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1. Sammanfattning 

Denna studies syfte är att belysa lärares och rektorers syn på skolans och andra yttre aktörers 

ansvar gällande kränkningar som sker på internet. I studien vill vi även undersöka lärares och 

rektorers uppfattningar på hur de arbetar förebyggande mot nätmobbning, samt hur de ser på 

gränsdragningen mellan skola och hem gällande kränkningar som sker på internet. Det empiriska 

materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra lärare och fyra rektorer. En ortografisk 

transkriberingsmetod har använts då vi har transkriberat våra intervjuer för att sedan 

sammanfatta dessa i resultatavsnittet. Studien fokuserar både på det juridiska och moraliska 

ansvaret som åligger på skolans personal i arbetet mot kränkande behandling på internet.  

Resultatet påvisar att både lärare och rektorer är eniga att skolan har ett ansvar att förebygga 

mobbning. Det resultat som skiljer dessa två studier ifrån varandra är synen på ansvar. Resultatet 

visar att lärarna anser att huvudansvaret när kränkningar sker på internet är föräldrarnas, medan 

rektorerna lyfter fram att ansvaret ligger hos både föräldrar och skola. Anledningen till denna 

skillnad tolkat utifrån resultatet kan bero på att rektorer och lärare befinner sig i två olika delar i 

en organisation som har olika uppdrag i skolans arbete, där rektorerna sköter det administrativa 

via skolans juridiska ansvar medan lärarna är ute i verksamheten och har ett moraliskt ansvar att 

hantera nätmobbning. 

Nyckelord: kränkande behandling på internet, ansvar, moraliskt ansvar, juridiskt ansvar, förebyggande arbete  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de personer som ställt upp och varit delaktiga under arbetets gång med 

vårt examensarbete. Ett stort tack vill vi först och främst rikta till det åtta respondenter som ställt 

upp som intervjupersoner och gjort studien möjlig. Vi vill tacka våra fantastiska familjer för ett 

oerhört stort stöd under skrivandet av vårt examensarbete. Ett stort tack vill vi även rikta till vår 

handledare Johanna Svahn för hjälpen under arbetets gång, när inte allt har känts lätt.  Vi vill även 

tacka våra vänner på lärarutbildningen som har stöttat oss och funnits där för oss - inte bara 

under examensarbetet utan även under hela utbildningen. 

Ett sista stort tack vill vi rikta till varandra. Tack för ett gott samarbete med många tuffa men 

även härliga stunder. 
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2. Inledning 

Användandet av internet har blivit en naturlig del i barn och ungas vardag då fler och fler unga 

använder sig utav sociala medier under fritiden. I och med det ökade intresset har internet blivit 

en alternativ mötesplats för barn och ungdomar efter skoltid vilket kan leda till att 

mobbningssituationer uppstår. På grund av sådana mobbningssituationer kan barn känna sig 

otrygga i både skola och hem, då mobbningen följer med barnet hem via de sociala medierna. 

Internetanvändandet är någonting som huvudsakligen sker på fritiden och kan därmed ses som 

någonting som inte är skolans ansvar att hantera eftersom det är ett fenomen som oftast sker i 

elevernas hem. Men eftersom barn och unga spenderar en stor del av sin tid i skolan är det inte 

omöjligt att kränkningar som sker på fritiden påverkar resten av barnens vardag och följer med in 

på skolområdet och påverkar skolundervisningen. Nätmobbning kan ske såväl i skolan som 

hemma vilket väcker frågor kring vem som bär ansvaret för att ta tag i problemet. 

Skolan har ett juridiskt ansvar att förebygga diskriminering och kränkande behandling som 

framkommer i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem 2011 (Lgr 11, s.13) att alla 

som arbetar inom skolverksamheten ska: 

 

”Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 

 

Detta innebär att alla vuxna som verkar inom grundskolan har ett ansvar att aktivt arbeta mot 

”alla former” av kränkande behandling enligt läroplanen. Vi som utför studien ifrågasätter orden 

”alla former” och undrar ifall fenomenet nätmobbning räknas som skolans ansvar att hantera. Vi 

vill därför i vår studie undersöka lärares och rektorers syn på skolans och andra yttre aktörers 

ansvar gällande kränkningar som sker på internet. Studien har utarbetats av två författare, 

Eriksson och Dahlin. Det övergripande arbetet med studien har skett gemensamt, medan vissa 

delar har genomförts enskilt. Eriksson ansvarar för transkribering och resultat-och analysarbete 

av fyra intervjuer med grundskolelärare i delstudie ett och Dahlin ansvarar för transkribering och 

resultat-och analysarbete av fyra intervjuer med rektorer i delstudie två. Övriga avsnitt har 

utarbetats gemensamt. 
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3. Bakgrund 

Engström och Svenrudh (2008) hävdar att mobbning via de sociala medierna inte betraktades 

som ett problem i Sverige förrän 2004. Då riktade organisationen Friends uppmärksamhet mot 

fenomenet varefter strategier och metoder började utvecklas för att förebygga och motverka 

denna specifika form av mobbning (ibid.s.4) Till skillnad från mer traditionell mobbning är 

mobbning via sociala medier någonting som äger rum utan ett fysiskt möte i verkligheten, vilket 

enligt Li, Cross och Smith (2012) är en tämligen ny företeelse. I och med att nätmobbning är ett 

relativt nytt fenomen i dagens samhälle påstår Dunkels (2007) att barn idag föds in i 

internetvärlden, där de sociala medierna blir en naturlig del i barn och ungas liv. Vuxna som växt 

upp innan internets framkomst måste däremot ställa internet i relation till andra fenomen i 

vardagen för att förstå mediet i fulla drag (ibid. s.35). Lindqvist och Thorslund (2008) konstaterar 

att den största skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning är att vid nätmobbning 

finns det inte särskilt många vuxna närvarande. När vuxna inte kan övervaka vad som händer på 

internet förblir många händelser okända för vuxenvärlden då ingen tar tag i situationen och 

kränkningar kan ske (ibid.s.34). I relation till detta påvisade resultatet i Friends nätrapport (2013) 

att två av tre vuxna inte trodde att deras egna barn blev kränkta på internet (ibid.s.9). Däremot 

pekade resultatet i studien på att nästan hälften av de barn som deltog i undersökningen har blivit 

kränkta på internet, vilket tydliggör att vuxna saknar en medvetenhet om hur vanligt det är med 

kränkningar på internet (ibid. s.8). Därefter hävdar Hinduja och Patchin (2009) att vuxna skulle 

kunna visa de unga hur de ska uppföra sig på internet. Vuxna borde inte lämna sina barn själva på 

internet utan tillsyn och vägledning. Författarna gör en jämförelse med att vuxna inte skulle låta 

deras barn gå runt själva i en storstad, därmed borde samma sak gälla på internet. Vuxna har 

stora möjligheter att påverka barn och att forma deras beteenden i tidiga år (ibid s.129). 

