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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utreda vilka erfarenheter ett urval elever i 

mellanstadiet har av kränkande behandling på internet och nätmobbning samt vilka 

kunskaper lärarna har av elevernas erfarenheter. Vi vill även undersöka skillnaderna 

mellan pojkar och flickors användande och erfarenheter samt hur lärarnas kunskaper 

och elevernas erfarenheter skiljer sig åt. De frågeställningar som studien utgår från 

är: 

- Vilka erfarenheter har en utvald grupp mellanstadieelever av nätmobbning 

och skiljer de sig mellan pojkar och flickor? 

- Vilka kunskaper om elevers erfarenheter av nätmobbning har en utvald grupp 

mellanstadielärare? 

- Om, och i så fall hur, skiljer sig elevernas erfarenheter från lärarnas kunskaper 

om elevernas erfarenheter åt?  

Vi använder oss både av en kvalitativ och en kvantitativ metod, nämligen intervjuer 

med 4 lärare och en enkätundersökning på 78 elever. 

Undersökningen visar att drygt en tredjedel av de medverkande eleverna på något 

sätt upplevt kränkande behandling på internet och knappt en tredjedel är själva 

utsatta för kränkande behandling. Några elever uppger att de ofta blir utsatta för 

detta och flera uppger att de själva utsatt någon annan för kränkande behandling på 

internet. Det visade sig att kränkande behandling på internet förekommer oftare 

bland flickorna, nästan hälften av flickorna och drygt en femtedel av pojkarna 

uppger att de på något sätt har upplevt detta.  

Vi kan dra slutsatsen att de utvalda eleverna har stora erfarenheter av kränkande 

behandling på internet och nätmobbning. Elevernas och lärarnas typ av erfarenheter 

skiljer sig åt markant. Elevernas lärare har varken stora internetkunskaper, 

medvetenhet om vad eleverna gör på internet eller om hur ofta kränkande 

behandling sker mellan eleverna i deras nuvarande klasser.   

Nyckelord: Kränkande behandling, Nätmobbning, Sociala medier, Mellanstadiet. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i lärarutbildningen på Uppsala 

Universitet och omfattar 15hp av totalt 180hp. Vi som utfört studien är två kvinnor i 

tjugoårsåldern som båda vuxit upp under den tekniska eran. Vi har olika 

erfarenheter av fenomenet nätmobbning, vi har både sett personer blivit utsatta och 

själva upplevt nätmobbning på nära håll. I och med dagens teknik är nätmobbning 

ett växande problem, därför tycker vi att det är ett intressant ämne att studera vidare. 

I vår blivande lärarroll anser vi att det är viktigt att skapa en djupare förståelse i 

ämnet samt se på fenomenet ur ett vidare forskningsperspektiv än enbart det privata 

och personliga.  

Examensarbetet handlar om både elevers och lärares erfarenheter av nätmobbning. 

Vi vill undersöka elevers erfarenheter av det relativt nya fenomenet, samt att ta reda 

på hur vanligt förekommande det är i en utvald grupp elever. Undersökningar vi 

tidigare tagit del av säger att nätmobbning på högstadiet är vanligt och vi vill genom 

denna undersökning ta reda på om det är vanligt även i mellanstadiet, vilket vi 

befarar. Därför utför vi en enkätundersökning på 4 mellanstadieklasser, 2 fyror, 1 

femma och 1 sexa, totalt 78 elever. Vi är också nyfikna på lärares 

internetanvändande, kunskaper och erfarenheter av nätmobbning. Vår hypotes är att 

internetanvändandet är lågt och att internetkunskaperna är mindre bra hos äldre 

vuxna och lärare, således kunskaper om nätmobbning. Detta då våra egna 

erfarenheter säger det. Därför har vi valt att intervjua 4 mellanstadielärare i åldrarna 

43, 46, 56 och 61, tillhörande ovanstående klasser. Av en tillfällighet kom vi även i 

kontakt med skolans psykolog vid besöket på skolan. Detta möte gav oss intressant 

och relevant information för vår studie och därför kan vi inte låta bli att redovisa 

även hans utsagor. Vi har riktat in studien på mellanstadiet då det i framtiden är i 

mellanstadiet vi själva kommer att verka.  

Vi har valt att genomföra studien med hjälp av två olika metoder, 

enkätundersökning och intervju. En av oss har genomfört intervjuerna med lärarna 
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och en av oss har genomfört enkätundersökningen på eleverna. Anledningen till att 

vi valt att använda två olika metoder är för att förbättra arbetet, dels genom att ta 

reda på både elevers och lärares erfarenheter av och kunskaper om nätmobbning för 

att vidga studiens omfattning, och dels för att jämföra elevernas erfarenheter med 

respektive lärare för att undersöka om lärarna har tillräckliga kunskaper för att 

finnas till för eleverna. Vi genomför och ansvarar således för var sin metod samt del 

av empirin, detta för att göra det möjligt att redovisa erfarenheter av fenomenet 

nätmobbning från två olika perspektiv. Vi vill påvisa vilka erfarenheter som finns 

hos eleverna och vilka erfarenheter som finns hos deras lärare, samt hur de skiljer sig 

från varandra. Anledningen till att vi valt att genomföra en enkätundersökning på 

eleverna är för att kunna sammanställa deras svar och därefter sammanställa 

statistik, alltså undersöka hur vanligt förekommande olika typer av fenomenet 

nätmobbning är bland eleverna. Att vi valt att intervjua elevernas lärare är dels för 

att vi vill skapa en djupare förståelse för lärarnas kunskaper samt för att ha en 

möjlighet att styra samtalet tillsammans med läraren, t.ex. att ställa följdfrågor. 

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att delta i vår 

undersökning, samt till vår handledare Matts Dahlkvist som väglett oss genom 

arbetets gång. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och allt fler blir tekniskt kunniga. I 

och med att den informationsteknologiska utvecklingen blir större tar den också 

större plats i människors liv (Trolley & Hanel, 2010, s.33). Detta visar sig tydligt i det 

ökande deltagandet i sociala medier tillgängliga på internet. Användning och 

kunskap av tekniska artefakter ökar bland yngre barn och den generation som nu går 

i lågstadiet har stor teknisk kunskap. Det är inte ovanligt att den är större än deras 

föräldrars. Dagens mobiltelefoner gör internetåtkomsten stor för oss, främst för 

dagens ungdomar som använder sig av internet i sina mobiltelefoner dagligen. Med 

detta följer en ny arena för mobbning och begreppet nätmobbning har konstaterats 

vara den senaste och snabbast växande formen. Detta är en ny och tyvärr mycket 

vanlig problematik i skolans värld. Idag är det många barn och ungdomar som 
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utsätts både i och utanför skolan. Hela 45 % av alla barn och unga har någon gång 

blivit kränkta på nätet eller via mobiltelefoner och orsaken till detta är den ökande 

tillgängligheten och användningen av internet i bl.a. smarttelefoner. Dock är det 

knappt hälften av alla barn och unga som uppger att de skulle söka hjälp hos en 

vuxen (Friends, nätrapport, 2013). 

Den ökade tillgängligheten och användningen av internet har bidragit till en ökning 

av den digitala mobbningen, den s.k. nätmobbingen. Ett mycket uppmärksammat 

fall under år 2013 är det s.k. ”Instagram-upploppet”. Instagram är ett populärt socialt 

medium där användaren lägger upp bilder, en slags bilddagbok, synliga för de som 

valt att följa användarens inlägg. På en skola i Göteborg skapade en elev ett anonymt 

konto på Instagram och började sprida bilder och sexskvaller om andra elever på 

skolan. Inom en kort tid hängdes hundratals personer ut med namn och bild. 

Mångas liv skakades om och blev p.g.a. detta sig aldrig likt igen (Friends, 2013). Ett 

annat exempel är händelsen som skakade Storbritannien i augusti 2013 när en 14-årig 

flicka tog livet av sig efter att hon blivit mobbad på sajten ask.fm (Berger, 2013).  

Skollagens regler med nolltolerans mot kränkningar och diskrimineringar gäller 

även det som sker på internet (Skolinspektionen, 2010, s.5). Detta kan dock vara 

svårare att upptäcka och svårare att åtgärda pga. den möjliga anonymiteten, då man 

på de flesta sociala medier kan välja att använda ett fiktivt namn istället för sitt eget. 

Något annat som gör denna typ av mobbning problematisk är att ansvaret vid 

förekomst delas mellan skola och föräldrar, då den ofta sker utanför skolan och 

utanför skoltid. Internationell forskning visar att den allmänna uppfattningen är att 

få föräldrar vet vad som sker på internet och att de inte riktigt vet vad nätmobbning 

är (Berne, 2013). Detta är ett stort problem idag, då diskrepansen mellan de ungas 

internetanvändande och de vuxnas kunskaper om internetanvändandet skapar en 

helt ny arena utan vuxnas och föräldrars insikt och övervakande. Eftersom många 

vuxna, bl.a. lärare, saknar kunskap om vad som sker på internet är det svårt för dem 

att veta vad de kan göra för insats för att minska nätmobbning och kränkande 

behandling på internet (Berne, 2013). Lars Arrhenius och Bo Jansson skriver i en 

artikel i UNT (Uppsala Nya Tidning) att de kräver att utbildning om nätmobbning 
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blir en obligatorisk del av lärarprogrammet, då lärare runt om i landet anser sig 

sakna kompetens för att hantera den idag vanligaste formen av kränkning 

(Skolverket, 2013).  

Det finns flera organisationer som startats för att motverka mobbning i alla former, 

bl.a. stiftelsen Friends. De utbildar lärare, elever och föräldrar för att verka mot ett 

bättre och mer trivsamt samhälle och då främst för en trivsammare skola. Idag har 

skolorna i landet möjlighet att anlita Friends för att få hjälp och stöd i arbetet mot 

mobbning (Friends, 2013). En forskning som Norton genomfört redovisas i Friends 

nätrapport (2013) och visar att 62 % av barn och unga har haft en negativ upplevelse 

på internet, men konkret vilka slags erfarenheter och kunskaper som finns hos elever 

och lärare i mellanstadiet har vi inte funnit i tidigare forskning i ämnet nätmobbning.  

1.2.1 Begrepp och definitioner 

Vi utgår i detta arbete från Olweus definition av mobbning: ”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, 1991, s.4), samt Dunkels, lektor på Umeå universitet, 

beskrivning av fenomenet nätmobbning: ”Enstaka handlingar fungerar inte på samma 

sätt på nätet. Även om det är en enstaka handling att lägga upp en kränkande film på 

Youtube, så lever filmen kvar och kan ses många gånger” (Synnöve, 2012). 

Trakasserier och kränkningar är två begrepp som kan förknippas med mobbning. 

Trakasserier innebär ett handlande som på något sätt kränker en människas 

värdighet och har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder: kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder.  Kränkande behandling innebär ett handlande som på något sätt 

kränker en människas värdighet utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund. Varken trakasserier eller kränkande behandling behöver vara 

verbala påhopp utan kan exempelvis bestå av blickar eller kroppsspråk. De kan även 

bestå av fysiska angrepp eller skadegörelse (Skolinspektionen, 2010, s.12). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utreda vilka erfarenheter och kunskaper som finns av 

kränkande behandling på internet och nätmobbning hos ett urval elever och lärare i 
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mellanstadiet. Vi vill ta reda på vilka erfarenheter elever, pojkar respektive flickor, i 

mellanstadiet har av nätmobbning som fenomen samt vilka kunskaper deras lärare 

har om elevernas erfarenheter av nätmobbning. Vi vill även undersöka om och i så 

fall hur dessa kunskaper och erfarenheter skiljer sig från varandra, kartlägga lärarnas 

kunskaper och ta reda på om dessa är bristfälliga.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

- Vilka erfarenheter har en utvald grupp mellanstadieelever av nätmobbning 

och skiljer de sig mellan pojkar och flickor? 

- Vilka kunskaper om elevers erfarenheter av nätmobbning har en utvald grupp 

mellanstadielärare? 

- Om, och i så fall hur, skiljer sig elevernas erfarenheter från lärarnas kunskaper 

om elevernas erfarenheter åt?  

För att nå syftet utgår vi dels från tidigare forskning men främst från de kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar vi genomfört, dessutom en analyserande jämförelse 

mellan undersökningarnas resultat. 

1.4 Mål 

Studiens primära mål är kunna belysa vikten av kunskaper i ämnet, främst hos lärare 

i detta fall, och kunna användas av skolor i arbetet mot nätmobbning och kränkande 

behandling på internet. Ett sekundärt mål är att arbetet bidrar till en ökad förståelse 

för fenomenet nätmobbning. 

