i skolan och klassen vad kränkning 

och mobbning i de sociala medierna innebär och att detta kan såra en person lika mycket som 

i ”det verkliga” livet. Men man kan även se att det inte talas i någon större omfattning om 

detta, kan detta bero på att lärarna enbart pratar med eleverna om det dyker upp något fall av 

kränkande behandling? Genom att hela tiden tala med eleverna om de sociala medierna, och 

inte enbart i negativ bemärkelse, kan eleverna få en bättre förståelse för dessa arenor. 

Eleverna är de som oftast besitter kunskapen om de sociala medierna medan det är lärare och 

pedagoger som har den största kunskapen om etik och moral. Därför är det viktigt att lärare 

vågar prata med eleverna trots att de inte känner till den virtuella världen lika väl som 

eleverna gör, men genom att inte diskutera med eleverna kommer de vuxna aldrig att lära sig 

eller förstå det de unga gör på nätet. Därför är det viktigt att alla delar med sig av sina egna 

erfarenheter och hjälper varandra. Det är viktigt att de vuxna skapar sig en god relation till 

eleverna och elevernas värld, detta är för att eleverna ska känna tillit och en förståelse för att 

det som sker i de sociala medierna är lika viktigt och illa som det som sker i det verkliga livet. 

Trots att det kanske sker anonymt, sker det fortfarande och är precis lika viktigt och lika 

sårande och jobbigt. 

På den fråga som berörde om eleverna var medlemmar på någon community, var 

majoriteten medlemmar på Facebook. Detta är för oss häpnadsväckande eftersom alla elever 

som ställde upp i enkätundersökningen inte har uppnått den ålder som Facebook kräver, 

detsamma gäller för Kik. Men genom att fylla i felaktigt födelseår eller enbart ett klick på ett 

”OK” på datorn eller telefonen så har man godkänt att man är över den åldersgräns som är 

satt. Och detta kan kopplas till det Hernwall (2003) skriver om att unga vill uppnå en högre 

kompetens än vad de egentligen har. Och att barnen får det genom att de är på de 

communities som har en högre åldergräns än vad de har uppnått, de utsätta för material som 

inte är lämpligt för deras ålder (s.16-17).  
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Mesta delen av frågorna i enkäten var ”ja” och nej” frågor. Eleverna fick ingen ”vet inte” 

ruta som de kunde fylla i, eftersom syftet med enkäten var att de skulle ta ställning till de 

frågor som var ställda. Det visade sig sedan när enkäterna kom tillbaka att eleverna själva 

hade gjort egna rutor när de inte tyckte att de angivna räckte. Detta visade att eleverna hade 

själva tänkt till och verkligen tagit ställning. Samt att de själva la till kommentarer som ”lite” 

eller ”bara en gång” på frågan om de brukar prata i klassen med sin lärare om att saker som 

skriva på internet kan såra. Här skulle jag behövt ge dem fler svarsalternativ t.ex. en skala från 

0-10 där de kunde kryssa i att 0 var ingenting och 10 var väldigt mycket, för att ha fått ut ett 

mer korrekt svar. 

För att få ut så bra svar som möjligt behövde enkäten vara formad så att eleverna först fick 

en uppfattning om vad enkäten skulle handla om. Därav var det många frågor som rörde 

elevernas data och internetanvändning för att först få en uppfattning om eleverna rörde sig 

inom de sociala medierna och om det fanns något resultat att hämta. Detta var även för att 

eleverna skulle få en förförståelse om enkätens faktiska frågor, d.v.s. hur de vuxna på skolan 

arbetar mot kränkningar och mobbning i de sociala medierna. En av frågorna i enkäten var om 

eleverna trodde att deras lärare visste något om sociala medier såsom Twitter, Instagram etc., 

här var det 59 elever som svarade ”ja”, 26 ”nej” och 7 som inte avgav något svar. Även om 

det var 59 som svarade ja på frågan, var det dock väldigt många av dessa som uppfattade att 

lärarens kunskap om de sociala medierna var relativt låg. Detta kunde jag utläsa tack vare att 

eleverna själva lade till ”lite” och ”kanske” som kommentar.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på ett urval av lärare, elever och rektors 

uppfattningar om hur en specifik skola hanterar mobbning och kränkningar inom sociala 

medier. Tidigare i studien har analyser gjorts på det empiriska material som samlades in under 

studiens gång. Detta kommer att diskuteras nedan i förhållande till tidigare forskning inom 

ämnet samt i förhållande till det teoretiska ramverk som studien har haft. Diskussionskapitlet 

kommer att avslutas med en konklusion av den här studien.  