Dunkels beskriver (2012) internet som en ny arena för barn och unga som fungerar som en 

alternativ social mötesplats. Via den nya mötesplatsen kan barn och unga kommunicera med sina 

vänner samt dela sina åsikter och tankar då de ungas internetanvändande präglas av vänskap och 

positiva upplevelser (ibid.). På liknande sätt argumenterar Mishna, Saini och Solomon (2009) i 

deras studie där det framgår att de flesta interaktioner mellan barn och unga på internet är 

positiva. Däremot betonar författarna att på senare tid har vaksamheten mot barn och 

ungdomars internetanvändande ökat och ses som ett riskfyllt inslag i barn och ungdomars sociala 

liv. Vidare menar de att detta har medfört till att mobbning inte längre bara är ett problem i den 

fysiska världen i skolan utan kan också förekomma under elevernas fritid via internet (ibid.) 
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Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2012) poängterar att om det sker kränkningar på 

fritiden som fortsätter i skolan eller har med elevens skolsituation att göra har skolan en 

skyldighet att agera. Även Rosenqvist (2010) poängterar att en lärare har handlingsplikt gällande 

kränkningar i skolan, vilken inträder under de timmar på dygnet då elever är i skolan. Detta kan 

kopplas till de styrdokument som leder organisationen (ibid.) Vidare betonar Rosenqvist att det är 

viktigt att poängtera att skolan har en handlingsplikt men att det endast gäller när skolan har fått 

kännedom om att en elev blivit kränkt (ibid.). Utifrån detta anser många skolor att de inte har ett 

ansvar för det som sker på internet eftersom det inte sker under skoltid (ibid). I likhet med 

Rosenqvist påpekar Shariff  (2008) att nätmobbning inte kopplas samman med skolan, eftersom 

handlingen oftast sker i hemmet via personliga datorer och mobiltelefoner. Detta problematiseras 

av DO (2012, s.39) i hans handledningstext ”Lika rättigheter i skolan” som fastslår:  

                                                         

”Om det sker kränkningar på fritiden som fortsätter i skolan eller på annat sätt har negativ på verkan   

på elevernas skolsituation har skolan en skyldighet att agera. Med internet och mobiltelefoner suddas  

gränsen mellan skolan och fritiden ut. Skolan bör därför vara extra uppmärksam på kränkningar som  

pågår bland elever på nätet och via sms”  

DO (2012) framhåller att gränsen mellan vad som sker på skoltid och fritid suddas ut då en elev 

blir mobbad på internet. I relation till detta lyfter Lärarnas Riksförbund (2010) fram att 

utvecklingen av de sociala medierna har skapat en ny mötesplats. Vidare påstås att på den nya 

mötesplatsen möts både elever och lärare. Via den ständiga uppkopplingen till internet suddas 

gränsen ut mellan lärares privatliv och yrkesliv (ibid.s.7). Genom att denna gräns har börjat 

suddas ut aktualiserar det frågor om personlig integritet, rätten till en privat sfär och omfånget av 

lärares fostransuppdrag. I och med detta krävs tydligare krav på en ny gränsdragning mellan skola 

och fritid (ibid.s.7). 
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4. Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten lyfter vi fram tidigare forskning som behandlar det aktuella ämnesområdet i 

vår studie. I det här avsnittet presenterar vi vår tidigare forskning under rubrikerna: barn och 

ungdomars nätanvändande, förebyggande arbete mot nätmobbning samt gränsdragningar mellan 

skola och hem. I slutet av detta avsnitt kommer även studiens teoretiska ramverk att redogöras. 

4.1 Tidigare forskning  

Barn och ungdomars nätanvändande 

  

Findahl (2013) poängterar att under de senaste åren har det mobila internetanvändandet gjort sin 

framkomst då användandet har förflyttats från den stationära datorn till smartphones och 

surfplattor. I resultatet av Findahls (2013) studie framkom att i Sverige har internetanvändandet 

börjat krypa nedåt i åldrarna då fler unga börjat tillbringa mer tid på de sociala medierna 

(ibid.s.6). I resultatet påvisades att den tid som barn och unga spenderar på sociala medier upptog 

uppskattningsvis en tredjedel av de ungas fritid utanför skolan (ibid.s.6). Kopplat till barns ökade 

användande av internet menar Findahl (2013) att via det stigande internetanvändandet hos barn 

och unga skapas digitala klyftor i samhället. I den digitala klyftan skildras en internetvärld som 

barn och unga samt den unga föräldragenerationen är aktiva användare av medan de äldre vuxna 

är mer avvaktande (ibid.s.7). I relation till de digitala klyftor som Findahl pratar om, anser 

Dunkels (2007) att vuxna saknar en medvetenhet om vad som sker på internet. Dunkels (2007, 

s.35) resonerar kring begreppen infödingar och immigranter som syftar till barn och vuxnas olika 

skildringar av internetvärlden. Begreppen presenteras av Dunkels som digital natives samt digital 

immigrants, vilka går att översätta till digitala infödingar och immigranter. Med begreppet 

infödingar åsyftar Dunkels (2007) att barn och ungdomar är födda i en värld där internet är en 

naturlig del av deras vardag och blir därmed infödda i en internetvärld. Dessa infödingar får en 

medfödd relation till internet och får en vana av att använda detta sociala nätverk. Dess motpol, 

immigranter, syftar på de vuxna som inte föddes in i denna internetvärld utan har immigrerat in i 

den. Detta skapar ett avstånd mellan de ungas och de vuxnas kunskaper om internet där unga 

ofta har mer kunskaper om internet än vuxna (ibid.s.35). I relation till barn och ungdomars ökade 

kunskaper om internet påvisar resultatet i som nämnts ovan hävdar Friends nätrapport (2013) att 

via de ökade kunskaperna stiger även riskerna för barn och unga att bli kränkta via de sociala 

medierna. Undersökningen åskådliggjorde att 45 procent av barn och unga har blivit kränkta via 

mobilen eller internet. Resultaten pekade även på att en av sex unga är orolig eller rädd för att bli 

kränkt via internet (ibid.s.8).  
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Förebyggande arbete mot nätmobbning  

Friends nätrapport (2013) menar vidare att för att motverka den ökade nätmobbningen kan 

vuxna försöka skapa ett bättre klimat på internet för barn och unga. Eftersom vuxna har 

bristande kunskaper om detta fenomen är det viktigt att vuxna skaffar mer kunskaper om barns 

internetanvändande (ibid.s.5) De anser att en del av lärares förebyggande arbete mot mobbning 

kan vara att lärare pratar med eleverna om hur man kan bete sig på internet, visa vad man kan 

göra om man blir kränkt och vara goda förebilder (ibid.s.3). Även Höistad (2005) talar för att en 

del av lärares ansvar i mobbningsarbetet är att skapa en god relation med sina elever i 

klassrummet där lärare har en öppen kommunikation med sina elever. Han skriver dock inte bara 

om lärarens ansvar utan även om skolledningens ansvar i mobbningsarbetet (ibid.s.140). 