  



~ 6 ~ 
 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Denna studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom 

nätmobbning är ett relativt nytt socialt fenomen som skapats och formats i det sociala 

samspelet mellan människor. Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menas att 

världen är socialt konstruerad och att vi människor förstår, beskriver och ger mening 

till fenomen på skilda sätt (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt 

socialkonstruktivismen är vårt sätt att uppfatta och förstå världen kulturellt och 

historiskt förankrat. Människans uppfattning och förståelse skiljer sig mellan 

individer, vad någon uppfattar som sanning uppfattar någon annan som lögn. Detta 

p.g.a. att uppfattningar varierar med individers kulturella och historiska 

erfarenheter, alltså ligger personliga upplevelser till grund för individers sätt att 

uppfatta och förstå världen. (Burr, 2003, s.3). Sättet att uppfatta världen är en 

produkt av kulturella och historiska händelser och är beroende av den sociala och 

ekonomiska struktur som är aktuell för tiden (Burr, 2003, s. 3-5). Vi lär och 

konstruerar vår förståelse genom interaktion med andra människor, främst genom 

språket, som därför är mycket centralt inom socialkonstruktivismen (Burr, 2003, s. 6-

7).  Med interaktion menas människors sociala handlingar som påverkar andra 

människors handlingar och beteenden. Interaktion kan ske när som helst och var som 

helst, t.ex. genom ett möte på gatan eller ett telefonsamtal eller på en chatt på 

internet.  

Det socialkonstruktivistiska perspektiv behandlar också normer för vad som manligt 

och kvinnligt. Det är därför meningsfullt att utgå från det socialkonstruktivistiska 

perspektivet i denna studie, eftersom vi undersöker och analyserar mönster i 

människors olika erfarenheter och kunskaper om nätmobbning, samt skillnader 

mellan pojkar och flickors erfarenheter för att undersöka om det finns några 

genusskillnader. Helén & Granholm (1997) beskriver skillnaden mellan kön och 

genus, ordet kön innebär vårt biologiska kön medan ordet genus innebär vårt socialt 

konstruerade kön (Helén & Granholm, 1997, s. 6).  
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Studien utgår också från ett annat teoretiskt perspektiv, fenomenografin. Forskning 

ur detta perspektiv går ut på att ta reda på olika människors skilda uppfattningar av 

ett och samma fenomen (Claesson, 1999, s. 33), i detta fall fenomenet nätmobbning. 

Det finns flera möjliga teoretiska perspektiv att utgå ifrån, t.ex. det biologiska 

perspektivet, som utgår från att det ligger i människans natur att hacka på de som är 

svagare, eller det individualpsykologiska perspektivet, som innebär att orsaken finns 

i en individs bakgrund och karaktärer (Frånberg & Wrethander, 2011, s. 11). Vi anser 

dock inte att dessa perspektiv är de bäst lämpade för vår studie, då nätmobbning är 

ett socialt skapat fenomen. Förklaringsmodeller till varför mobbning uppstår har till 

stor del utgått från ett individualpsykologiskt perspektiv skriver Frånberg och 

Wrethander (2011). Dock sker mobbning i form av kränkande handlingar eller 

uteslutning kopplade till de sammanhang då de uppstår och dessa situationer kan då 

tolkas som socialt konstruerade (Frånberg & Wrethander, 2011, s. 11). 

Frånberg och Wrethander skriver om mobbning som social konstruktion och 

beskriver hur synen på ett fenomen kan förändras över tid och hur ett fenomen inte 

existerar om det inte ges en benämning. Mobbning som fenomen har alltid funnits 

men det har inte begreppet mobbning som ett betecknat problem, därför kan det 

tolkas som att mobbning inte förekom i Sverige på t.ex. 1950-talet för att begreppet 

då inte existerade (Frånberg & Wrethander, 2011, s. 6). 

2.2 Mobbning 

Mobbning är en negativ handling som sker mot en person vid upprepade tillfällen. 

Enligt Olweus (1999) kännetecknas mobbning av tre omständigheter: ett negativt 

eller elakt beteende, upprepas och pågår under en viss tid samt att det råder en 

obalans i styrkeförhållandet mellan parterna (Olweus, 1999, s.10). Ett vanligt 

antagande är att mobbning till största del sker när eleven går till eller från skolan 

men detta stämmer inte enligt Olweus (1999) forskning. Den visar att omkring 50-70 

% av mobbningen sker under rasterna på skolgården eller i korridorerna. Mobbning 

kan även ske under lektioner om inte läraren är tillräckligt uppmärksam (Olweus, 

1999, s.14). Konsekvenserna för den mobbade är många som till exempel sänkt 

självförtroende som inte helt ovanligt kan vara livet ut, depression, ångest, 
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självmordstankar och sänkt självrespekt. Elevers skolgång kan drabbas hårt av 

mobbning, eftersom det kan leda till koncentrationssvårigheter, som i sin tur kan 

leda till försämrat studieresultat och dålig motivation (Olweus i Dahlkwist, 2010, s. 

39).  

Enligt Olweus (1999) är det betydligt fler pojkar än flickor som mobbar och dessutom 

blir mobbade, dock är det även många flickor som mobbas av pojkar. Han beskriver 

också att flickor använder sig av mer indirekta och utstuderade metoder när de 

mobbar än vad pojkarna gör, pojkarna mobbar mer direkt och fysiskt (Olweus, 1999, 

s. 12).  

Barns relationsarbete i skolan har ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

undersökts av Marie Wrethander Bliding genom en etnografisk studie. Skolan är en 

social arena och barn sysslar ständigt med relationsarbete, vilket innebär att etablera, 

förankra, upprätthålla och bryta upp relationer (Wrethander Bliding, 2007, s. 7).  

Relationsarbetet innebär uteslutande och inneslutande handlingar, alltså att man 

innesluter (bjuder in) eller utesluter (fryser ut) andra (Wrethander Bliding, 2007, s. 

171). Om man innesluter någon innebär det att man i samma handling utesluter 

någon annan, dessa handlingar sker alltså parallellt med varandra och en av dem 

kan inte ske isolerat (Wrethander Bliding, 2007, s. 176). Forskningsområdet som 

uppmärksammat problem med uteslutande handlingar har sedan 1960-talet vuxit 

fram och kom att betecknas som mobbning (Wrethander Bliding, 2007, s. 179). 

2.3 Olika typer av mobbning 

Det finns olika typer av mobbning som kan uttryckas på olika sätt. Fysisk mobbning, 

verbal och icke-verbal mobbning, psykisk mobbning, könsmobbning och digital 

mobbning (Dahlkwist, 2010, s. 37-38).  

Olweus (1999) skiljer mellan direkt och indirekt mobbning. Direkt mobbning är ofta 

fysisk och verbal. Innefattar kränkande behandling i form av slag, hotfulla 

kommentarer och skällsord förekommer inom denna typ av mobbning. Indirekt 

mobbning är däremot ofta icke-verbal och psykisk, att t.ex. frysa ut någon. I indirekt 

mobbning ingår även verbal mobbning, vilket innebär att mobboffret blir kallad för 

olika saker, trots att offret visar obehag (Olweus, 1999, s.9). 
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Nätmobbning är ett relativt nytt fenomen som uppkommit under det senaste 

decenniet. Mobbningen sker genom telefoner eller genom datorer, exempelvis via 

SMS eller via sociala medier på internet. Känslig information och bilder kan snabbt 

spridas och ses av en världsomspännande publik. Forskning visar att denna typ av 

mobbning oftast sker utanför skolans arena (James, 2010). Följande stycke fördjupar 

sig i de teorier och tidigare forskning som finns skrivet om just nätmobbning. 

2.4 Nätmobbning 

Nätmobbning är svårare för offret att undvika än den mobbning som sker i 

verkligheten. En specifik plats på skolans område kan undvikas av den mobbade 

men att gömma sig på internet är svårare. Man kan idag vara uppkopplad på 

internet var som helst och därför är det möjligt för mobbaren att följa med eleven 

hem (Kowalski, Limber & Agatston, 2008, s.1). En bild, en kommentar eller ett 

uttryck som lever kvar på internet för alltid kan enkelt sökas upp och användas i 

kränkande syfte om och om igen (Strandell, 2010, s.26). Dessutom blir det synligt för 

många fler när man blir kränkt på nätet än när man blir kränkt i verkligheten, då 

kränkning på internet inte äger rum under en viss tidsperiod utan är synlig för alla 

när och var som helst. Flickor mobbar inte lika synligt som pojkar gör (Olweus, 1991, 

s.13) men däremot är det vanligare hos flickor att mobbningen följer med hem, oftast 

genom någon chatt på internet eller SMS via mobiltelefon. Kowalski, Limber & 

Agatston (2008) skriver om skillnaden mellan direkt och indirekt nätmobbning. 

Direkt nätmobbning innebär att man själv direkt utsätter någon annan för kränkande 

behandling t.ex. skriver något kränkande via ett sms eller på ett socialt medium. 

Indirekt nätmobbing innebär att man istället använder andra för att utsätta någon för 

kränkningar på internet (Kowalski, Limber, Agatston 2008, s.44).  

Kränkningar i digitala medier är ett anmälningsområde som ökar snabbt hos BEO, 

Barn- och elevombudet (Skolinspektionen, 2013). Definitionen av nätmobbning är 

komplex. En enstaka kränkning i verkligheten uppfyller inte kraven för vad som är 

mobbning, men en enstaka kränkning på internet lever kvar och kan ses många 

gånger om. Detta gör att enstaka kränkningar på internet återupplevs och på så sätt 

kan upplevas som mobbning, vilket Dunkels uttrycker i en artikel av Synnöve (2012). 
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Att hålla isär begreppen kränkande behandling på internet och nätmobbning kan 

därför vara svårt. Hon säger även att maktbalansen på internet är annorlunda, ordets 

makt och teknisk kunskap dominerar här till skillnad mot muskler som oftast 

dominerar på skolgården. Dessutom tillhör det ovanligheterna på skolgården att 

eleven är både offer och förövare men detta gäller inte på internet (Dunkels, 2009, 

s.78). Dunkels uttrycker att lärare behöver mer kunskap om både internet och 

nätmobbning. Hon rekommenderar lärare att skapa ett samtalsklimat som gör att 

eleverna vänder sig till dem om de skulle bli utsatta för nätmobbning, istället för att 

övervaka elevernas internetanvändande (Synnöve, 2012). Att övervaka elevernas 

sociala rum på internet skulle vara som att sätta upp inspelningskameror på skolans 

alla områden, vilket enligt Dunkels (2009, s. 79) inte är en bra lösning. 

Strandell (2010) skriver att det ofta är samma personer som blir utsatta på internet 

som i verkligheten. De vanligaste formerna av mobbning är ryktesspridning, 

skitsnack och utfrysning, oftast genom att inte bli inbjuden till t.ex. klasskamraters 

födelsedagskalas och liknande. Själva nätmobbningen skiljer sig inte mycket från den 

mobbning som sker på skolgården men skillnaden är att alla vet hur skolgården ser 

ut, vilka som befinner sig där osv. vilket man inte vet på internet. Speciellt okunniga 

är de vuxna som skulle kunna hjälpa en, lärare och föräldrar (Strandell, 2010, s.25). 

Dock har medvetenheten bland vuxna ökat sedan instagramupploppet som ägde 

rum i december 2012 i Göteborg (Friends, rapport, 2013).  

”Cyberbullying and Self-Esteem” är en forskningsartikel skriven av Justin W. Patchin 

och Sameer Hinduja (2009). Syftet med denna studie var att undersöka om det finns 

ett samband mellan nätmobbning och självkänsla hos elever. Studien utfördes på 30 

olika högstadieskolor och totalt 1963 elever medverkade i undersökningen, som 

syftade till att kartlägga elevers användande av internet och erfarenheter av 

nätmobbning samt för att ta reda på elevers självkänsla. Metoden som användes var 

enkätundersökning. Bakgrunden till artikeln är att mobbning och trakasserier länge 

varit ett problem för pedagoger och på senare tid har även användningen av internet 

och sociala medier stadigt ökat bland ungdomar, vilket har gjort problemet ännu 

större (Patchin & Hinduja 2009, s.615). Studien belyser även vikten av att pedagoger 
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och andra vuxna i ungdomars närhet reagerar på och förebygger alla typer av 

mobbning, vare sig det gäller på skolgården eller på internet, eftersom båda 

formerna påverkar klimatet för eleverna i skolan och i allra högsta grad elevernas 

hälsa. Det som sker på internet under elevernas fritid, kan även antas påverka 

skolsituationen. Undersökningens resultat visade att det fanns ett starkt samband 

mellan nätmobbning och självkänsla. Barn och unga med låg självkänsla löpte större 

risk för att bli utsatta eller själva utsätta andra för nätmobbning, medan de med bra 

självkänsla helt håller sig undan. Undersökningen visade även att de med lägst 

självkänsla var icke-vita pojkar i högstadiet (Patchin & Hinduja 2009, s. 619). 

I antologin Utstött beskriver Enochsson och Olin (2007, s 149) två typer av 

trakasserier som har blivit vanligare bland de svenska ungdomarna. Dessa är ”happy 

slapping”, som innebär att man helt oprovocerat misshandlar en person samtidigt 

som detta spelas in på film, och ”dissning”, som innebär att man skriver och spelar in 

en nidtext till en rapmelodi, oftast på mobiltelefonen. Om en skola skulle upptäcka 

att digital mobbning förekommer bland eleverna har skolpersonal och skolledning 

skyldighet att agera enligt likabehandlingsplanen. Skolan kan också motarbeta och 

förebygga digital mobbning genom att t.ex. förbjuda datorer, mobiltelefoner, 

kameror etc. på skolans område (Enochsson & Olin, 2007, s.149-150). Detta förbud 

kan säkert vara problematiskt i dagens samhälle då nästan alla ungdomar, och även 

de yngsta barnen på skolan, har mobiltelefoner som idag fungerar som telefon, 

internet, kamera och filmkamera i ett. 