7.1 Tidigare forskning 

Den ökade användningen av sociala medier som har skett under de senast åren har även lett 

till att kränkningar och mobbning har flyttat in på denna arena. Innan de sociala medierna 

gjorde intåg i barn och ungas liv var det antagligen lättare för skolan och dess personal att få 

syn på om och när någon blev kränkt eller mobbad i skolan då detta skedde mer öppet. Ett 

annat stort problem för många barn och unga idag är att hemmet inte längre kan ses som en 

frizon, där de kan undkomma sina plågoandar eftersom många ständigt är uppkopplade, 

antingen via telefoner eller på en dator (Dahlkwist, 2010, s.95). Även gränserna för vad som 

sker i skolan och på fritiden suddas ut i och med de sociala medierna eftersom det oftast är 

lättare att kränka eller mobba någon om man inte behöver titta sitt offer i ögonen (Ibid., s.100) 

Enligt skollagen (kap 6, § 8) är varje skola skyldig att upprätta en handlingsplan för hur de 

ska hantera kränkningar och mobbning samt att de är skyldiga att agera. Vad Sverige dock 

saknar är nationella direktiv av hur detta ska gå till när det kommer till internet och dess 

säkerhet (Von Feilitzen m.fl., 2011 s.9). Vad som även saknas är hur skolan ska agera när det 

kommer till den anonymitet som de sociala medierna utgör. Detta märks tydligt i de intervjuer 

som gjordes med lärarna och rektor i den här studien. Rektor på skolan eftersökte framförallt 

direktiv på kommunal nivå, men även på nationell, vilket även lärarna till viss del också 

gjorde, men de ville framförallt ha information om barns internetvanor och var de faktiskt 

befinner sig när de befinner sig på nätet och i sociala medier.  

År 2011 publicerades en stor Europeisk undersökning EU Kids online IIsom undersökte 

hur farligt internet egentligen är. I undersökningen, som innefattade 25 europeiska länder där 

ca 1000 barn/land i åldrarna 9-16 år och deras föräldrar intervjuades, undersöktes en rad 

frågor om just säkerheten på internet och även om mobbning och kränkningars förekomst. 
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Den svenska delen av den här undersökningen visar att det är hela 98 procent av de tillfrågade 

barnen som använder sig av internet (Ibid., s. 10). Trots detta är det enligt undersökningen 

fortfarande så att det är vanligare med mobbning i verkliga livet än på nätet, även om den 

svenska undersökningen visar att det är något mer vanligt med mobbning över internet i 

Sverige än i övriga Europa (Ibid., s. 24).  När det kommer till hur lärare agerar och medlar, 

eller som beskrivs i rapporten ”blandar sig i”, i elevernas internetanvändning så är det, som 

tidigare nämnts, en större del av lärarna i Sverige jämfört med resten av Europa som gör det. 

Dock är lärarinsatsen betydligt intensivare i övriga Europa, detta är de tillfrågade barnens 

uppfattning. Detta illustreras nedan i tabell 1 där frågan som ställdes till barnen var ”Har 

någon lärare på din skola någon gång gjort någon av de här sakerna?” (procent): 

 

Tabell 1     

 Ja 

Pratat med dig om vad du gör på internet 34 

Hjälpt dig när du tycker något är svårt att 

göra eller hitta 

57 

Förklarat varför vissa hemsidor är bra eller 

dåliga 

48 

Föreslagit sätt hur du kan använda internet på 

ett säkert sätt 

43 

Föreslagit hur man ska bete sig mot andra 

människor på internet 

51 

Gjort upp regler för vad du får göra på 

internet i skolan 

74 

Hjälpt dig tidigare när något på internet har 

gjort dig oroad eller bekymrad 

12 

Pratat med dig allmänt om vad du ska göra 

om någonting på internet skulle göra dig 

oroad eller bekymrad 

30 

(EU Kids online, 2011 s. 37) 
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Detta resultat kan jämföras med det som framkom i delstudien som behandlade elevernas 

uppfattningar om hur skolan agerar vid fall av kränkningar och mobbning inom sociala 

medier. Framförallt den sista punkten i tabellen är intressant. Enligt EU kids online så svarade 

30 procent av de tillfrågade barnen att deras lärare pratat med dem om vad de ska göra om 

något gjorde dem oroade eller bekymrade på internet, däremot är det endast 12 procent som 

upplever att lärarna faktiskt har hjälpt dem om detta har inträffat. Detta kan jämföras med att 

nästan 50 procent av de elever som tillfrågades i vår studie upplever att deras lärare har pratat 

allmänt om vad som händer på internet. Vår fråga till eleverna om de kände sig trygga att 

prata med någon vuxen på skolan om de råkade ut för något sårande på internet resulterade i 

att ca 25 procent inte kände denna trygghet och där vi antar att eftersom de inte pratar med 

lärarna eller någon på skolan så får de heller ingen hjälp därifrån.  