Skolledningen bör enligt Höistad (2005, s.139) vara lyhörd för eventuella problem, åtgärda de 

problem som uppstår samt visa både elever och personal uppskattning. Han understryker att ”det 

är skolans plikt att inte bara stoppa mobbning, trakasserier och våld utan även se till att detta 

aldrig inträffar” (ibid.s.138). Kopplat till detta menar Englund (2011) att det är viktigt att hela 

skolan har ett gemensamt mål i sitt arbete mot mobbning. När skolpersonal påträffar traditionell 

mobbning är det lika viktigt att vara medveten om att mobbning även kan ske på internet, då det 

enligt Englund finns ett samband mellan de olika formerna av mobbning (ibid.s.31). På liknande 

sätt argumenterar Cassidy et al. (2009) i sin studie för att nätmobbning inte bör åtskiljas från 

traditionell mobbning. I resultatet av deras studie framkom att nätmobbning oftast har sitt 

ursprung i skolan men sedan även ofta fortsätter i hemmet genom de sociala medierna 

(ibid.s.391). 

I enlighet med Englunds (2011) slutsats om skolors riktlinje i arbetet mot mobbning noterade 

en annan studie utförd av tidigare nämnd forskargrupp Cassidy et al. (2012) att ingen av de 

medverkande skolorna i undersökningen hade en specifik plan mot nätmobbning. Istället 

kopplade skolorna det vidare till skoldistriktets mobbningspolicy (ibid.s.527). I relation till detta 

hävdar Lindqvist och Thorslund (2011) att en del av skolors arbete mot nätmobbning är att 

inkludera kränkande behandling på internet i organisationens handlingsplan. I handlingsplanen 

kan skolor ta upp eventuella handlingssätt både i det förbyggande arbetet och i det direkta arbetet 

på skolområdet mot nätmobbning (ibid.s.76) I studien som genomfördes av Cassidy et al. (2012) 

synliggjordes även en av respondenternas synsätt kring skolors användande av internet. Denne 

framhöll att sociala forum som exempelvis Facebook eller Youtube inte borde förbjudas i skolan 

utan istället kunna användas i pedagogiskt syfte (ibid.s.528).  Resultatet pekade även på att 

hemmet borde bli mer involverade i det förebyggande arbetet genom att till exempel övervaka 
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sina barns internetvanor samt sitta ner tillsammans med dem och lära sig mer om hur tekniken 

fungerar (ibid.s.527-528). I sin diskussion tar Cassidy et al. (2012) upp att flera av respondenterna 

hade förslag på hur lärare skulle kunna arbeta mot nätmobbning och att samtal mellan 

skolpersonal, elever och föräldrar ansågs vara ett bra första steg (ibid.s.529). 

 

Gränsdragning mellan skola och hem 

 

Relaterat till resultatet i Findahls (2013) studie där resultatet visade att barn och unga spenderar 

mer tid på internet, påpekar Lärarnas Riksförbund (2010) att via den ständiga uppkopplingen till 

internet börjar gränsen mellan elevers och lärares privatliv och yrkesliv försvinna. Eftersom via 

den nya mötesplatsen, internet, möts både lärare och elever (ibid.s.3). Tallberg Broman (2009) 

hävdar att historiskt sett har det funnits en tydlig gränsdragning mellan hem och skola. Förr i 

tiden fungerade skola och hem som två åtskilda sociala rum i barndomen vars gränser oftast inte 

överskreds. Vikten av åtskillnaden kan även förstås ur ett professionaliseringsperspektiv då 

genom isärhållandet visades professionsbegreppet och lärarens särskilda läraruppdrag (ibid.s.223). 

Författaren menar att lärares professionella uppdrag har genomgått stora förändringar då skolan 

fått ett allt större ansvar gällande fostransuppdraget.  I och med det ökade ansvaret utmanar detta 

gränsdragningarna mellan skola och hem (ibid.s.223). Både föräldrar och lärare föreskrivs ett 

gränsöverskridande uppdrag där föräldrar blir mer delaktiga i skolan och lärare i barnens vardag i 

hemmet (ibid.s.224). I och med det ökade fostransuppdraget poängterar Lärarnas Riksförbund 

(2010) att lärares förhållningssätt till de sociala medier kräver en eftertanke till vilken typ av 

gränsdragning som behöver användas för att upprätthålla både elevers, lärares och föräldrars 

integritet och privata sfär.  Detta ställer bestämda krav på en ny gränsdragning mellan skola och 

fritid (ibid.s.7) Lärarnas Riksförbund (2010) konstaterar att lärare inte behöver frånsäga sig sitt 

sociala fostringsuppdrag i skolan som påvisas genom lag och läroplan men att lärares kontakt 

med elever i första hand stödja elevers kunskapsuppdrag (ibid.s.7). För att hantera de otydliga 

gränserna mellan skola och hem menar Landahl (2006) att skolan kan ordna en tydlig 

arbetsfördelning för personalen. Skolan kan till exempel framställa ”team” i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Genom att framställa ”team” fråntas en del av det privata ansvaret från 

den enskilda läraren för att tydliggöra gränsen mellan skola och hem (ibid.s.214).                  

I och med det ökade ansvaret i skolan utförde Lärarnas Riksförbund (2010) en undersökning 

där de frågade elever, lärare och föräldrar i vilken omfattning de ansåg att lärare ansvarar för 

elevers beteende på internet. De tillfrågade ansåg att det är föräldrarna som har huvudansvaret 
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för hur elever som är under 18 år agerar och uppför sig på internet (ibid.s10). Samtliga i 

undersökningen ansåg även att lärare inte har ett ansvar över vad elever gör under sin fritid. 

Eleverna däremot konstaterade att de anser att det är de själva som ansvarar för hur de beter sig 

när de använder sociala medier (ibid.s.10) I enlighet med detta resultat hävdar Lindqvist och 

Thorslund (2011) att istället för att fokusera på att ansvaret ligger hos en person, är 

ansvarsfördelningen kring barns agerande på internet uppdelat mellan föräldrar, lärare och elever 

(ibid.s.76). De elever som befinner sig på internet har ett personligt ansvar för att inte sprida 

kränkande material men även ett ansvar för att reagera om de ser kränkningar på internet. Trots 

att elever bär ett stort ansvar om kränkande behandling på internet sker anser Lindqvist och 

Thorslund (2011) att föräldrar har ett ansvar att vara uppdaterade om fenomenet nätmobbning 

samt pratar om nätanvändandet med sina barn, då det trots allt är i hemmen som de flesta 

kränkningar äger rum (ibid.s.76). I studien som genomfördes av Lärarnas Riksförbund (2010) 

visade resultatet att respondenterna var överens om att lärare inte har ett stort ansvar gällande hur 

barn och unga uppför sig på internet vilket Lindqvist och Thorslund (2011) går emot och säger 

att de har ett ansvar.  Forskarna hävdar att lärare har ett ansvar att vara uppdaterade om den nya 

tekniken för att kunna hjälpa unga som råkar illa ut på internet (ibid.s.76). 