Enligt Kowalski, Limber & Agatston (2008) är nätmobbning svårdefinierat, eftersom 

det finns så oerhört många olika sätt man kan utsättas på internet. Kommentarer på 

internet kan vara mycket svårtolkade, det kan enligt vissa tolkas som nätmobbning 

och enligt andra tolkas som en diskussion i skrift (Kowalski, Limber & Agatston 

2008, s.43). För att göra nätmobbning mer förståeligt finns åtta olika identifierade 

typer av nätmobbning i boken Cyber bullying (2008): 

1. ”Flaming” – vilket betyder att förövaren med ett hotfyllt språk hotar på internet 

med att den utsatta ”ska se upp i skolan” nästa dag. 

2. ”Harassement” – att avsiktligt skicka elaka meddelanden på internet.  
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3. ”Denigration” – innebär ryktesspridning, att man skapar rykten om en person via 

internet. 

4. ”Impersonation” – innebär att någon låtsas vara en annan person på internet och 

vid den användaren sprida information om den utsatta som orsakar denne problem. 

5. ”Trickey” – innebär att man lockar ut information ur någon via internet som sedan 

sprids utan dess vetskap eller samtycke på nätet. 

6. ”Outing” – betyder att en person avslöjar känslig och privat information om den 

utsatta som den inte vill ska komma ut. Det kan även handla om att man läcker ut 

foton eller rent av sprider lögner om personen. 

7. ”Cyberstalking” – innebär att man genom hot och upprepade kränkningar skapar 

rädsla hos någon. 

8. ”Exclusion” – betyder att man medvetet utesluter någon från en grupp på internet 

(Kowalski, Limber & Agatston, 2008, s.46-51).  

2.5 Kännetecken hos mobbare respektive mobboffer 

Man kan se ett mönster i vad som karaktäriserar mobbare respektive mobboffer och 

deras personligheter. En typisk mobbare beskrivs av Olweus (2007, s. 61-63) i 

antologin Utstött som impulsiv, aggressiv, dominant och med en positiv inställning 

till våld. Ett typiskt mobboffer beskrivs däremot som ängslig, tystlåten och osäker. 

De beskrivs dessutom ofta ha en negativ självbild och ett dåligt självförtroende. Att 

en dålig självkänsla är kopplad till nätmobbning styrker, som tidigare nämnt, 

Patchin och Hinduja (2009) i sin artikel som visar ett samband mellan dålig 

självkänsla och nätmobbning. 

Olweus (1999) beskriver två typer av mobboffer, det passiva eller undergivna 

mobboffret samt det provocerande mobboffret. Det passiva och undergivna 

mobboffret beskrivs som stillsam, känsligt med lätt till gråt, fysiskt svagare än 

jämnåriga samt med en negativ självbild. Det beskrivs dessutom ha lättare att umgås 

med vuxna än jämnåriga. Det provocerande mobboffret beskrivs som allmänt 

besvärligt och är ofta mindre omtyckt av alla, till och med lärare. Om denne angrips 

kan hen försöka ge igen, men oftast utan större framgång och kan även själv ge sig 

på svagare personer (Olweus, 1999, s.16-19). 
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Även mobbarens karaktärsdrag beskrivs av Olweus (1999). De har oftast ett positivt 

självförtroende och en positiv attityd till våld, är aggressiva och dominanta samt 

använder sig ofta av makt och hotelser. De är dessutom ofta fysiskt starkare än sina 

mobboffer och uppträder aggressivt även mot vuxna (Olweus, 1999, s.19-20). 

 

Fenomenet nätmobbning är relativt nytt, därför har forskningen inom detta område 

inte hunnit utvecklas fullt ännu. Att nätmobbningen ökar är ett faktum och Ann 

Frisén (2010), professor på psykologiska institutionen i Göteborg, har genom en 

studie fått fram ett resultat som visar att ca 10 % av alla ungdomar på högstadiet 

utsätts för nätmobbning. Nätmobbning menar hon dessutom vara en värre form av 

mobbning än den vanliga, därför att den utsatta har svårt att någonsin få vara ifred, 

samt att förövarna kan vara svåra att identifiera pga. anonymiteten. Något annat som 

visade sig var att nätmobbningen lugnar ner sig över ledigheter, t.ex. under 

sommarloven (Frisén, 2010). 

 

Forskningen som Norton genomfört och redovisas i Friends nätrapport (2013) visar 

att 62 % av barn och unga har haft en negativ upplevelse på internet. ”36 % barn och 

unga har haft en allvarligt negativ upplevelse på internet, exempelvis mottagit olämpliga 

bilder från en främling, blivit mobbade eller fallit offer för nätbrott”. Detta citat är från 

Friends hemsida (Friends.se) och visar att det finns allvarliga problem med dagens 

internetanvändande när drygt en tredjedel av alla barn och unga har allvarligt 

negativa upplevelser på internet. 

2.6 Vad säger lagen? 

Det finns ingen specifik lag mot nätmobbning. Nätmobbning kan leda till domen 

ofredande och Håkan Roswall skriver i en artikel (2007) i DN (Dagens Nyheter) om 

hur handlingsförlamad polisen är i frågan om nätmobbning. Han anser att lagen inte 

har hängt med i IT utvecklingen och behöver ses över i och med att de endast har rätt 

att spåra en IP-adress om det skulle leda till fängelse, vilket inte ofredande gör. Idag, 

nästan sju år senare, är problemet med nätmobbning större än någonsin men en 

specifik lag mot just nätmobbning finns fortfarande inte. Däremot gäller både 

skollagen och diskrimineringslagen oavsett om kränkande behandling sker i 
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verkligheten eller på internet. Skollagen ändrades år 2010 och diskrimineringslagen 

tillkom år 2009. 

2.6.1 Skollagen och diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen är en lag som träder i kraft om en person blir diskriminerad 

enligt en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (Regeringen, 2013).  

Både skollagen och diskrimineringslagen kräver att alla skolor arbetar mot alla 

former av mobbning, oavsett om den sker på skolgården eller på internet. Så fort 

någon av skolans personal får reda på att någon blir utsatt för mobbning eller 

kränkande behandling så måste de genast agera. Även att arbeta förebyggande mot 

mobbning av alla former och att ta fram årliga handlingsplaner mot mobbning är 

skolans skyldighet (Brottsrummet, 2013). Den teori och tidigare forskning som vi 

behandlat i detta avsnitt ligger till grund för vår studie som syftar till att undersöka 

vilka erfarenheter ett urval mellanstadieelever har av nätmobbning samt vilka 

kunskaper deras lärare har om dessa. I följande avsnitt redovisas och motiveras vårt 

metodval som vi finner lämpligt för att utföra vår undersökning och besvara 

studiens frågeställningar. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

För datainsamling finns det två olika metodinriktningar, kvantitativa och kvalitativa. 

Dessa två skiljer sig från varandra. Med kvantitativ metod vill forskaren visa 

mätbara resultat som kan sammanställas och uttryckas i siffror. Med kvalitativ 

metod vill forskaren utföra en mer djupgående undersökning, för att förklara ett 

specifikt ämne. En kvalitativ undersökning är därför inte på samma sätt mätbar eller 

generaliserbar (Holme och Solvang, 1997, s. 13-16). I denna studie används både den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden. De båda lämpar sig för vår studie, där vi 

undersöker en grupp elevers erfarenheter samt utvalda lärares kunskaper om och 

mer utförliga reflektioner kring nätmobbning. Vi använder den kvantitativa metoden 

i form av enkätundersökning och den kvalitativa metoden med hjälp av intervjuer. 

Enkätundersökning som metod är mest fördelaktig om man vill undersöka en större 

grupps upplevelser och tankar. Esaiasson m.fl. (2012) beskriver metoden på följande 

sätt, ”vid en frågeundersökning handlar det i allmänhet om att beskriva hur vanligt 

förekommande lika svar är i en viss population av personer… ”(Esaiasson m.fl. 2012, s. 

229).  I detta fall vill vi, som tidigare nämnts, undersöka erfarenheter av 

nätmobbning hos elever i mellanstadiet och hur vanligt förekommande nätmobbning 

är i deras liv.  

Vi har valt att genomföra studien med två olika metoder, detta p.g.a. att vi dels vill ta 

reda på mellanstadieelevers erfarenheter av nätmobbning och för att vi vill ta reda på 

lärares kunskaper om nätmobbning för att kunna jämföra elevklassernas erfarenheter 

med respektive lärares kunskaper. Jämförbarheten är god i och med att vi ställt 

samma typ av frågor till både elever och lärare. Vi genomför och ansvarar för varsin 

del av empirin, detta för att göra det möjligt att redovisa erfarenheter av fenomenet 

nätmobbning från två olika material. Orsaken till att vi inte genomför 

enkätundersökningen även på lärarna är att de är få i antal och för att vi på ett 

djupare sätt vill ha reda på vilka erfarenheter och kunskaper om nätmobbning som 

finns hos just de medverkande klassernas lärare. 
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3.2 Kvalitativ metod 

Inom den kvalitativt inriktade metoden finns det olika insamlingstekniker att 

använda, t.ex. intervjuer och observationer. Den kvalitativa metoden kännetecknas 

av ett subjekt-subjekt förhållande, vilket innebär att forskaren kommer nära 

respondenten, kan sätta sig in i dennes situation och se saker utifrån dennes 

perspektiv. Målet är att forskaren ska finna en djupare förståelse för de fenomen som 

ska studeras (Holme och Solvang, 1997, s. 13). 

Vi har valt intervju som metod för att ta reda på vår frågeställning om lärares 

kunskap om och erfarenhet av internet och nätmobbning. En intervjus struktur kan 

variera, den kan vara strikt strukturerad med på förhand formulerade frågor, men 

den kan också vara ostrukturerad, där inga frågor förberetts utan där ett samtal sker 

utifrån olika teman där frågor uppkommer spontant. I Metodpraktikan (Esaisson 

m.fl. 2012) föreslås en kombination av konkreta frågor och teman, en s.k. 

halvstrukturerad intervju, vilket vi använder oss av. Detta innebär att man i en 

intervju inte har förberett alla sina frågor i förväg utan att man utformar frågor på 

plats utifrån temat och personen i fråga som man intervjuar. Man utformar alltså ett 

öppet samtal med respondenten utifrån en intervjuguide istället för att bara fråga 

bestämda frågor. Detta medför att vi som intervjuare inte styr hela samtalet utan att 

respondenten också får också vara med och utforma intervjun. I och med detta så får 

respondenten också mer utrymme att uttrycka sig och sina åsikter, alltså att påverka 

innehållet. Risken med en halvstrukturerad intervju är dock att man inte får svar på 

de frågor som man kanske hade tänkt sig (Esaiasson m.fl., 2012, s.229). De frågor 

man ställer måste vara formulerade på ett sätt som respondenten förstår, fri från ett 

akademiskt språk, så halva tiden inte behöver gå åt till att förklara vad man menar 

(Esiasson m.fl., 2012, s.264). 

3.3 Kvantitativ metod 

Om man i sin studie mer exakt vill ta reda på hur vanligt förekommande någonting 

är, så är enkätundersökningar en bra metod. Det kan handla om att man t.ex. vill 

undersöka hur många elever som någon gång blivit utsatta för nätmobbning 

(Esaiasson m.fl. 2012, s.197). Enkätundersökningar genomförs oftast på ett större 
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urval inom en målgrupp inom ett specifikt område, t.ex. elever, och blir därför ett 

giltigt underlag för att efter insamlad data sammanställa någon slags statistik. 

Fördelar med enkätundersökningar är att olika undersökningar går att jämföra med 

varandra, vilket är intressant om man vill ta reda på vilka likheter och skillnader som 

finns mellan olika målgrupper. Enkätundersökningar är i förväg strikt utformade 

och gör därför att risken att komma in på sidospår, som t.ex. är stor vid intervjuer, i 

detta fall är obefintlig. Däremot kan de utformade frågorna i en enkätundersökning 

lättare misstolkas eller helt missförstås än i t.ex. en intervju, med tanke på 

envägskommunikationen. Detta är en stor nackdel med enkätundersökningar. 

Frågorna måste vara tydliga, ha ett enkelt språk och frågorna får inte vara ledande på 

något sätt så att undersökningspersonerna känner sig styrda åt någon viss riktning i 

sitt svar. Ett bra sätt är att använda sig av redan formulerade frågor från tidigare 

forskare, dels för att man på så vis kan hitta frågor som redan är granskade av 

forskarssamhället och dels kan man få en möjlighet att jämföra sina resultat med vad 

andra undersökningar tidigare kommit fram till (Esaiasson m.fl. 2012, s. 240-241).  