I analysen av delstudie 1 i det här arbetet framkom även att ett nära samarbete mellan skola 

och hem var något som efterfrågades starkt av både lärare och rektor. Var står då föräldrar och 

vårdnadshavare i sina kunskaper? I svenska delen av studien EU kids onlineställdes frågan till 

föräldrar: 

”Varifrån får du i allmänhet information och råd om säkerhetsverktyg och säker 

internetanvändning? (procent). Och varifrån skulle du vilja få information och råd i 

framtiden? (procent). ” 

Svaren redovisas enligt tabell 2. 

 

Tabell 2 

 Får idag information 

av 

Vill i framtiden få 

information av 

Ditt barns skola 29 53 

Tv, radio, tidningar eller tidskrifter 48 44 

Internetleverantörer (ISP) 28 35 

Staten, kommunen 9 28 

Organisationer för barns 

välbefinnande/välgörenhetsorganisationer 

9 25 

Webbplatser med säkerhetsinformation 28 36 

Tillverkare och återförsäljare som säljer 

säkerhetsprodukter 

21 29 
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Familj och vänner 54 36 

Från mitt barn 11 20 

Andra källor 21 16 

Ingenstans, jag vill inte ha mer 

information om detta 

6 3 

(EU kids online. 2011 s. 39) 

 

Vad som framkommer här är att när det kommer till var föräldrar och vårdnadshavare får 

sin information om säkerhetsverktyg och säker internetanvändning så är det till största del 

ifrån familj och vänner men en annan stor del är ifrån media. Vad som framkommer är dock 

att många föräldrar önskar i framtiden få den här informationen från sitt barns skola. I vår 

studie har inte föräldrars uppfattningar studerats men väl lärarnas, rektors och elevernas 

uppfattningar, och där framkom det bland annat att de flesta eleverna kände sig mer trygga att 

tala med en förälder eller ett syskon om de skulle råka ut för något i de sociala medierna. Det 

framkom även att lärarna vill ha ett bättre samarbete i dessa frågor med hemmet samt att 

rektor även framhåller detta som en stor del av det förebyggande arbetet. Precis som Dunkels 

(2012, s. 102) skriver så är det just samarbetet mellan hem och skola som behövs för att 

komma tillrätta med vad som händer med barn och unga när de är ute i den virtuella världen. 

Vad som inte får glömmas bort i det här är den traditionella formen av mobbning och 

kränkningar, d.v.s. den som sker öga mot öga. Risken är att det blir allt för stort fokus på det 

som händer i den virtuella världen att den reella glöms bort (Englund, 2013 s. 10).  

7.2 Teoretiska ramverket 

Vad de flesta lärarna i den här studien framförallt saknade när det kom till att hantera 

mobbning och kränkningar inom sociala medier var information och kunskap om denna arena. 

Hur de skulle få den här kunskapen och informationen var det delade åsikter om men att det 

definitivt behövdes var alla överens om. Vilken källa är då den bästa att vända sig till för att 

öka förståelsen och kunskapen hos lärare i skolan? Kärnan i den undervisningscykel som 

Vygotskij talar om är att undervisning och utveckling är ett samspel (Lindqvist, 1999, s. 269). 

Om vi beaktar detta så är det av vikt för lärarna att få den kunskapen, när det kommer till den 

snabba utvecklingen inom de sociala medierna och vad det innebär för barn och ungas egen 

utveckling, för att kunna undervisa dem men även för att kunna förstå hur denna värld 

fungerar.  
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När det kommer till elevernas uppfattningar om hur skola och lärare hanterar mobbning 

och kränkningar inom sociala medier, så är det uppenbart att det är just kommunikationen och 

dialogen som saknas. Många elever trodde inte att deras lärare hade någon större kunskap om 

de sociala medierna och det kan då förstås som om det är därför de inte känner den tryggheten 

att vända sig till sin lärare eller någon annan vuxen på skolan. Om vi här tänker i banorna av 

den proximala utvecklingszonen, så borde det vara ett samspel mellan elever och lärare som 

måste till för att öka den kunskap som de båda faktiskt besitter. Eleverna kan lära lärarna vad 

som faktiskt händer och sker i de sociala medier som de befinner sig i och lärarna kan lära 

eleverna om säkerhet, trygghet och moraliskt ansvar. Återigen är även samspelet och 

kommunikationen med hemmet och vårdnadshavare en stor del av vad som står i fokus. 
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8. Konklusion 

I vår studie undersöktes ett urval av lärare och elevers uppfattningar, på en 

mellanstadieskola, om hur skolan hanterar mobbning och kränkande behandling i de sociala 

medierna. Det framkom att många av lärarna var väl medvetna om att detta förekom bland 

eleverna, men inte i den utsträckning som eleverna själva uppfattade det. Merparten av lärarna 

trodde helt enkelt att eleverna var för unga för att ha börjat använda sig av de sociala 

medierna, men ser man till enkätsvaren, så det de yngsta eleverna i denna studie som faktiskt 

är de som är mest utsatta för kränkande behandling och mobbning i de sociala medierna. 