4.2 Teoretiskt ramverk  

I denna studie har ett organisationsperspektiv valts som utgångspunkt och det teoretiska 

ramverket har fokus på begreppet ansvar. Abrahamsson och Andersen (2005, s.11) definierar en 

organisation som ”en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syftet att nå givna 

mål”.  I enlighet med Berg (2003) som beskriver att skolan har som mål med sin organisation att 

socialisera och se till att en kompetens utvecklas hos eleverna där det krävs en huvudman som tar 

ansvar för organisationens struktur. Men det krävs inte bara en huvudman utan även en social 

struktur i organisationen, som skapas genom att personal ser till att denna kompetens utvecklas 

hos eleverna (ibid). Vidare pratar han om att en organisation är präglad av uniprofessionalism 

som kännetecknas av att den innehåller ett visst antal yrkesgrupper som uppfyller sina yrkesroller 

mer eller mindre oberoende av varandra. Berg (2003) exemplifierar detta genom att prata om 

yrkesrelationen mellan rektorer och lärare. Han menar att via den traditionella yrkesrollen brukar 

lärare endast behöva ansvara för klassrumsverksamheten och rektorn för hela skolorganisationen. 

I och med denna uppdelning blandar sig bägge yrkesrollerna i begränsad omfattning i varandras 

verksamhetsområden (ibid.s.121). Enligt Berg bygger denna arbetsfördelning på ett osynligt 

kontrakt mellan skolledare och lärare. Detta kontrakt uppmärksammar den traditionella 
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uppdelningen av arbetsrelationer mellan skolledare och lärare som regleras av en tyst 

överenskommelse att inte blanda sig i varandras åtaganden i stor utträckning (ibid.s.121) 

Ansvar  

Bengtsson och Svensson (2011) lyfter fram att hur individer förhåller sig till fenomenet ansvar är 

beroende av en persons livssituation, såväl som deras erfarenhet. Exempelvis kan en förälder 

anses ha en viss typ av ansvar över sitt barn medan en butiksägare har en helt annan typ av ansvar 

över sin butik (ibid.s.19). Enligt Bengtsson och Svensson (2011,s.19) kan en indelning göras 

mellan det moraliska ansvaret och det juridiska ansvaret. Utifrån en sådan uppdelning och i 

relation till lärarrollen, kan moraliskt ansvar förstås ligga i en större utsträckning hos lärarna 

medan det juridiska ansvaret förmedlas genom lagar och regler, vilka lärare förväntas förhålla sig 

till och vilka sätter upp allmänna ramar för deras arbete i skolan (ibid.s.19-20). 

4.2.1 Styrning och juridiskt ansvar  

Det juridiska ansvaret som åligger i skolverksamheten idag kan delas upp i tre led: stat, kommun 

och skola (Andersson, 2005, s.27). Enligt Bengtsson och Svensson (2011) har staten det yttersta 

ansvaret för kommuner och skolor och har därmed det övergripande juridiska ansvaret. 

Riksdagen och regeringen har till uppdrag att utforma det juridiska ansvar som organisationer 

grundar sig på genom att utarbeta lagar, regler och förordningar. Om det sker ändringar i dessa 

lagar och förordningar påverkar det alla led i skolsystemet (ibid.s.28-30). I utbildningsområdet har 

kommunen ett övergripande ansvar för att de beslut som sker på statlig nivå genomförs i 

skolorna (Lindensjö och Lundgren, 2000, s.101). Kommunen har även ett ansvar att anställa en 

skolledning. Genom detta kan kommunen påverka vilka som får de centrala posterna på skolorna 

(Andersson, 2005, s. 13-14). 

 

 

Figur 2. Styrning enligt Lindensjö och Lundgren (Utbildningsreformer och politisk styrning, 2000)
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Figur 2 beskriver hur styrningen av skolan ser ut enligt Lindensjö och Lundgren (2000). Systemet 

består av områden med olika roller och positioner i det övergripande ansvaret hos stat, 

huvudman och skola (Ibid.s.104). Som tabellen visar har staten det övergripande ansvaret via 

bland annat skollagen som är ett dokument alla skolor ska följa. Skollagen är en lag som 

innehåller olika lagar och riktlinjer för hur skolor ska arbeta, men i skollagen beskrivs även statens 

samt kommunens ansvar för den enskilda skolan (Bengtsson och Svensson, 2011, s.115-117).  

 

Skola 

Enligt Bengtsson och Svensson (2011) har alla i en skolorganisation ett juridiskt ansvar. Detta 

ansvar regleras av de lagar och avtal som aktiveras vid anställningen i skolan (ibid., s.38). Berg 

(2003, s.214) hävdar att har rektorn det övergripande ansvaret för att skolans huvudsakliga 

uppdrag omvandlas till arbetsuppgifter och förväntas engagera övriga personalgrupper. 

Skolverket (2014, s.50) påvisar att huvudmannen även har ett ansvar att se till att det genomförs 

åtgärder för att både förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling.  

Huvudmannen tar tillsammans med staten fram ett regelverk för hur verksamheten ska handskas 

och vilka mål som ska uppnås (Berg, 2003). Ett av huvudmannens ansvar är att se till att en 

likabehandlingsplan blir utformad i organisationen (Skolverket, 2014, s.13). En skolas 

likabehandlingsplan bör röra konkreta mål som har utgångspunkt från de slutsatser av 

kartläggningar och beskrivningar av de insatser som ska genomföras under skolåret för att 

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska även ta upp de 

rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och 

dokumenteras (ibid.s.13). Vidare visar skollagen (SFS, 2010:800) att all skolpersonal i en 

organisation har en handling- och anmälningsplikt. Enligt skollagen (SFS, 2010:800) innebär 

denna handlingsplikt att så fort kännedom om mobbning och kränkande behandling förekommer 

ska åtgärder vidtas så att fortsatt mobbning kan förhindras.  

4.2.2 Moraliskt ansvar  

Även fast skolpersonal har ett juridiskt ansvar i form av handlingsplikt styrs ofta våra handlingar 

av vad personer tycker är rätt eller fel, vårt moraliska ansvar. Bengtsson och Svensson (2011, s.19-

20) avser att den stora skillnaden mellan ett moraliskt och juridiskt ansvar är att det juridiska 

ansvaret är bindande i lagar i jämförelse med det moraliska ansvaret som är ett valfritt ansvar som 

är upptill varje enskild lärare att ta. Det moraliska ansvaret grundar sig på individuella kulturella 

värderingar och kan skifta kraftigt mellan olika kulturer, trosuppfattningar och var man kommer 



15 

    

ifrån. Beroende på de villkor individer växer upp med får de olika syn på sitt moraliska ansvar 

(ibid. s.21). Gren (2007) påpekar att genom det moraliska ansvaret ses lärares personliga val, vilket 

inte alltid påverkas av de regler och riktlinjer som de annars följer via det juridiska ansvaret.  