3.4 Ansats 

Att relatera empiri till teori kan göras med två olika metoder, induktiv och deduktiv 

metod. Den induktiva metoden innebär att man utgår från empirin och bygger upp 

en ny teori medan den deduktiva metoden innebär att man utgår från en redan 

befintlig teori. Den metod som används i denna studie är den abduktiva metoden, 

vilket är en blandning av de två metoderna ovan. Den abduktiva metoden syftar till 

att forskaren gör en förändring av redan befintlig teori eller skapar en ny teori genom 

analyserande jämförelser (Holme och Solvang, 1997, s. 51-57). 

Inledningsvis skapar vi oss en djupare förståelse för fenomenet nätmobbning genom 

att vända oss till tidigare forskning. Till en början har därför studien en deduktiv 

karaktär, teorier och tidigare forskning ligger till grund för utformandet av enkäter 

och intervjuguide. Senare redovisas det empiriska materialet som arbetades fram 

genom enkätundersökning och intervjuer. Den abduktiva ansatsen lämpar sig bäst 

för denna studie då det empiriska materialet arbetas fram steg för steg samtidigt som 
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den teoretiska delen anpassas och förändras till det vi studerar (Holme och Solvang, 

1997, s. 56-57). 

3.5 Urval 

Eftersom de teorier och den tidigare forskning vi tagit del av mestadels är inriktade 

på äldre barn än de i mellanstadiet, där vi i framtiden ska verka, tog vi snabbt ett 

beslut om att det var i mellanstadiet vi ville genomföra vår undersökning. Urvalet 

skedde genom att en tidigare gemensam studiekamrat lät oss komma till hennes 

arbetsplats där hon fick oss i kontakt med tre andra lärare och deras klasser. Antalet 

medverkande blev därmed 78 elever och 4 lärare och detta ansåg vi vara ett rimligt 

antal medverkande för vår studie. Att det var lika stor del pojkar som flickor med i 

undersökningen var en positiv upptäckt vi gjorde när vi sammanställde klassernas 

enkäter, detta medförde att vi kände oss nöjda med vårt urval. Skolan är belägen i en 

liten tätort några mil utanför en större mellansvensk kommun och är en F-9 skola 

med ca 470 elever. Vi utförde enkätundersökningen på fyra klasser, två årskurs fyra, 

en årskurs fem och en årskurs sex, som hädanefter kommer att benämnas som Klass 

A, B, C och D. Lärarna kommer vidare att benämnas som Lärare A, B, C, och D. För 

att ytterligare förtydliga är alltså Lärare A lärare till Klass A, Lärare B lärare till Klass 

B osv. För att kunna genomföra jämförelser mellan elever och lärare var det 

nödvändigt att göra vissa generaliseringar, vilket inte alltid är enkelt. Intervjuerna 

sammanfattades tematiskt efter transkribering för att göra intervjuinnehållet enklare 

att jämföra med elevernas enkätsvar. Som tidigare nämnt kom vi i kontakt med 

skolans psykolog och hans utsagor anser vi tillföra mycket i vår studie, varför vi har 

valt att även använda dessa.  

3.6 Genomförande av empirisk insamling 

Det här avsnittet beskriver hur vi gick till väga under datainsamlingen, intervjuerna 

och enkätundersökningen. Undersökningarna skedde under samma dag, men vi 

genomförde varsin undersökning och vid olika tillfällen, på en skola med elever i åk 

4-6 och med respektive lärare. 

Vi kom överens med lärarna om när det passade bäst att vi kom och genomförde vår 

enkätundersökning och bokade in en lämplig dag. Vi skickade ut ett brev till de 
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medverkande elevernas förmyndare för att kort informera om vår studie och att de, 

enligt överenskommelse mellan oss och klassföreståndaren, skulle kontakta 

elevernas klassföreståndare om de hade några frågor eller invändningar mot att 

deras barn medverkade. Enkätundersökningen genomfördes på fyra elevklasser, 

totalt 78 elever, utan något som helst bortfall, vilket antagligen beror på att detta 

genomfördes i början av en lektion. Vi informerade först om vårt syfte och att 

undersökningen var helt anonym. Vi bad eleverna att svara så utförligt de kunde och 

att de gärna fick fråga oss om det var några oklarheter, vi ville inte avslöja för mycket 

om undersökningen då vi inte ville påverka elevernas svar. Eleverna svarade på 15 

frågor (se bilaga 1). 

Samtliga intervjuer genomfördes där det bäst lämpade sig för respondenten, i detta 

fall på lärarens arbetsplats. Intervjuaren använde sig utav en intervjuguide, med på 

förhand framarbetade teman (se bilaga 2). Frågor ställdes utifrån dessa teman och 

respondenterna fick på detta sätt själva vara med och styra samtalet. Intervjuerna 

spelades in för att vid ett senare tillfälle kunna transkriberas, detta för att skapa oss 

en översikt över lärarnas svar. Intervjuguidens olika teman var utformade efter 

enkätundersökningens frågor för att på så sätt undersöka samma sak hos elever som 

hos lärare, detta för att senare kunna jämföra lärarnas erfarenheter med 

erfarenheterna hos deras elevklass. 

3.7 Bearbetning av empiri 

Bearbetningen av empirin gjorde vi tillsammans för att vi båda skulle vara insatta i 

empirins två delar. Vi ville tillsammans bearbeta empirin för att sedan lättare kunna 

sammanställa, analysera och jämföra. Intervjuerna transkriberades och sparades i en 

dator. Vi lyssnade tillsammans på de inspelade intervjuerna och skrev ner dem. 

Enkäterna sammanställdes i en dator, så vi lättare kunde få en översikt över svaren, 

samtidigt som vi gick igenom och bearbetade elevernas svar. Vi sammanställde 

svaren, var klass för sig, och arbetade fram relevant statistik. Anledningen till att vi 

sammanställde resultaten var klass för sig var för att vi lättare skulle kunna jämföra 

varje klass med respektive lärare, således jämföra resultaten från 

enkätundersökningarna med intervjuerna. Vi blev båda stundtals förvånade och 
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berörda över det stora antalet elever som utsätts för kränkande behandling på 

internet och hur ärligt de besvarade vissa enkätfrågor.  

De analysverktyg vi har använt oss av är en diktafon för inspelning av intervjuer 

samt en dator för att transkribera intervjuerna och sammanställa svaren från 

enkätundersökningen. Datorprogram som använts är Word för att sammanställa 

undersökningens alla svar, samt Excel för att skapa diagram.  

3.8 Validitet 

Validitet mäter en undersöknings kvalité, dvs. att rätt sak undersöks. Undersöker vi 

empiriskt det vi teoretiskt påstår att vi undersöker? (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57). Vi 

anser att vår studie har en hög validitet, då vi genom enkätundersökningen och 

intervjuerna fick svar på våra frågeställningar, alltså undersökte vi det som vi 

planerat att undersöka. Vi höll intervjuerna på rätt spår för att vara säkra på att få 

svar på de frågor vi önskade få besvarade. Respondenterna fick således uttrycka sig 

fritt och hade möjlighet att ”sväva ut” på de frågor de ansåg att de hade mer att 

berätta om, vi såg dock till att komma tillbaka till temat om det var så att intervjun 

höll på att tappa sin koherens. Det var lättare att kontrollera validiteten på 

enkätundersökningen i och med att frågorna på förhand var konstruerade av oss 

med syfte att besvarar våra frågeställningar, alltså för att undersöka det vi planerat 

att undersöka. En annan aspekt som stärker undersökningens validitet är att vi är två 

personer som bearbetar undersökningen resultat, alltså intervjusvaren och svaren 

från enkätundersökningen. 

3.9 Reliabilitet 

Reliabiliteten förklarar hur tillförlitlig använd data är. En intervjus information kan 

ha låg validitet men hög reliabilitet. Låg reliabilitet kan t.ex. bero på missförstånd 

under en intervju, felaktigt överförd data från en enkätundersökning eller felräkning 

vid sammanställning av data (Esaiasson m.fl., 2012, s.63). De utformade frågorna i 

enkätundersökningen och den på förhand framarbetade intervjuguiden är ytterst 

relevanta för undersökningens syfte. I och med att hela 78 elever, 39 pojkar och 39 

flickor, deltog i enkätundersökningen och dessutom gav utförliga svar, anser vi att 

reliabiliteten är hög. Enligt vår uppfattning blev alltså rätt sak rätt mätt. 
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3.10 Etiska aspekter 

Det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till när man genomför intervjuer och 

enkätundersökningar, som till exempel Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär i stora drag att man ska informera respondenten om 

studien, dess syfte och att personen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta samtycke från respondenten 

som självständigt ska bestämma om den vill medverka. Är personen under 15 år 

måste även samtycke från vårdnadshavare finnas. Konfidentialitetskravet handlar 

om att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt och nyttjandekravet innebär 

slutligen att den information man samlat in från respondenten endast ska användas i 

forskningen (Björkdahl Ordell, 2007, s.26-27). Man bör även tänka på utformandet av 

frågorna så att de inte kan upplevas kränkande eller på något sätt uppröra 

respondenten. Respondenten måste känna att den medverkar helt på sina egna 

villkor (Bergström, Ylva 2013-09-17).  

Innan vi utförde vår undersökning skickade vi ut ett brev till de medverkande 

elevernas föräldrar för att kort informera om vår studie och att de, enligt 

överenskommelse mellan oss och klassföreståndaren, skulle kontakta elevernas 

klassföreståndare om de hade några frågor eller invändningar mot att deras barn 

medverkade. I början av varje intervju informerade vi läraren om syftet och frågade 

om vi hade tillåtelse att spela in intervjun. Vi informerade även om anonymiteten och 

att den information som framkom i intervjun endast skulle användas i 

forskningssyfte. Likaså informerade vi eleverna om syftet med undersökningen, att 

medverkandet var anonymt och att deras svar endast kommer att läsas, bearbetas 

och användas av oss i forskningssyfte. Vi vill understryka att vi genom vår 

uppdelning av resultat- och analysavsnitten inte är ute efter att peka ut enskilda 

individer. Vi vill på ett strukturerat sätt redovisa vår empiri och tydligt visa läsaren 

hur vi analyserat och undersökt mönster i elevers erfarenheter och lärares kunskaper. 

Vi utgår endast från lärarnas intervjusvar där de ger beskrivningar av situationer och 

har inte observerat lärarna i deras arbete för att undersöka hur det egentligen går till 

i praktiken eller vad de faktiskt kan.  
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3.11 Felkällor 

Det finns fler felkällor som kan förekomma under datainsamlingen. De felkällor som 

vi anser att det finns störst risk för i vår studie är bl.a. partiellt bortfall, vilket innebär 

att elever av någon anledning inte svarar på vissa frågor. Detta kan exempelvis bero 

på att eleven inte vill, kan eller orkar svara på en viss fråga. Mätfel är en annan 

felkälla som kan påverka undersökningens resultat. Mätfel kan bero på många olika 

aspekter, men de som är aktuella för vår undersökning anser vi vara glömska, 

intervjuareffekt och utformande av frågor. Eleverna och lärarna kan vid 

undersökningstillfället ha glömt bort händelser som på något sätt kunnat förändra 

undersökningens resultat. Även intervjuarens sätt att föra sig kan påverka 

respondentens svar och frågornas utformande kan vara oklara och leda till 

missförstånd eller att respondenten svarar på ett sett som denne tror vara önskvärt 

hos intervjuaren (Statistiska centralbyrån, 2011).  
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4 Resultat 

Nedan sammanställs det resultat som framkom ur vår empiriska studie. Först 

redovisas elevernas erfarenheter, följt av lärarnas erfarenheter samt en 

sammanställning. 

4.1 Elevernas internetanvändande & erfarenheter av nätmobbning 

Här redovisas det resultat som vår enkätundersökning gav, klass A-D redovisas 

separat i underrubrikerna nedan. Detta görs för att tydligt separera klassernas 

erfarenheter samt för att dessa ska kunna jämföras med respektive lärares 

erfarenheter i analysavsnittet. 

4.1.1 Klass A 

I klass A var hela 20 av 21 elever bekanta med fenomenet nätmobbning och 19 av 

dessa 21 elever tror att nätmobbning är ett vanligt förekommande problem idag. 

Många elever uppger att de på något sätt upplevt kränkande behandling på internet, 

att de exempelvis sett elaka kommentarer riktade mot någon annan än dem själva på 

internet, närmare bestämt 9 av 21 elever. Se figur 1. 

 

Figur 1 visar fördelningen mellan pojkar respektive flickor som, i klass A på något sätt, upplevt kränkande 

behandling på Internet. 

Tabellen visar att 7 flickor, respektive 2 pojkar, på något sätt har upplevt kränkande 

behandling på internet, detta tyder på att denna upplevelse ter sig vanligare bland 
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flickor än bland pojkar i klass A. Den visar även att 10 pojkar, respektive 3 flickor, 

inte på något sätt har upplevt detta.  I klass A är det 5 elever som anger att de själva 

blivit kränkta på internet och 2 elever anger att de själva utsatt någon för detta, en 

flicka och en pojke. Vi ställde även frågan om de kände någon i sin egen ålder som 

blivit utsatt för kränkande behandling på internet. På den frågan svarade 14 elever ja, 

lika många flickor som pojkar känner någon som blivit utsatt. En flicka skriver: ”Jag 

blev hotad på Moviestarplanet, de hotade mig med misshandel”. 