Nästan 25 procent av de tillfrågade eleverna kände inte tryggheten att vända sig till någon 

vuxen på skolan om något skulle inträffa, vilket i och för sig inte behöver innebära att de inte 

litar på personalen utan att de helt enkelt inte känner att de är införstådda med vad som händer 

och sker i de sociala medierna. Detta bekräftas under intervjuerna när de flesta av lärarna 

erkänner att de inte besitter kunskapen om var barnen befinner sig när de är ute på nätet. Det 

ska dock tilläggas att det inte är en brist på intresse från lärarnas sida utan helt enkelt att de 

saknar verktyg för att kunna hantera dessa former av mobbning och kränkningar. Det kan 

också vara så att eleverna själva upplever att en kränkning i de sociala medierna inte är något 

som hör till skolan och därför inte känner att de kan berätta för sin lärare eller någon annan 

vuxen på skolan. Denna åtskillnad mellan hem och skola görs definitivt inte av varken lärare 

eller rektor. De anser att det är ett gemensamt problem som endast kan lösas genom en 

gemensam insats.  

Hur samarbetet mellan skola och hem ska ske, vilka riktlinjer som ska finnas och på vilken 

nivå det ska ligga (lokal, kommunal eller nationell), är något för framtida forskning. Även om 

kränkningar och mobbning inom sociala medier kan liknas vid den traditionella förekomsten 

så är det värt att återigen ha i åtanke det som Li (2005, s. 1) skriver, att det faktiskt är samma 

sorts mobbning och kränkningar men i en ny tappning. Både arenan för denna mobbning och 

kränkningar, samt den stora spridningen av dessa som nätet och de sociala medierna innebär. 

Även om det har kommit flera rapporter, bara under det senaste året, om hur skola och dess 

personal ska kunna hantera digitala kränkningar och mobbning så saknas fortfarande 

nationella riktlinjer för hur detta ska hanteras. Även om det finns eldsjälar bland lärare som 

arbetar med detta p.g.a. att de själva är oerhört intresserade så är det långt ifrån alla lärare som 

delar detta intresse. För dessa lärare behövs det att riktlinjer för hur detta ska hanteras 
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kommer från en högre instans, och att de får de verktyg som de behöver för att aktivt kunna 

motverka och arbeta med detta.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Tema 1. Bakgrundsfrågor 

 

 Hur hanterar ni på skolan mobbning och kränkande behandling? 

 Finns det någon handlingsplan upprättad på skolan? 

 Är denna handlingsplan i så fall tillgänglig för elever och föräldrar? 

 

Tema 2. Sociala medier 

 

Undertema 1. Lärarens syn på sociala medier 

 

 Vad anser du att sociala medier är för något? 

 Använder ni er av sociala medier i undervisningen? 

 

Undertema 2. Elevernas syn på sociala medier 

 

 Vilka sociala medier orienterar sig eleverna i enligt din uppfattning? 

 Pratar eleverna om social medier i klassrummet/på rasten? 

 I så fall uppfattar du detta som något positivt eller negativt? 

 

Tema 3. Skolans skyldigheter vid förekomst av kränkande behandling i sociala 

medier 

 

Undertema 1. Lärarens syn 

 

 Har du som lärare stött på några specifika fall av just sådana här kränkningar? 

 Har ni några riktlinjer för hur hantering av just sådana här kränkningar ska hanteras? 

 I så fall, hur hanterades detta? 
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Undertema 2. Rektors roll 

 

 Vet du vad rektor har för ansvar? 

 

Tema 4. Ansvar. Skola eller hem? 

 

 Var i ligger ansvaret för att upptäcka mobbning och kränkningar i sociala medier? 

 

Tema 5. Vad är möjligt för personalen att göra? 

 

 Vad har du som lärare för kunskaper om ungdomars vanor i de sociala medierna? 

 Förutom att lyssna på vad eleverna pratar om, finns det andra sätt att gå tillväga för att 

upptäcka om elever blir utsatta för någon form av kränkande behandling eller blir 

mobbade? (I sociala medier). 

 Vilka möjligheter har du som lärare att agera om du upptäcker att en elev eller flera 

har blivit utsatta för kränkande behandling/mobbning i sociala medier? 
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10.2 Bilaga 2 – Enkät 
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