Gren (2007) hävdar vidare att moraliska problem är väldigt ofta närvarande i läraryrket samt 

att i det moraliska ansvaret ingår även läran om etik, eftersom lärare ofta ställs inför etiska och 

moraliska val i skolan (ibid.s.28). I och med de etiska dilemman en lärare kan ställas för 

poängterar Corley et al. (2001) att personer kan uppleva en moralisk stress. Den moraliska stressen 

uppstår när lärare möter etiskt svåra situationer som de måste handskas med i skolan. Corley et al. 

(2001, s. 250-251) definierar den moraliska stressen som en ”smärtsam psykologisk obalans som 

uppstår när man är medveten om den rätta handlingen, men hindras att vidta den på grund av 

tidsbrist, ledningens motstånd, inhibitoriska maktstrukturer, organisationens policy eller juridiska 

hänsyn”. Moralisk stress och samvetsstress har likheter med varandra där stress ofta är förknippat 

med ett dåligt samvete (ibid.)  

 

Skolans ökade fostransuppdrag – ett moraliskt ansvar  

Persson och Tallberg Broman (2002) konstaterar att synen på skolans uppdrag har förändrats, då 

uppdraget har inneburit att lärare fått handskas med många nya uppgifter och problem som 

exempelvis fostransuppdraget (ibid. s.257). Den professionella identiteten ifrågasätter läraryrkets 

huvudsakliga funktion som är att förmedla kunskaper till eleverna (ibid.) Landahl (2006) anser att 

när lärare får information om en personlig situation angående eleven, framställs att tilltron riktas 

mot läraren som privatperson. I och med detta har relationen mellan lärare och elev gått från ett 

distansförhållande till ett mer intimt förhållande (ibid.s.172-173). Men detta menas att elever och 

lärare idag har mer närhet i sin relation till varandra jämfört med förr då eleven i första hand var 

en mottagare av kunskap (ibid.s.172-175). Landahl (2006,s.178) påstår att även att relationen till 

föräldrar har förändrats i samband med utvecklingen av relationen till elever. Han påpekar att 

kontakten med föräldrar har blivit mer intimt och intensivt (ibid.s.179). Samtidigt som det idag 

acceptabelt att vara privat i skolan problematiserar Landahl (2006, s 173) denna intimisering och 

frågar sig om intimiseringen har skapat ett större ansvar för skolan gentemot eleven. 

Lärare kan bli delvis blinda för olika sociala och personliga problem som elever drabbas av. Att 

vara delvis blind kan bero på att läraren inte ser alla elever vilket kan ses som ett problem i dagens 

skola (ibid.s169). I och med detta kan det uppstå en svårighet för läraren att inta ett moraliskt 

ansvar eftersom det idag förväntas av skolan att se elever och dess lidande (ibid.s.183). Landahl 
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(2006, s.170) menar vidare att lärare förväntas motverka känslan av anonymitet och visa intresse 

för eleven där lärare inte blundar för sociala relationer i klassen (ibid. s.170).  

Samtidigt som fostransuppdraget i skolan har ökat har även omsorgsarbetet förändrats enligt 

Landahl (2006). Han hävdar att omsorgsarbetet i dagens skolor kretsar runt ett ansvar för elevers 

lidande, där fokus på detta blir ett upplevt ansvar för lärare (ibid. s.205). Det upplevda ansvaret 

lärare har vid omsorgsarbetet bygger på en intimisering.  En intimisering befrämjas av omsorg via 

intima relationer mellan lärare och elever (ibid. s.206). Detta omsorgsarbete menar Hargreaves 

(1994) kan medföra att lärare ställs inför en skuldfälla. Skuld och omsorg har en stark koppling till 

varandra enligt Hargreaves (1994, s.157) eftersom ”ju mer en lärare bryr sig om sina elever, desto 

mer utsatt är vederbörande för depressiva skuldkänslor”. Med detta avser han att lärare upplever 

skuldkänslor i sitt omsorgsarbete, där en av skuldfällorna är plikten att ge omsorg (ibid.s.169-

170).  

Tidigare forskning har visat att vuxna har bristande kunskaper om barns användande av 

internet samtidigt som det är viktigt att vuxna tar ett ansvar att förebygga de kränkningar som 

sker på internet bland barn och unga. Med denna studie vill vi gå ett steg längre och undersöka 

lärares och rektorers uppfattningar om var ansvaret ligger när kränkningar sker på internet. När 

författarna Dahlin och Eriksson sökte efter tidigare forskning angående var ansvaret ligger när 

kränkningar sker på internet upptäckte författarna att det inte finns mycket forskning om detta 

ämne i Sverige och därefter blev det svårt att skriva om vårt aktuella ämne i tidigare forskning. I 

och med bristande forskning om det aktuella ämnet i Sverige, bidrog det till att författarna valde 

att gå vidare inom var ansvaret ligger när kränkningar sker på internet och utförde därför denna 

undersökning. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att belysa lärares och rektorers uppfattningar på skolans och föräldrars 

ansvar gällande kränkningar som sker på internet. 

Utifrån detta syfte har dessa frågeställningar formulerats:  

 Hur uppfattar rektorer och lärare att de arbetar förebyggande mot kränkningar på 

internet? 

 Hur ser rektorer och lärare på gränsdragningen mellan hem och skola gällande 

kränkningar som sker på internet? 
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som valts för att samla in det empiriska materialet till 

studien. Avsnittet beskriver hur studien genomfördes i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Studien bygger på två delstudier där intervju användes som metod i båda 

delstudier, dock med olika intervjuguider som grund. Metodavsnittet kommer klarlägga valet av 

respondenter, datainsamlingsmetod, genomförande av datainsamling, bearbetning av insamlad 

data, giltighet och tillförlitlighet, etiska aspekter samt personliga reflektioner som rör det aktuella 

metodvalet. 

Urval 

Eftersom studien grundar sig på två delstudier blev det en naturlig uppdelning vid intervjuerna då 

en av oss intervjuade lärarna enskilt och en av oss intervjuade rektorerna enskilt. Valet av 

respondent är viktigt att tänka igenom innan intervjuerna genomförs och är någonting som 

Esaiasson et al. (2012, s.258-264) poängterar. De intervjuade lärarna är verksamma klasslärare 

från Uppsala- och Stockholmsområdet i en årskurs femma eller sexa samt de intervjuade 

rektorerna är verksamma i Stockholmsområdet. Anledningen till att vi valde att intervjua två olika 

yrkesgrupper var för att vi ansåg att det tillförde olika perspektiv på studiens valda syfte, då de 

olika yrkesgrupperna har olika utbildning och olika arbetsuppgifter i skolan. Till följd av detta 

kunde vi iaktta ifall det fanns skillnader i upplevelser och uppfattningar mellan de olika yrkena. 

Jämförelsen blev inte representativ men påvisade tänkvärda synvinklar. 

Val av datainsamlingsmetod  

Eftersom syftet med studien var att belysa lärares och rektorers uppfattningar om var ansvaret 

ligger när kränkningar sker på internet blev intervju ett naturligt val att använda som metod. 