Undersökningarna visade att de sociala medierna som eleverna i klass A besöker 

regelbundet är: Ask, Instagram, Kik, Moviestarplanet, Skype, Minecraft, diverse 

spelsidor, Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat. Skype, Instagram, Kik, Youtube och 

Facebook var de sociala medier som störst andel elever besöker. Många elever 

uppger att de skulle vända sig till polisen eller sina föräldrar om de blev utsatta på 

internet. 

Eleverna fick i undersökningen beskriva hur de tror att en person som mobbar någon 

på Internet är. Det framkom att ungefär hälften trodde att den som mobbar skulle 

vara en kille som var ”cool” och elak, den andra hälften trodde att personen som 

mobbar själv mår dåligt eller mobbar för att den själv blivit utsatt. Svar som att 

personen har det jobbigt hemma eller är avundsjuk nämndes också. På frågan om 

varför en person blir mobbad svarade många att de trodde att det berodde på 

personens utseende och att personen var annorlunda, kanske även att avundsjuka 

var en orsak. Även svar som att personer som själva blivit mobbade mobbar andra 

framkom.  

Hälften av eleverna tror att deras lärare har goda internetkunskaper och är medveten 

om deras internetanvändande. 

4.1.2 Elevklass B  

I klass B var 10 av 11 elever bekanta med fenomenet nätmobbning. Samtliga tror att 

nätmobbning är ett vanligt förekommande problem idag. 3 av klassens 11 elever 

uppger att de på något sätt upplevt kränkande behandling på Internet. En av 

flickorna beskriver att hon sett någon lägga ut en bild på en annan flicka och skrivit 
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taskiga saker, bl.a. att hon var ful och tjock. Fördelning mellan pojkar och flickor 

visas i figur 2 nedan. 

 

Figur 2 visar fördelningen mellan pojkar respektive flickor som, i klass B på något sätt, upplevt kränkande 

behandling på Internet. 

Tabellen visar att 3 av klassens 6 flickor på något sätt har upplevt kränkande 

behandling på internet, medan ingen av klassens pojkar uppger detta. Tabellen visar 

att det även i klass B ter sig vanligare bland flickorna med kränkningar på internet. 

Av de 11 eleverna uppger 3 att de själva blivit utsatta för kränkande behandling och 

beskriver att de blivit kallade för elaka saker. Endast 1 elev uppger att de själva utsatt 

någon för kränkande behandling på internet. På frågan om de känner någon som 

blivit utsatt svarade 5 elever ja, 4 flickor och 1 pojke. 

De sidor som eleverna i denna klass besöker regelbudet är: Ask, Instagram, Kik, 

Facebook och Snapchat. De allra flesta uppger att de skulle vända sig till sina 

föräldrar om de blev utsatta för kränkande behandling på internet, förutom 2 elever 

som också nämnde att de skulle vända sig till en kompis eller en lärare. 

När eleverna beskrev den sortens person de tror mobbar på internet dök det upp 

svar som: ”De kanske är osäkra och inte har det så bra”, ”En som mobbar har det jobbigt och 

därför gör dumma saker”, ”De är uttråkade, försöker vara coola och har inte några vänner”. 
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De tror att en person som blir mobbad är, blyg, annorlunda och brukar vara utanför 

även i skolan. 

Eleverna i klass B tror inte alls att deras lärare har goda internetkunskaper. 

4.1.3 Klass C 

I klass C var 16 av 22 elever bekanta med fenomenet nätmobbning och 19 av eleverna 

tror att nätmobbning är ett vanligt förekommande problem idag. På något sätt har 6 

av 22 elever har upplevt kränkande behandling på nätet, könsfördelning ser du i 

figur 3 nedan. 

 

Figur 3 visar fördelningen mellan pojkar respektive flickor som, i klass C på något sätt, upplevt kränkande 

behandling på Internet. 

Tabellen visar att 4 flickor, respektive 2 pojkar, på något sätt har upplevt kränkande 

behandling på internet, alltså dubbelt så många flickor som pojkar. Även i klass C är 

kränkningar på internet oftare förekommande bland flickorna än bland pojkarna. 

Tabellen visar även att 10 flickor och 6 pojkar uppger att de inte har upplevt 

kränkande behandling på internet. Av de 22 eleverna uppger 6 att de själva blivit 

utsatta för kränkande behandling, var av 1 av dessa beskriver att hon ofta blir kränkt 

på internet. I undersökningen medger dessutom 2 elever att de har utsatt någon 

annan för detta, dessa 2 var flickor. 8 elever i klassen känner någon som blivit utsatt 

för kränkande behandling på internet, 6 flickor och 2 pojkar. Den största delen av 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Flickor Pojkar 

Ja 

Nej 



~ 27 ~ 
 

klassen uppger att de skulle vända sig till sina föräldrar och kompisar om de blev 

utsatta, men några få uppger även syskon, polisen och kurator. 

De sidor som eleverna i denna klass besöker regelbudet är: Kik, Viber , Skype, 

Facebook, WhatsApp och Instagram. Det som används flitigast av eleverna i klass C 

är Kik, vilket är en App till smarttelefoner som används för att snabbt och enkelt 

skicka meddelanden till varandra. En elev skriver: ”På Kik var det en som skrev många 

olika svärord till mig, jag blev jätteledsen”. 

De flesta eleverna i klass C tror att de som mobbar på internet är elaka, även i skolan, 

där de fryser ut andra. De nämner också att de som mobbar på internet inte har 

några vänner och är jobbiga. Många i klassen tror att de som blir mobbade på 

internet blir det p.g.a. sitt utseende, t.ex. att personen är tjock, har glasögon eller är 

liten till växten. Även personer som är svaga, rädda, annorlunda eller inte mår bra 

tror eleverna lättare faller som offer för nätmobbningen.  

I klass C tror 14 av 22 att deras nuvarande lärare har goda internetkunskaper. 

4.1.4 Klass D 

I klass D var samtliga bekanta med fenomenet nätmobbning och alla förutom 1 elev 

tror att nätmobbning är ett vanligt förekommande problem idag. Hela 8 av 24 elever 

har på något sätt upplevt kränkande behandling på nätet, könsfördelning ser du i 

figur 4 nedan. 
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Figur 4 visar fördelningen mellan pojkar respektive flickor som, i klass D på något sätt, upplevt kränkande 

behandling på Internet. 

Tabellen visar att 2 flickor och 6 pojkar på något sätt har upplevt kränkande 

behandling på internet, detta tyder på att denna upplevelse ter sig vanligare bland 

pojkarna i klass D. Den visar även att 9 pojkar, respektive 7 flickor, inte på något sätt 

har upplevt detta. 8 elever uppger att de någon gång upplevt kränkande behandling 

på internet. Av dessa 8 har samtliga själva blivit utsatta för kränkande behandling, 

varav 1 pojke uppger att detta sker ofta. Undersökningen visar att 5 av klassens 24 

elever någon gång har utsatt någon annan för kränkande behandling, samtliga var 

pojkar. De allra flesta elever uppger att de skulle vända sig till sina föräldrar, men ett 

flertal elever uppger även att de kan vända sig till Bris, kurator eller psykolog om de 

skulle bli utsatta för nätmobbning. En av de utsatta pojkarna skriver: ”Jag vänder mig 

inte till någon för de gör ändå inget”. 

Eleverna i klass D är oftast inne på sidor som Moviestarplanet, Kik och Skype. Andra 

sidor som också förekommer, dock mer sällan, är Instagram och Minecraft. De flesta 

elever tror att den som mobbar på internet gör det för att försöka vara cool och tuff, 

de tror också att den egentligen är osäker och avundsjuk. 

En person som blir mobbad på internet tror eleverna är blyg, snäll, feg och töntig. De 

tror även att kända människor lättare blir utsatta och att en persons eventuella 

sjukdom skulle kunna vara en anledning. Dessutom tror de att det är samma 
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personer som blir utsatta på internet som redan blir utsatta i skolan. En elev 

uttrycker sig: ”Jag tror man kan vara hur som helst”, en annan: ”En sån som jag”. 

I klass D tror endast 7 av 24 elever att deras nuvarande lärare har goda 

internetkunskaper.  

4.1.5 Sammanställning resultat 

Totalt 4 mellanstadieklasser medverkade i undersökningen, 78 elever, 39 pojkar och 

39 flickor. Vår studie visade att 90 % av de medverkande eleverna är bekanta med 

fenomenet nätmobbning och 92 % tror att nätmobbning är ett stort problem idag. 

Hela 33 % har på något sätt upplevt kränkande behandling på internet och 28 % är 

själva utsatta för kränkande behandling, 3 % uppger att det sker ofta. 13 % uppger att 

de själva utsatt någon annan för kränkande behandling på internet och 45 % av 

eleverna känner någon i sin ålder som blivit utsatt. 

Genom att eleverna fick ringa in om de var flicka eller pojke på sin enkät kan vi 

dessutom sammanställa könsfördelad statistik. Undersökningen visar att 41 % av 

flickorna på något sätt har upplevt kränkande behandling på internet, mot pojkarnas 

23 %. 33 % av flickorna har själva blivit utsatta medan 18 % av pojkarna blivit det. 

Däremot visar undersökningen att 15 % av pojkarna medger att de utsatt andra för 

detta och att det är mindre vanligt bland flickorna, där 10 % flickorna medger detta. 

Flera elever uppger att de nu är utsatta för nätmobbning, hela 8 elever.  
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Figur 5 visar fördelningen mellan pojkar respektive flickor som i de medverkande klasserna blir utsatta för eller 

utsatt andra för nätmobbning. 

Tabellen visar att 16 flickor, respektive 9 pojkar, på något sätt har upplevt kränkande 

behandling på internet, detta tyder på att denna negativa upplevelse ter sig vanligare 

bland flickor än bland pojkar i den medverkade urvalsgruppen. Den visar även att 13 

flickor och 7 pojkar själva har blivit utsatta för kränkningar på internet och att 6 

pojkar och 4 flickor utsatt någon annan för kränkande behandling på internet. Vi kan 

också se att 5 flickor och 3 pojkar är utsatta för nätmobbning. 

4.2 Lärarnas internetanvändande & erfarenheter av nätmobbning 

Genom intervjuerna fick vi ta del av erfarenheter hos de 4 klassernas lärare. De 

transkriberade intervjuerna analyserades utifrån det fenomenografiska och 

socialkonstruktivistiska perspektivet för att finna mönster i lärarnas erfarenheter och 

kunskaper samt i deras syn på fenomenet nätmobbning. Lärarnas erfarenheter av 

och kunskaper om nätmobbning redovisas var för sig i underrubrikerna nedan. 

4.2.1 Lärare till klass A 

Lärare A, en kvinna på 43 år, besöker mestadels nyhetssidor på internet, som 

Aftonbladet, Expressen och DN. Hon anser att hennes internetkunskaper är relativt 

goda. Hon använder ibland internet i undervisningen men främst använder hon det 

för att själv söka lektionstips och liknande i hennes egen planering, t.ex. på 

www.lektion.se. Hennes inställning till internet och den tekniska utvecklingen är 
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positiv men hon önskar att hon hade tillgång till mer resurser för att göra det möjligt 

att använda sig av det i undervisningen. Hon påpekar även att detta skulle kräva att 

eleverna lär sig granska material och källor kritiskt. Vi frågade om hon ansåg att det 

är en stor diskrepans mellan barn och vuxnas internetkunskaper, vilket hon tyckte. 

Hon trodde att störst skillnad var mellan barn och de som är äldre än henne själv. 

Hon svarar på följande sätt: ”Barnen i min klass är 11 år och kan inte så mycket än, men 

mina barn som är 17-18 kan mer än vuxna, mer än mig”. Hon anser att hon har mer koll 

på vilka sidor hennes egna barn besöker och vilka sociala medier de är aktiva i, men 

hon vet att Youtube är en sida hennes elever är inne mycket på. Det har hon märkt 

genom att de ibland under lektionstid tittar på klipp från Youtube i smyg. Några i 

klassen har dyslexi och de har tillgång till datorer i undervisningssyfte och vid dessa 

datorer samlas ibland många för att titta på youtubeklipp.  

Läraren berättar om hennes erfarenheter av att elever utsätts för nätmobbning och 

uttrycker sig på följande vis: ”Det har varit en del i den här klassen. Sen var det en lärare i 

högstadiet som blev filmad när hon skällde på några elever och filmen spreds på internet, 

väldigt obehagligt. Jag har själv inte, vad jag vet, blivit utsatt men vad ungarna gör, det vet 

man ju inte”. Hon berättar att de har haft problem med nätmobbning i klassen, för ett 

år sedan. Det var en flicka som blev utsatt av andra flickor i klassen. Det hände en 

dag då det var snöstorm och många hade problem att ta sig till skolan, därför 

stannade många hemma. Flickan utsattes för mordhot och de beskrev detaljerat hur 

de skulle gå tillväga, vilket medförde att flickan stannade hemma från skolan och var 

livrädd i flera veckor. Hon tror att flickan som låg bakom detta var med någon äldre 

och ville vara lite tuff, men att hon inte alls tänkte på hur det skulle tas emot av den 

utsatta. 