Intervju är en kvalitativ metod som kan användas om man vill få en djupare förståelse för hur 

människor resonerar samt om man vill hitta skiftande handlingsmönster hos respondenterna 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s.17). Intervjuerna genomfördes via semistrukturerade intervjuer 

där intervjuguidens frågor var relativt öppna men hade ett specifikt syfte (ibid.). Denna metod 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide med övergripande teman där intervjufrågorna var på 

förhand formulerade (se bilaga 1).  Den semistrukturerade intervjuformen är inte strängt 

strukturerad utan det finns en möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor. I relation till detta 

påpekar Esaiasson et al. (2012, s.259) att via följdfrågor kan en studie få en djupare mening. Detta 
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medförde att vi som intervjuare inte styrde hela samtalet utan att respondenten fick vara med och 

utforma intervjun.  

Genomförande av datainsamling 

Vi valde att träffa respondenterna på deras respektive skola där de är verksamma så intervjuerna 

ägde rum i en lugn och trygg miljö för respondenten. I enlighet med Esaiasson et al. (2012, s. 

302) som talar för att det är bra att välja en plats för intervjun där respondenten känner sig trygg. 

Respondenterna fick själva avgöra platsen för intervjun i skolan där vi som intervjuare yrkade på 

att välja en lugn plats i skolan, så vi inte blev störda under intervjun.  

För att underlätta analys och reflektion valde vi att spela in våra intervjuer och använde en 

mobiltelefon som hjälpmedel. I enlighet med detta påpekar Esaiasson et al. (2012, s. 302) att det 

är viktigt att fundera på hur man väljer att dokumentera sin intervju. Vi valde att spela in 

intervjuerna samt förde anteckningar med ledord. Under intervjun förde vi fältanteckningar med 

ledord från intervjun men valde att inte sitta och skriva under hela intervjun eftersom vi ville 

skapa ett flyt i intervjun och föra ett samtal med respondenten. 

 En teknik vi använde oss utav under intervjun var att vi tidtals var tysta när intervjupersonen 

pratade. Kvale och Brinkmann (2009, s. 151-152) lyfter fram denna tystnad som en gynnsam 

metod då det ger respondenterna tid att reflektera och associera fritt. Emellanåt bröt vi tystnaden 

med följdfrågor som vi kopplade till de svar vi fick från respondenterna. En annan teknik vi valde 

att använda oss under intervjun var att prata med ett enkelt talspråk med respondenten. 

Esaiasson et al (2012, s.264) menar att intervjun underlättas om intervjupersonen använder sig 

utav frågor som är formulerade på ett sätt respondenten begriper och är fritt från ett akademiskt 

språk. 

Bearbetning av insamlad data 

 

Efter insamlingen av empirin transkriberade vi alla våra intervjuer. Det empiriska materialet 

sammanställdes via en ortografisk transkriberingsmetod, vilket betyder att allt som 

respondenterna sagt skrevs ned ordagrant (Braun och Clarke, 2006, s. 88). Detta arbete gav oss 

en möjlighet till en djupare inblick i våra intervjuer och en förståelse om vad som sagts.  Under 

transkriberingsarbetet valde vi att ta bort eventuella utfyllnadsord i våra transkriberingar för att vi 

ansåg att dessa ord inte fyllde någon funktion utifrån studiens syfte.  



20 

    

Giltighet och tillförlitlighet 

Två betydelsefulla synsätt som är viktiga att tänka på under genomförandet av en undersökning 

är att granska studiens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Reliabilitet är enligt Patel 

och Davidsson (2011, s.102) den tillförlitlighet en undersökning har, det vill säga om studien 

undersökte det vi tänkte undersöka på ett tillförlitligt sätt. Genom våra intervjuer fick vi ut ett 

relevant resultat med många uppfattningar hos lärare och rektorer om var ansvaret ligger när 

kränkningar sker på internet och därmed nådde vår studie en relativt hög giltighet. För att öka 

giltigheten i studien ska antalet intervjupersoner kunna ökas. Tillförlitligheten i en studie är 

kopplat till den empiri vi fått in via vår metod är pålitlig och om studien har genomförts på ett 

tillförlitligt sätt (Patel och Davidsson, 2011, s. 102). I begreppet åligger även frågan om studien 

skulle kunna gå att genomföra igen med samma resultat (Bryman, 2002, s. 86). Eftersom studien 

grundade sig på kvalitativa intervjuer är det inte troligt att resultatet skulle bli likadant om studien 

genomfördes en gång till. Detta kan bero på olika orsaker som exempelvis vilka följdfrågor som 

ställdes, hur de ställdes eller hur aktuellt ämnet vi undersöker är för personen som blev 

intervjuad. 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002, s.5) talar för att forskning ska utföras med omtanke för de mänskliga 

rättigheterna och människovärdet. Eftersom vi valde en metod som till stor del består av 

människors uppfattningar om ett ämne var det viktigt att tänka på individskyddskravet i vår 

studie. I enlighet med detta har Vetenskapsrådet (2002) framställt fyra huvudkrav på hur 

forskning ska bedrivas för att följa de etiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Denna studie tog hänsyn till dessa fyra huvudkrav och 

synliggörs i en medgivandeblankett där vi klargjort de villkor som studien grundar sig på (se 

bilaga 2). Innan intervjuerna skickade vi medgivandeblanketten via mejl till våra respondenter 

som de sedan läste igenom innan intervjun. Före vi startade intervjun läste intervjupersonen och 

respondenten igenom blanketten tillsammans och om de godkände allt som stod i texten fick de 

underteckna medgivandeblanketten. 

Via informationskravet hade vi en skyldighet att informera våra respondenter om deras 

rättigheter så att de var medvetna om att det är möjligt att avbryta deltagandet samt att 

deltagandet var frivilligt. I och med informationskravet informerades respondenternas skriftligt 

om studiens syfte och de villkor studien grundade sig på. I studien tog vi även hänsyn till 

samtyckeskravet genom att respondenterna själva fick bestämma över sin medverkan. Vi var väldigt 
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tydliga med att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avstå att svara på 

frågor eller avbryta intervjun utan några typer av följder (Ibid. s.9-11). Samtyckeskravet innebär 

att vi som intervjuare har ett ansvar att informera respondenter om konfidentialitetskravet, där 

kravet medförde att den empiri vi skapade med informanten är konfidentiellt och ingen obehörig 

har möjligheten att komma åt informationen. Intervjupersonerna fick information om att de var 

helt anonyma i undersökningen då vi använde oss utav fiktiva namn för att säkerställa 

anonymiteten. Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp är nyttjandekravet. 

Respondenterna fick kännedom om att det insamlade materialet inte att användes i annat syfte än 

forskning (Ibid. s.14).  