På frågan om hon tror att det är någon skillnad mellan pojkar och flickors 

internetanvändande svarar hon att: ”Killar är mer naiva och tittar på saker, som 

motorcyklar och sådant. Tjejerna håller på med annat, de skriver och så. Man märker det på 

instagram också. När tjejerna lägger ut bilder så är det när de är sminkade och fina och 

killarna lägger ut på sin kanin om de känner för det eller nått tufft med text med många z:an 

och så. Tjejerna skriver ”vad ful jag är idag” och lägger ut en bild på när de är sminkade och 
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söta så folk ska kommentera att de inte alls är fula utan snygga och så”. Hon menar på att 

tjejerna har ett större bekräftelsebehov och bryr sig mer om vad andra tycker. Hennes 

erfarenheter säger att eleverna i den nuvarande klassen kränker varandra i skolan 

men inte att någon är utsatt för kränkande behandling på internet. Hon anser att 

flickor ”håller på mera” och hon tror att detta beror på att de själva mår dåligt. Läraren 

tycker att hon, rent allmänt, pratar med eleverna om hur man ska bete sig mot 

varandra men hon anser att hon absolut kan göra detta mer. Hon tror inte att alla vet 

var de kan vända sig om de skulle bli utsatta för nätmobbning men efter incidenten 

som inträffade förra året har några lärt sig hur man gör skärmdumpning och att man 

ska anmäla det till polisen. 

4.2.2 Lärare till klass B 

Lärare B är en man på 59 år som använder internet till att läsa sin e-post, nyhetssidor 

och kommunens hemsida. Tidigt i intervjun uttrycker han sig på följande sätt: ”Jag 

vågar vägra Facebook, jag har inte tid med det där”.  

Han använder ofta internet i undervisningen då han anser att det finns mycket bra 

material, t.ex. internetbaserade frågeställningar, nutidskryss, glosboken osv. När vi 

frågar hur hans inställning till internet är svarar han skrattandes: ”Det är en fluga, den 

går över”. 

Att diskrepansen mellan barn och vuxna är stort tror han, det hör han även föräldrar 

säga. Han jämför hur han från sin generation tar telefonen för givet med hur dagens 

ungdomar tar datorn för givet, hur den ska bara finnas där med 

internetuppkoppling. De är uppkopplade jämt och är alltid tillgängliga. ”Det händer 

då och då att vi får veta att någon utsatts på nätet, skrivit något dåligt eller lagt ut dåliga 

bilder, eller filmad i prekära situationer som sedan lagts ut” säger han. Hans erfarenheter 

av nätmobbning för egen del är obefintliga men det har förekommit bland hans 

elever. Han tror sig veta ungefär vilka sociala medier hans elever är inne på. Han 

namnger Instagram och Facebook men påpekar att hans elever egentligen är för unga 

för sådana sidor och att det antagligen är deras föräldrar som ordnar det åt dem. Han 

säger: ”Det kan jag tycka, att föräldrar är lite fega med att hålla på åldersgränser”. 
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Han tror att det är stor skillnad mellan killar och tjejer. Killar är enligt honom mer 

direkta, ryker ihop och sedan är de sams. Tjejer däremot, menar han, är mer 

långsinta och ältar problemen, vilket han tror speglar sig i medierna. Både killar och 

tjejer tror han spelar spel på internet, han uttrycker dock att han inte vet vilka slags 

spel de spelar: ”Om jag sa att jag inte hade tid med sociala medier är det ännu värre med 

spel. Jag fyller mitt liv med annat och därför är jag inte uppdaterad, mer än om det mina egna 

barn spelar. Mycket våldspel är det i alla fall”. Han har svårt att tro att eleverna i hans 

nuvarande klass har stor erfarenhet av nätmobbning, men han tror att alla har stött 

på det någon gång. Han tror inte att någon elev i hans nuvarande klass är utsatt för 

nätmobbning. Däremot tror han att de absolut kränker varandra på internet och 

menar på att det vore mycket konstigt om de inte kränker varandra när de är 

anonyma eftersom de gör det i skolan. 

Vi frågar honom om han anser att han lär eleverna hur man ska bete sig på internet 

och han svarar: ”Om vi säger såhär, det är inte ett av mina huvuduppdrag kan man tycka. 

De har IT-kunskap och där får de lära sig det. Jag har väl tagit det mer allmänt, att de inte ska 

lämna ut sig själva med bilder och sådant, varnat dem”. Han tror att nästan alla skulle 

vända sig till sina föräldrar om de blev utsatta för kränkande behandling, kanske 

även till skolans kurator. 

4.2.3 Lärare till klass C 

Lärare C är en man på 46 år som inte är aktiv på något socialt medium, men han tror 

att han har lite koll på sociala medier som Facebook och Instagram. Han har valt att 

ta avstånd från alla typer av sociala medium, han uttrycker sig på följande vis: ”Jag 

har valt att inte ha någonting, det är lite mycket skit”. Han använder internet till att söka 

information och läsa nyheter och anser att hans internetkunskaper är relativt goda. 

Han använder inte internet så ofta i undervisningen, endast ibland till 

informationssökning men anser att barn inte har en aning om hur man söker rätt 

information. Han uttrycker att internetanvändandet mellan barn och vuxna skiljer 

sig skarpt, han tror att barn spelar mer spel och är inne på sociala medier medan 

vuxna använder internet till informationssökande. 
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När vi frågar vilka erfarenheter han har av kränkande behandling på internet och av 

nätmobbning svarar han att han själv aldrig blivit utsatt men att det nyligen har 

förekommit i hans nuvarande klass. Kränkningar i form av taskiga kommentarer på 

bl.a. Kik och Skype var det som förekom, han berättar att det berodde på ett gammalt 

problem som inte retts ut och levde vidare på internet. Han har dessutom varit med 

om att en elev har filmat i ett omklädningsrum, dock inte en elev från hans egen 

klass. Han berättar att filmer kan spridas på internet och att det är obehagligt, sedan 

säger han ”Det kan säkert cirkulera massor om mig, men det är bara skönt att inte veta”. 

Han tror att det är lättare att uttrycka sig elakt på internet eftersom man är anonym. 

”När jag var mindre så gick man bara fram till varandra och talade om att man inte gillade 

någon. Men på internet kan det vara ett tangenttryck och så har man skickat iväg någonting 

som inte går att ta bort”, säger han. Exakt vilka sociala medier eleverna är inne på vet 

han inte men tror att de är inne på olika spelsidor, chattsidor. Han tror att det är 

skillnad på tjejer och killars internetanvändande, han säger: ”Killar chattar inte, inte i 

lika stor utsträckning som tjejer. Tjejerna håller på med det de håller på med i skolan, det 

sociala spelet. De möts väl senare när de blir lite äldre, men än så länge chattar inte killarna 

på samma sätt”. 

Han påstår att han vet att eleverna i hans nuvarande klass har erfarenheter av 

nätmobbning då det förekommit i klassen, men inte i hur stor utsträckning, han 

gissar att det rör sig om en fjärdedel av eleverna. Han har inte själv sett att de 

kränker varandra på internet men han har hört det från föräldrar och andra lärare på 

skolan. Han tror dessutom att det är vanligare bland flickorna. Inte förrän idag, när 

enkäterna fylldes i, hade han hört att någon kille blivit utsatt. En av killarna bad 

honom om hjälp och skrev då med lärarens närvaro att han har blivit utsatt av 

kränkande behandling på internet.  

Han anser att han snarare lär eleverna vad man ska använda nätet till än hur man 

beter sig där. Han menar att det faktiskt kan bli farligt om de bestämmer träff med 

någon de aldrig träffat. Vi frågar om han tror att hans elever vet var de kan vända sig 

om de skulle bli utsatta på internet, då svarar han att säkert 40 % har koll. Han tror 
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att många vet att de skulle kunna vända sig till sina föräldrar, till Bris eller kuratorn 

på skolan om de inte mår bra. 

4.2.4 Lärare till klass D 

Lärare D är en kvinna på 61 år, som inte använder internet särskilt mycket men hon 

brukar ibland besöka sidor som Blocket och Facebook. Hon anser att hennes 

internetkunskaper är medelmåttliga och använder sälla internet i undervisningen, 

men när hon erbjuder eleverna dator och internet tillsammans med annat material i 

undervisningen är datorn alltid elevernas förstahandsval. Hon uttrycker sin 

inställning till internet både positiv och negativ. Hon säger ”Internet och datorer är 

fantastiska om man lär sig använd dem på rätt sätt. Vi måste jobba på att lära barnen detta”. 

Hon tycker att det är svårt att avgöra om skillnaden mellan barn och vuxna är stor 

när det kommer till internetanvändande. Hon upplever att hennes elever använder 

datorn mer till spel och att roa sig än att lära sig, men hon medger att hon tror att 

vissa elever nog kan mer än henne. På frågan om hon hade några erfarenheter av 

nätmobbning svarar hon: ”När jag hade en sexa var det några elever inne och skrev på en 

sajt. Då skrev en tjej något elakt till en annan tjej och sedan hängde många fler på utifrån så 

det blev ett smutskastande utav dess like mot henne. De var många mot en”. 

Hon uppger att hon absolut inte har en aning om vilka sidor eller sociala medier 

hennes elever är inne på på internet men hon har en känsla av att de inte är ute och 

chattar, eftersom de är så unga. Hon tror att de inte skriver så mycket till varandra 

utan mest spelar, i alla fall killarna. ”Egentligen borde jag kanske veta det här men 

samtidigt kan jag känna att om det är någonting som händer på fritiden är det en föräldrasak 

i första hand”. Hon uttrycker att hon undrar hur stor koll föräldrar egentligen har på 

sina barn. Hon är införstådd med att det även är skolans problem, dock endast om 

detta följer med till skolan. Hon tror att om det är någon skillnad mellan flickor och 

pojkars internetanvändande så tror hon i så fall att det skulle kunna vara så att 

pojkar i större utsträckning spelar spel och att flickor chattar. Läraren uttrycker att 

hon skulle kunna tänka sig att någon i hennes nuvarande klass kanske har 

erfarenheter av nätmobbning, men det är ingenting hon har hört någonting om. Hon 
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tror varken att eleverna i den nuvarande klassen kränker varandra eller att 

nätmobbning har förekommit.  

Skolan har en internetsajt som eleverna har tillgång till men för att få tillgång till den 

får de skriva på ett kontrakt med regler om hur man ska bete sig, utöver detta är det 

ingenting hon pratat med eleverna om. Hon tror att eleverna i första hand skulle 

vända sig till sina föräldrar eller en kompis om de blir utsatta på internet. 

4.2.5 Skolans psykolog 

Dagen vi utförde undersökningen satte vi oss av en slump vid samma lunchbord 

som skolans psykolog. Vi samtalade och berättade om vårt examensarbete och syftet 

med besöket på skolan. Under samtalet fick vi fram mycket intressanta svar och 

frågade honom om det var okej att vi använde oss utav hans uttalande i vår studie, 

och vi fick hans godkännande. Hans erfarenheter när det kommer till nätmobbing 

var att det stadigt ökar och att det var en stor diskrepans mellan vuxna och barn 

gällande deras internetkunskaper. Han ansåg att vuxna kan betydligt mindre än 

eleverna och att konsekvenserna av detta blir att de har svårt för att se vad som sker 

på internet och att när det väl uppmärksammats, har det oftast gått för långt.      
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5 Analys och diskussion 

I följande stycke analyseras undersökningens resultat utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet och fenomenografin. Vi behandlar i detta 

avsnitt studiens frågeställningar och reder ut huruvida resultatet är kompatibelt med 

teorier och tidigare forskning. Vi kontrollerar även om vår hypotes om vuxna och 

lärares internetanvändande och bristande kunskaper stämmer eller inte. 

Avslutningsvis följer en diskussion. Som tidigare nämnts är vi inte ute efter att peka 

ut enskilda individer utan att urskilja mönster i elevers erfarenheter och lärares 

kunskaper. 

Som Dunkels uttrycker i en artikel skriven av Synnöve (2012) kan det vara svårt att 

hålla isär begreppen ”kränkande behandling på internet” och ”nätmobbning”, 

eftersom en enstaka kränkning på internet kan ses många gånger om. Detta kan då 

upplevas som upprepade tillfällen. Vi använder därför mestadels begreppen 

tillsammans. 

5.1 Mellanstadieelevers erfarenheter 

Som vi befarade har nätmobbning blivit mer vanligt bland yngre barn och är enligt 

vår undersökning nu ett vanligt förekommande fenomen i mellanstadiet. Vi fick in 

många utförligt beskrivande svar från elever, vilket är tråkigt i och med att detta 

bevisar hur pass utsatta många elever är. Vår undersökning visar att en stor andel 

barn i ung ålder har stor erfarenhet av kränkande behandling på nätet och är utsatta 

för nätmobbning, samtidigt som deras lärare uppfattas vara relativt omedvetna om 

det som sker.  

Vår undersökning visade att eleverna hade stora erfarenheter av kränkande 

behandling på internet och nätmobbning. En oerhört stor del av elevgruppen 

uttrycker att de tror att detta är ett stort problem idag och att de blivit utsatta på 

internet, främst genom elaka kommentarer via sidor som t.ex. Kik, Facebook och 

Snapchat. Många har även erfarenheter av elaka kommentarer och hot via spelsidor 

som Minecraft och Movistarplanet. Eleverna beskriver att elaka kommentarer gör 

dem ledsna. Frisén (2010) skriver att en elak kommentar på internet kan följa med en 

person hela livet. Elevernas enkätsvar visar också att de kan beskriva hur mobbare 
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respektive mobboffer på internet är som personer och vilka orsaker som kan ligga 

bakom detta. Flera elever tror att de som mobbar på internet även själva blir 

mobbade, vilket stämmer överens med Dunkels (2009, s. 78) teori i boken Vad gör 

unga på nätet?. Ett flertal elever uttrycker att de tror att de som mobbar på internet 

själva blir mobbade, mår dåligt, är avundsjuka, har det jobbigt osv. Att elever som 

mobbar och blir mobbade på internet har en dålig självkänsla kom också Patchin & 

Hinduja (2009) fram till. Mobbare beskrivs av eleverna som tuffa och coola, men även 

som fega, avundsjuka och jobbiga. Detta stämmer inte överrens med de definitioner 

som Olweus ger i Utstött (2007, s. 61-63) och Mobbning bland barn och ungdomar 

(1999, s. 19) där en typisk mobbare bl.a. beskrivs som impulsiv, aggressiv och 

dominant, dock är dessa definitioner utformade efter någon som mobbar i 

verkligheten. Däremot säger elevernas erfarenheter att den som mobbar andra har 

dåligt självförtroende eller själv mår dåligt, vilket inte heller stämmer in på Olweus 

teori som beskrivs i Utstött (2007, s.61-63) där mobboffret påstås ha ett dåligt 

självförtroende samt en negativ självbild. Eleverna beskriver att de tror att utseendet 

eller ens sätt att vara, som till exempel tjock eller osäker, är orsaker till att någon blir 

mobbad på internet. Detta styrker inte Olweus (1999, s. 22), då han skriver att den 

enda yttre avvikelsen som skiljer mobboffer från mobbare är att de är fysiskt svagare. 

Att vara annorlunda är en annan orsak som förekommer frekvent bland elevernas 

svar. Beskrivningar som ”annorlunda” och ”elaka” kan vara svåra för oss att tyda i 

och med att betydelsen för dessa begrepp kan variera mellan individer och mellan 

olika sociala konstruktioner. En annan stor skillnad mellan mobbning i verkligheten 

och nätmobbning är att förövaren i verkligheten har ett fysiskt övertag (Olweus, 

1999, s.10), vilket inte stämmer på internet. 

Vi kan utläsa skillnader mellan flickor och pojkar ur vår enkätundersökning. Vi utgår 

från att dessa skillnader beror på att flickor och pojkar av samhället blivit formade på 

olika sätt, alltså att dessa skillnader beror på deras socialt konstruerade kön. Det är 

betydligt fler flickor än pojkar som både utsätts och utsätter andra för kränkande 

behandling på internet. Det ter sig vanligare bland flickor att skapa intriger på 

internet, detta styrker Dahlkwist (2010, s.47). Något annat som skiljer sig mellan 

pojkar och flickor är vilka internetforum eleverna vistas på. Pojkarna besöker oftare 
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spelsidor medan chattsidor är mer vanligt bland flickorna, vilket kan vara en orsak 

till att flickorna är mer utsatta för kränkande behandling på internet. Vår studie visar 

att flickor oftare upplever kränkande behandling på internet men den visar också att 

pojkar i större utsträckning medger att de utsatt någon annan för detta. Det här kan 

bero på många faktorer, som exempelvis att pojkarna är mer ärliga i 

enkätundersökningen, att pojkar direkt ger tillbaka när de blir utsatta eller att det är 

ett mindre antal flickor som utsätter ett större antal flickor. Vår undersökning visar 

att kränkande behandling på internet och nätmobbning är vanligare bland flickor än 

bland pojkar. Olweus (1999)  däremot påstår att det i verkligheten är betydligt fler 

pojkar än flickor som mobbar och blir mobbade, även att många flickor mobbas av 

pojkar. Det är intressant att situationen på internet, enligt vår undersökning, är den 

omvända mot den situation som Olweus beskriver. Detta beror antagligen på att 

flickor på internet får större utrymme till de indirekta och mer utstuderade metoder, 

som Olweus (1999) beskriver att flickor i större utsträckning ägnar sig åt (Olweus, 

1999, s. 12). Den största genusskillnaden vi kan utläsa från vår undersökning är att 

flickor ter sig vara socialt konstruerade att i större utsträckning ägna sig åt sociala 

samspel, som exempelvis chattforum. Medan pojkar ter sig vara formade att ägna sig 

åt mer ”slutna” forum, som exempelvis spel, som inte enbart går ut på att chatta. 

Eleverna uttrycker olika typer av kränkande behandling på internet. De olika 

typerna som framkommer i vår undersökning och som vi känner igen från boken 

Cyber bullyings (2008) definitioner är: flaming, harassement, outing och 

cyberstalking. Flaming innebär hotelser på internet, harassement innebär elaka 

meddelanden, outing betyder bl.a. att man sprider foton och till sist cyberstalking 

som innebär att man genom olika metoder, t.ex. med hot, skapar rädsla hos någon 

(Kowalski, Limber & Agatston, 2008, s.46-51). Kränkningar kopplade till sociala 

sammanhang och situationer, exempelvis de situationer som kan uppstå på internet, 

kan tolkas som socialt konstruerade (Frånberg & Wrethander, 2011, s. 11). 

Vi finner det anmärkningsvärt att de yngre eleverna uppger att de vet att de kan 

vända sig till t.ex. Bris eller skolans kurator om de skulle bli utsatta på internet, 

medan de äldre eleverna endast anger att de skulle kunna vända sig till föräldrar och 
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kompisar. Detta kan möjligen ha att göra med lärarens inställning till och kunskap i 

ämnet och vad läraren väljer att lära eleverna inom detta område, eller så kan det ha 

med föräldrarnas inställning att göra.   

5.2 Mellanstadielärares kunskaper om elevernas erfarenheter  

Vår hypotes om att dagens vuxna, i det här fallet dagens lärare, framförallt de som är 

något äldre, inte har speciellt goda internetkunskaper, stöds av vår undersökning. 

Av de fyra lärare vi intervjuade var det möjligen en som vi ansåg ha någorlunda 

kunskap om på elevernas internetanvändande och det var den yngre kvinnan. Vi fick 

uppfattningen att tre av dem fyra inte ansåg att detta var ett problem som de 

behövde bry sig om, att detta snarare var ett föräldraproblem. Lärarnas svar och 

beskrivningar kan uppfattas som att de inte har något intresse av att vare sig lära sig 

mer om elevernas användande eller sätta sig in i det sociala beteende många unga 

kan ha på internet. 

Samtliga lärare har erfarenhet av nätmobbning på så vis att det förekommit i någon 

elevklass men dessa kunskaper och erfarenheter är relativt ytliga hos de flesta. De 

har bl.a. varit med om att elever filmat och spridit filmen på internet, att elever 

smutskastat varandra på internet och att hotelser förekommit mot elever från dess 

klasskamrater. Flera av lärarna tror att anonymitet kan vara en orsak till 

nätmobbningen, vilket stämmer in på Dunkels (2009, s.32) teori om att anonymitet är 

orsaken till att vi är mindre hämmade i våra handlingar på internet.  

Flera lärare trodde att deras elever var inne på sidor som t.ex. Facebook, Kik och 

Instagram, vilket de hade rätt i. Dock verkade detta vara kunskaper de skaffat sig 

genom att höra eleverna samtala om olika sidor på internet och inte genom att de 

själva sett eleverna vara aktiva på dessa sidor. En lärare medgav att hon absolut inte 

hade någon aning om vilka sidor hennes elever var inne på, men hon trodde att de 

var för unga för att befinna sig på chattsidor och liknande. Detta påstående visade 

sig vara helt fel, då nästan alla elever i hennes klass uppgav att de regelbundet 

besöker sidor som Moviestarplanet, Kik och Skype som enbart går ut på att 

chatta/samtala med andra. 
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5.3 Skillnader mellan lärarnas kunskaper och deras elevers erfarenheter 

Flera lärare nämner hur elever på skolan filmats och att filmen sedan snabbt spridits 

på internet men detta är en erfarenhet som ingen av de medverkande eleverna delar. 

Kanske är denna typ av kränkning vanligare bland äldre elever.  

Vår undersökning visar att elever har stor erfarenhet av kränkande behandling på 

internet och nätmobbning, medan deras lärare enligt vår undersökning har små 

kunskaper om elevernas erfarenheter av detta. När vi jämför lärarna med respektive 

klass kan vi se hur elevernas erfarenheter skiljer sig från lärarnas kunskaper. 

Lärarnas uppfattningar skiljer sig och detta beror på att uppfattningar enligt 

socialkonstruktivismen varierar med individers kulturella och historiska 

erfarenheter, lärarnas personliga upplevelser ligger till grund för deras sätt att förstå 

och uppleva fenomenet nätmobbning (Burr, 2003, s.3).  Lärare A beskriver att hennes 

elever inte har speciellt mycket kunskaper om internet. Enligt henne var det nu bra i 

klassen och incidenten som inträffade på internet förra året var nu utredd men enligt 

undersökningen anger flera i klassen att de har negativa upplevelser på internet. Vi 

kan dock inte avgöra om det är den inträffade incidenten som lever kvar och att det 

är den eleverna syftar på. Men hur som helst beskriver elever i hennes nuvarande 

klass att de idag är utsatta på internet. Läraren till klass A beskriver att eleverna 

främst besöker Youtube på internet och hon tror också att flickorna skriver mera med 

varandra än vad pojkarna gör, vilket överensstämmer med elevernas svar. 

Lärare B och C är själva inte aktiva i något socialt medium, vilket alla deras elever är. 

Detta innebär att de inte har någon egen erfarenhet av det sociala interagerandet som 

sker på internets olika forum och det kan därför vara svårt, om inte omöjligt, för dem 

att sätta sig in i och förstå vad eleverna gör och kan utsättas för dagligen. Det kan 

även vara svårt för dem att skapa sig en uppfattning om det sociala rum som finns på 

internet. I och med att de har valt att inte vara aktiva i något socialt medium har de 

inte heller möjlighet att lära och konstruera sin förståelse genom den interaktion som 

sker där (Burr, 2003, s. 6-7). Varken lärare B eller C beskriver att de har försökt sätta 

sig in i den tekniska utvecklingen. Klass B´s lärare beskriver att han tror sig veta 

ungefär vad dagens ungdomar gör, han nämner t.ex. att han tror att de spelar spel 
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och chattar. Han uppfattas vara relativt okunnig om elevernas användande och 

beteende på internet, dock anser han att han är insatt i hans egna barns användande. 

Vi fick intrycket av att han anser att nätmobbning är ett förstorat problem och 

internet är ”en fluga” som går över. Lärare C är av något samma karaktär som lärare 

B men han verkar ha lite mer kunskap om sina elever och på vad som både har skett 

och sker i klassen. Vår enkätundersökning gjorde honom uppmärksam på att en av 

klassens pojkar blivit utsatt på internet. Han hade tidigare uppfattningen av att det 

var flickorna som utsätter varandra för kränkningar på internet. Han beskrev att 

flickor chattar i större utsträckning än pojkar. Han hade dock ingen insikt i elevernas 

internetanvändande mer än att han antog att de var inne på spel och chattsidor. 

Genom att höra elever prata om internet har han skaffat sig dessa kunskaper, inte 

genom att fråga eleverna eller själv varit aktivt i sociala medier. Han beskriver inte 

att någon av hans elever just nu blir utsatta för kränkande behandling på internet. I 

vår enkätundersökning framkommer att 1 flicka i hans klass uppger att hon blir det 

ofta.  

Lärare D är, som tidigare nämnts, en äldre kvinna i 60 årsåldern. Hennes egna 

internetkunskaper är små och hennes internetanvändande lågt, hon har ingen större 

kunskap om vad hennes elever gör på internet eller om de ens är aktiva 

internetanvändare. Dessutom har hon inga erfarenheter av att någon form av 

kränkningar på internet eller nätmobbning förekommer i hennes klass. Hela 8 elever 

i hennes klass uppger att de utsatts för kränkande behandling på internet och 1 av 

dessa att det sker ofta.  