Metodreflektioner  

Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter vardera och spelades in via telefon, vilket underlättade 

efterarbetet. En fördel med att vi spelade in intervjun var att vi efteråt kunde lyssna igenom vad 

som ordagrant har sagts och kunde leta efter nyanser i språket för att bättre förstå och analysera 

svaren. Vi valde att spela in intervjuerna via telefon av olika anledningar. Främst för att intervjun 

kunde pågå så ostört som möjligt då vi som intervjuare inte behövde anteckna hela tiden utan 

kunde ägna hela vår uppmärksamhet på den person vi intervjuade. Även Esaiasson et al. (2012, s. 

301-302) skildrar att målet med en intervju är att få respondenten att känna sig trygg vilket bidrar 

till spontana förklaringar.  

Det är viktigt att tillägga att resultatet i vår studie inte är generaliserbart eftersom endast åtta 

respondenter medverkade i vår studie. Anledningen till detta är för att studien genomfördes 

under en kort tidsperiod och antalet intervjupersoner kan öka studiens generaliserbarhet. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de åtta intervjuer som genomförts. Resultatet uppvisar 

utmärkande delar som är relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. I resultatet 

presenteras varje intervju separat för att skapa en tydlig bild över respondenternas uppfattningar 

om enskilda områden.  

  

Sammanställning av lärarintervjuer  

 

Lina 

Lina anser att läraryrkets uppdrag har växt med tiden. Hon pratar om att förr i tiden låg det mer 

fokus på att ge kunskaper till eleverna men idag har skolan fått många fler uppgifter att handskas 

med. Hon menar vidare att allt för mycket lastas på lärarna idag och många föräldrar antar att 

skolan ska hantera problem som inte tillhör skolan. Hon framhäver att flera föräldrar till barnen i 

hennes klass har antagit att Lina ska ta hand om mobbningssituationer som skett på internet. 

Detta tycker Lina är jobbigt eftersom hon redan har mycket att handskas med i skolan. En del av 

skolans förebyggande arbetet mot nätmobbning påpekar Lina är att göra föräldrarna involverade i 

mobbningssituationen via att ringa föräldrarna och berätta vad som har hänt. I dessa situationer 

yrkar hon till föräldern att försöka lösa problemet enskilt.  

 

Lina: Idag lastas det så mycket på lärarna. Alla föräldrar tar för givet att om det sker mobbning på internet så ska   

lärare ta hand om det. Men hur kan jag göra det när det är de som är hemma när mobbningen sker? 

 

Hon förklarar att nätmobbning är ett fenomen som huvudsakligen sker i hemmet via datorer 

och mobiltelefoner och blir därmed inte lärares ansvar att hantera. Hon understryker dock att 

skolan har ett ansvar att förebygga nätmobbning enligt läroplanen, men inte att hantera 

nätmobbning. En del av Linas förebyggande arbete är att hon pratar mycket med sina elever om 

nätmobbning. Under dessa tillfällen använder hon sig utav ett material från hemsidan ”No hate” 

där hon samtalar med eleverna om hur det skulle kännas att bli nätmobbad. Lina menar att skolan 

har ett ansvar gentemot detta fenomen lika mycket som via den traditionella mobbningen. Hon 

framhåller att hon hjälper och stöttar alla sina elever om de har varit med om kränkningar, oavsett 

om de sker på internet eller i verkligheten. 

Lina: Jag ser kommunikation som en nyckel vid detta arbete. Bara att prata igenom saker brukar lösa det mesta. 
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Lina påpekar att skolan har en handlingsplan som de följer när mobbning sker. Lina är lite 

osäker på om det är rektorn som skriver handlingsplanen men efter lite funderingar så hävdar 

hon att hon tror att det. Vidare antar hon att handlingsplanen blir uppdaterad varje år av rektorn, 

eftersom rektorn har det yttersta ansvaret för ett välfungerade mobbningsarbete i skolan. 

Handlingsplanen tar upp hur den traditionella mobbningen ska förebyggas och åtgärdas men inte 

nätmobbningen.  

På skolan kan eleverna använda mobiltelefonerna på rasterna men får inte använda de sociala 

medierna. Under övrig skoltid får eleverna inte använda sina telefoner. Vidare pratar Lina om att 

hennes skola har framställt ett mobbningsteam som stöd vid det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Mobbningsteamet har exempelvis sett till att föreläsare från organisationen ”Röda 

korset” varit där och pratat om nätmobbning.  

 

Selma 

 

Selma känner att föräldrar måste börja ta sitt ansvar att åtgärda fenomenet nätmobbning eftersom 

de som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret att se till att dessa kränkningar stoppas. Selmas 

åsikt är att så länge ens barn är omyndig bör man som förälder få veta vad barnet gör på internet. 

Hon anser att om en förälder har gett en telefon till sitt barn har de vuxna därmed även rätt att få 

tillgång till deras internetanvändande. Selma påstår att många föräldrar inte vet vad deras barn gör 

på internet och därmed blir det en viktig del att motverka detta problem genom att prata med 

sina barn om sitt internetanvändande och på så sätt öka deras medvetenhet. 

  

Selma: Jag menar ju såklart inte att föräldern ska läsa sitt barns sms bakom hennes rygg utan jag tycker att man  

kan prata om internet som en naturlig del av ens vardag. Som att föräldern exempelvis pratar om vad för läxor  

de har i skolan kan de ju även prata om vad de gör på internet.   

                          

Selma påpekar att vuxna ses som förebilder för barn och det är viktigt att de vuxna föregår med 

gott exempel. Selma betonar att trots att föräldrarna har det yttersta ansvaret att åtgärda 

nätmobbning har även skolan ett ansvar att förebygga detta problem i enlighet med läroplanen. 

Om en mobbningssituation skett på internet så ringer Selma oftast till föräldrarna till de elever 

som varit involverade i situationen där de försöker lösa problemet tillsammans.  

Selma: Föräldrarna har det största ansvaret att uppfostra sina barn i hemmet där föräldrarna i många fall är de 

viktigaste personerna i deras liv och skapar en trygghet. 
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Vidare konstaterar Selma att flera elever på skolan har kommit fram till Selma på rasterna och 

sagt att de har blivit kränkta på internet. I dessa situationer anser Selma att hon självklart inte 

blundar för nätmobbning utan hjälper alla elever om de blivit utsatta för en mobbningssituation 

genom att prata med de som är involverade i situationen. När en mobbningssituation har uppstått 

finns en handlingsplan som skolan följer för att hantera mobbning, oavsett om den skett på 

internet eller på skolgården. Handlingsplanen nämner dock inte begreppet nätmobbning. Vidare 

pratar Selma att nätmobbning inte tas upp ordagrant i deras handlingsplan men menar vidare att 

det bör räknas inom begreppet kränkande behandling. Selma hävdar dock att lärare ska förebygga 

alla typer av kränkande handlingar eftersom det står i tydligt i både skolans handlingsplan och i 

läroplanen för grundskolan. Handlingsplanen är skriven av rektorn på skolan och menar vidare 

att rektorn har ett ansvar att se till att förebygga och åtgärda kränkningar som sker på skolan.  