5.4 Diskussion 

Under databearbetningen upptäcktes tydliga skillnader mellan pojkarnas och 

flickornas enkätsvar. Dessa skillnader fick oss att arbeta om studiens syfte, vi lade då 

till frågan om skillnader mellan pojkar och flickor i vår frågeställning. Genom att inta 

det fenomenologiska perspektivet har vi kommit fram till vilka erfarenheter som 

finns hos en grupp utvalda elever av fenomenet nätmobbning. Att nätmobbning är 

ett socialt konstruerat fenomen visar sig tydligt i att flickor och pojkar beter sig på 

olika sätt när de mobbar, även när det sker på internet. Enligt vår undersökning 
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använder sig flickorna i större utsträckning av sociala medier för att kränka 

varandra, kanske finns det någon koppling till den möjliga anonymiteten eller att 

flickor är rädda att bli påkomna av exempelvis en lärare. Flickor har genom internet 

möjligtvis hittat en plats där de kan ge uttryck för sina känslor, som genom internet 

har en tendens att bli överdrivna, detta då de inte är lika fysiska som pojkar. Att 

flickor mobbar mindre synligt än pojkar styrker även Olweus (1991, s.13). Flickorna 

har en tendens att fortsätta intriger via sms eller chattar efter skoltid. Pojkar 

använder sig i större utsträckning av direkt mobbning än vad flickor gör (Olweus, 

1999, s.13). Eleverna har möjlighet att vara anonyma på internet, vilket gör 

nätmobbningen till en värre form av mobbning enligt Frisén (2010), och kan genom 

ett tangenttryck snabbt skicka något som sällan är genomtänkt. Detta gör inte 

problemet lättare att lösa. Dessutom saknar många lärare tillräcklig kunskap och 

insikt, vilket försvårar problemet ytterligare. Många elever i undersökningen uppger 

att de skulle vända sig till sina föräldrar om de blev utsatta på internet men betydligt 

färre elever uppger att de skulle vända sig till någon lärare eller annan vuxen på 

skolan. Vår uppfattning är att eleverna känner en slags hopplöshet när det handlar 

om att be om hjälp hos en lärare i denna situation. Kanske beror detta på att eleverna 

har en uppfattning av att lärarna inte har tillräcklig insikt och/eller kunskap för att 

kunna vara till hjälp. Detta kan bero på att lärarna inte har informerat eller 

undervisat eleverna i ämnet så att de känner tillräcklig trygghet och tillit för vilja 

söka hjälp hos just dem. 

De lärare som medverkat i vår undersökning anser vi ha relativt lite kunskap om 

internet och relativt låg medvetenhet gällande elevernas internetanvändande. 

Kanske har lärare mycket ansvar som vilar på deras axlar och därför anser att 

elevernas sociala liv och problem till största del är föräldrars ansvar. Vi anser att 

ansvaret på något sätt bör fördelas och formuleras tydligt så att lärare, föräldrar och 

elever blir medvetna om vem som bär ansvaret. Ett antagande från vår sida är att om 

lärarna är ovetandes kan säkerligen även barnens föräldrar vara det, vilket är 

olyckligt för barnen. Att få föräldrar vet vad som sker på internet stärks av 

internationell forskning (Berne, 2013). Vår hypotes om att äldre lärare har mindre 

internetkunskaper och därför inte har lika stora möjligheter att vara insatta i 
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elevernas användande och beteende på internet stöds av vår unersökning. Det visade 

sig att den yngsta deltagande läraren hade störst internetkunskaper och att hennes 

medvetenhet om elevernas internetanvändande stämde bäst överens med elevernas 

enkätsvar. Den äldsta läraren hade minst kunskap och erfarenheter. En lärare på 

skolan, där vi genomförde vår undersökning, uttryckte sig på följande vis: ”Ni har 

väckt någonting väldigt intressant att prata med eleverna om!”. Att vår studie har haft en 

inverkan på en arbetande lärare känns positivt och vi hoppas att fler öppnar sina 

ögon och arbetar mot detta växande problem. Vi finner det underligt att elevernas 

erfarenheter av nätmobbning är betydligt större än deras lärares, trots att 

nätmobbning idag är ett vanligt problem och att lärarna genom åren haft så många 

olika klasser utan att ha stött på problemet i större utsträckning. "De är bara 11 år och 

kan inte så mycket", uttrycker sig en av lärarna. Vi vill påstå att dagens 11-åringar visst 

kan mycket, mer än många tror.  

Någonting vi reagerar på är att samtliga lärare säger att de inte tror att någon elev i 

deras nuvarande klass är utsatt för kränkande behandling på internet just nu. Men 

när vi frågar om lärarna tror att eleverna i deras nuvarande klass kränker varandra 

på internet, så svarar de utan betänketid att de absolut tror det. Vad detta beror på är 

svårt att uttala sig om. Frågan är varför lärarna värderar begreppet ”kränkande 

behandling” på internet annorlunda mot begreppet ”kränkningar” på internet. Säger 

deras erfarenheter att orden ”kränkande behandling” låter värre än att de ”kränker” 

varandra? Kanske tror de att ”kränkande behandling” innebär upprepade 

kränkningar mot samma person och att ”kränkningar” innebär att de vid enstaka 

tillfällen skriver något kränkande till varandra?  

Strandell (2010) skriver att vuxna är speciellt okunniga när det kommer till internet 

och därför uppstår det problem då utsatta barn söker hjälp hos just dem (Strandell, 

2010, s. 25). Skolans psykolog uttryckte att diskrepansen mellan elevernas och 

lärarnas, även andra vuxnas, internetkunskaper och internetanvändande är stor. 

Hans erfarenheter är att när de vuxna väl upptäcker att kränkande behandling eller 

nätmobbning sker så är det redan, för eleven, för sent. Vid denna upptäckt är skadan 

redan så stor att den, enligt honom, är svår att åtgärda. Enligt vår uppfattning 
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grundar sig detta problem i barns stora internetkunskaper och flitiga 

internetanvändande, samt de vuxnas bristande internetkunskaper och intresse för 

sociala medier och internet generellt. Som Trolley & Hanel (2010) beskriver så tar den 

tekniska utvecklingen större och större plats i människors liv (Trolley & Hanel, 2010, 

s.33). Detta anser vi sker oavsett om man själv är aktiv på internet eller har valt att ta 

avstånd. Som förälder påverkas man ofrivilligt av sitt barns internetanvändande. 

Lärarna uppgav sig sakna kunskap och upplevde att den var bristande i relation till 

elevernas. De uttryckte att de saknade resurser i form av exempelvis utbildning inom 

området, vilket visar att de anser att de behöver djupare kunskap om de ska kunna 

motverka problemet. Dessutom finns det många och ofta stora krav på dagens lärare, 

bl.a. lider många av tidsbrist och stor konkurrens råder om deras tid. Eftersom 

kränkande behandling på internet och nätmobbning är ett fortsatt växande problem 

anser vi att detta är ett problemområde som bör prioriteras i mycket större 

utsträckning. Kränkande behandling på internet och nätmobbning ingår i 

likabehandlingsarbetet och är därmed en del av lärarnas arbete för en trivsam skola 

för alla (Brottsrummet, 2013). Tråkigt nog får vi en uppfattning av att vissa lärare 

kanske hellre blundar för problemet och anser att föräldrar istället får ta ansvaret. 
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6 Konklusion  

Syftet med denna studie var att undersöka både lärares och elevers erfarenheter av 

kränkande behandling på internet samt nätmobbning. Vi ville även belysa skillnader 

mellan elever och lärares erfarenheter, då vi hade en hypotes om att lärares 

medvetenhet och kunskap är bristande, vilket vår undersökning nu stödjer. Av 

denna studie kan vi dra slutsatsen att kränkande behandling på internet är mycket 

vanligt för elever i mellanstadiet och att nästan alla medverkande elever har stora 

erfarenheter av detta. Hela 33 % har på något sätt upplevt kränkande behandling på 

internet och 28 % är själva utsatta för detta. Vi kan även dra slutsatsen att många 

lärare varken har stora internetkunskaper, är medvetna om vad eleverna gör på 

internet eller hur pass ofta kränkande behandling sker mellan elever i dess 

nuvarande klass.  

Vi anser att vår studie visat oroande resultat och att detta växande problem behöver 

stoppas, frågan är bara hur. Att lärare inte vet vad som sker på internet är kanske 

inte så konstigt om de inte delar elevernas intresse för internet, men det betyder inte 

att detta inte är ett problem. Lärares kunskap och medvetenhet anser vi borde 

förbättras i och med att tekniken utvecklas och eleverna med den. Skolans resurser 

bör ökas så både lärare och elever i större utsträckning har möjlighet till 

undervisning kring detta ämne. Vilja och engagemang krävs för att förbättra 

elevernas situation, både av lärare och av föräldrar, helst i samverkan med varandra. 

Vi insåg relativt snabbt att det inte finns mycket litteratur som behandlar ämnet 

nätmobbning, än mindre litteratur på svenska. Det finns många artiklar och liknande 

men vi anser att mer lättläst litteratur på svenska behövs för att skapa en djupare 

kunskap i ämnet, hos framförallt lärare. I och med att nätmobbning på många sätt ter 

sig annorlunda mot den mobbning som sker i verkligheten är vidare forskning i 

ämnet ytterst nödvändig. Avslutningsvis vill vi delge våra tankar kring hur 

forskning inom ämnet kan utvecklas och studeras ur andra perspektiv. Det vore 

intressant att studera varför det inte finns någon specifik lag om kränkande 

behandling på internet och nätmobbning, även varför det inte finns någon tydlig 

ansvarsfördelning mellan skola och hem. Vem bör bära ansvaret och varför? Kan inte 
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lagen ändras så att IP-adresser får spåras, trots att brottet inte klassas tillräckligt 

allvarligt för att leda till fängelse?  

Något annat som kan vara intressant att studera är om och hur nätmobbning skiljer 

sig mellan stad och landsbygd, både karaktäristiskt och i frekvens. Även om det sker 

på samma sätt i de olika årskurserna eller om detta skiljer sig. En fråga som vi ställt 

oss under studiens gång är: Hur pass tidigt det egentligen startar? Och detta är en 

fråga som vore ytterst spännande att få svar på. Tar man reda på detta har man 

dessutom större chans att från början vara med och påverka elevers 

internetanvändande och beteende. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Enkät 

Ringa in det svar som stämmer bäst överrens med dina erfarenheter. 

Är du  Pojke  Flicka   Ålder:___år 

 

1. Är du bekant med ordet ”nätmobbning”? 

 

  Ja Nej 

 

2. Tror du att nätmobbning är vanligt idag? 

 

  Ja Nej 

 

3. Har du upplevt kränkande behandling på internet? (Sett någon elak/kränkande 

kommentar t.ex.) 

 

  Ja Nej 

 

 Om ja: Förklara. T.ex. på vilken sida, vad du såg, hur du upplevde det osv. 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

4. Hur ofta upplever du att detta förekommer? 

 

Någon gång i månaden Varje vecka  Varje dag 

 

 

5. Känner du någon i din ålder som blivit utsatt för kränkande behandlig på 

internet? 

   Ja Nej 

 

6. Har du själv blivit utsatt för kränkande behandling på internet? 

 

Ja, ofta Ja, det har hänt Nej, aldrig 
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Om ja: Skulle du påstå att du är utsatt för nätmobbning? 

 

  Ja Nej 

 

 

7. Vet du var/till vem du kan vända dig om du skulle bli utsatt på internet? 

 

   Ja Nej 

 

Jag kan vända mig till:__________________________________________ 

 

8. Har du själv utsatt någon för kränkande behandling på internet? 

 

  Ja Nej 

 

9. Vilka sidor/sociala medier på internet besöker du regelbundet? T.ex. Instagram. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

10. På vilka sidor/sociala medier upplever du att kränkande behandling 

förekommer? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

11. Beskriv den sortens person som du tror mobbar på internet. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

12. Beskriv den sortens person som du tror blir mobbad på internet. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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13. Varför tror du att någon blir mobbad på internet? Beror det t.ex. på personens 

utseende, personens hudfärg, personens religion etc.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Tror du att din lärare kan mycket om internet? 

 

Ja Nej  

  

15. Tror du att din lärare vet vilka slags sidor ni elever är inne mycket på? 

 

Ja Nej 

  



~ 54 ~ 
 

8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Frågor som rör lärarens: ålder, utbildning, år i skolan osv. 

 

Internet 

Frågor som rör lärarens egna internetkunskaper och användande, sidor läraren 

besöker, internet i undervisningen, medvetenhet om elevers internetanvändande, 

åsikter och tankar om internet, inställning. Skillnad barn och vuxna. 

 

Erfarenheter 

Frågor som rör lärarens erfarenheter av kränkande behandling/nätmobbning: egna 

upplevelser, situation i klassen, elevernas internetanvändande, sociala medier, 

upplevda skillnader mellan pojkar och flickor osv. 

 

Nätmobbning 

Frågor som rör nätmobbning: vad tror läraren om elevklassens erfarenheter, 

användande och utsatthet, agerar mot nätmobbning, utbildar eleverna, 

internetbeteende, skillnad pojkar/flickor, var man kan vända sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