Selmas skola har åtagit sig att sätta ihop ett mobbningsteam gentemot detta fenomen. 

Mobbningsteamets arbete i Selmas skola påvisas under resultatet hos respondenten Lina eftersom 

Selma och Lina är aktiva inom samma skola. Selma påpekar i enlighet med Lina att skolan har ett 

mobilförbud. 

 

Elinor 

 

Elinor anser att nätmobbning är ett svårhanterligt problem. Hon menar att hon vill hjälpa sina 

elever så gott hon kan och stöttar alla sina elever som är i svårigheter. Hon framhäver att lärare 

har ett ansvar att agera om en mobbningssituation uppstår eftersom det slås fast i både läroplan 

och skollag. Men Elinor påstår att mobbning som sker utanför skoltid via internet är svår att 

hantera eftersom lärare inte vistas i elevernas hem och kan därefter inte antas att hantera sådana 

situationer. Elinor hävdar fortsättningsvis att föräldrar och elever har ett stort ansvar att motverka 

nätmobbning. Hon påpekar att när hon fått kännedom om att en kränkning skett på internet 

kontaktar hon de föräldrar vars barn varit involverade i mobbningssituationen. Hon förespråkar 

att föräldrar kan lösa dessa problem enskilt, utan att Elinor behöver bli involverad i situationen. 

De flesta föräldrar i hennes klass brukar vilja lösa problemet själva och detta har fungerat bra i 

Elinors klass. Samtidigt lyfter Elinor fram att om en mobbningssituation på internet påverkar 

undervisningen hanterar Elinor mobbningen genom att försöka lösa problemet. 

 

Elinor: Det spelar ingen roll om en kränkning sker på internet eller på skolgården. För oavsett vad ska det tas på  

allvar. Det är inte som att jag frågar ett barn som kommer fram till mig och är ledsen ifall den blivit mobbad här i  

skolan eller på internet utan man hjälper till oavsett. 
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Eftersom nätmobbning inte sker i stor grad på skolan upplever Elinor inte att hon behöver 

samtala mycket med sina elever om ämnet, men påpekar att när en elev blivit kränkt på internet i 

skolan brukar hon prata med sina elever om det. Elinor förklarar vidare att på skolan där hon 

arbetar är nätmobbning inte ett stort problem eftersom de har ett förbud mot att använda 

mobiler. Hon anser att mobilförbudet har fungerat bra och kan vara en av anledningarna till att 

förekomsten av nätmobbning är så liten. 

  

Elinor: Det är för att minska nätanvändandet och att mobbning inte ska uppstå på nätet.[..] Jag och de andra  

lärarna tycker att det har fungerat bra att eleverna inte får ha sina telefoner med sig på rasten eller i klassrummet.  

Det är därför vi inte har så mycket nätmobbning i skolan tror jag. Visst sker det saker hemma på internet, men  

det är saker som vi inte kan rå för eftersom det sker någon annanstans än i skolan. 

                                           

Mobilförbudet är ett gemensamt beslut som alla lärare samt rektorn på skolan har beslutat. Elinor 

pratar om att i klassrummet är det förbjudet att använda mobiltelefoner. I relation till detta 

påpekar Elinor även att hon inte använder sig mycket utav datorer i sin undervisning eftersom 

hon tycker att eleverna får använda sig så mycket utav datorerna hemma och därmed blir skolan 

en fri-zon från datorer och även mobiler. Vidare hävdar hon att skolans mobbningsarbete styrs av 

rektorn och anser att det är rektorns ansvar att en likabehandlingsplan framställs. I denna plan tas 

inte nätmobbning upp vilket Elinor betraktar som märkligt och kan inte komma med ett 

ordentligt svar om varför det inte förekommer i handlingsplanen.  Hon menar vidare att det 

känns konstigt att hon arbetar förebyggande mot ett fenomen som inte ens står i skolans 

handlingsplan. Elinor klargör att hon ska ta upp denna fråga med rektorn eftersom hon hävdar 

att det är viktigt att det är med i handlingsplanen.  

  

Hanna 

 

Hanna lyfter fram att gränsdragningen mellan skola och hem har minskat eftersom föräldrarna 

mer och mer antar att nätmobbning är ett fenomen som bör hanteras av skolorna. Samtidigt som 

Hanna vill hjälpa alla sina elever i klassen med nätmobbning anser hon att om lärare ska börja 

hantera fenomenet nätmobbning, börjar gränsen mellan skola och hem att försvinna. Enligt 

Hanna får lärare idag ta alltför mycket ansvar gällande saker som rör hemmet och förespråkar att 

föräldrar måste börja ta sitt ansvar. Eftersom föräldrarna har det största ansvaret att hantera 

nätmobbningen enligt Hanna.  
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Hanna: Det är knepigt att komma åt den här nätmobbningen. Eftersom jag känner att många föräldrar antar att  

vi ska ta hand om det i skolan, men det är lite svårt för det sker oftast på fritiden. Och visst, jag tar mitt ansvar  

som lärare men jag kan inte hänga hemma hos alla elever på kvällarna och se vad de gör på internet Där känner  

jag att föräldrar måste ta sitt ansvar.     

                                                      

Hanna understryker att hon har ett ansvar att informera föräldrarna, via samtal eller mejl, om hon 

fått kännedom att kränkningar har skett på internet. Där går gränsen anser Hanna och därefter 

blir det förälderns ansvar att hantera situationen. Hon poängterar att hon aldrig skulle säga till en 

elev att nätmobbning inte angår henne eftersom de skett utanför skoltid utan hon försöker lösa 

problemet. Hanna uttrycker sig att det inte handlar om ett läraransvar utan om ett vuxenansvar 

som vuxna har gentemot barn. Hon menar att ansvaret inte ska fördelas till en person utan ska 

ses som en helhet. Hanna arbetar förebyggande mot nätmobbning i skolan genom öppna samtal 

med sina elever. I materialet fokuseras det på elevers eget ansvar på internet eftersom hon tycker 

att även eleven har ett personligt ansvar att hantera nätmobbning.  

 

Hanna: Vi har pratat jättemycket med eleverna hur man ska vara på internet. Vi brukar säga att om du inte skulle  

våga säga din kommentar face to face med den du skriver till, behöver du inte skriva det alls. 

 

Hon lyfter fram att det är hela skolans ansvar att förebygga mobbning i enlighet med läroplanen. 

Detta gäller alltifrån lärare, städare och vaktmästare. På skolan råder ett mobilförbud vilket är en 

del av det förebyggande arbetet enligt Hanna. Vidare påstår Hanna att skolans ansvar gentemot 

detta fenomen är att arbeta förebyggande enligt läroplanen. Hanna påvisar att rektorn har ett 

ansvar för ett välfungerande mobbningsarbete i skolan där rektorn ser till att en handlingsplan 

blir skriven. Handlingsplanen på skolan är inte nätanpassad enligt Hanna men menar vidare att 

hon arbetar utifrån de gemensamma riktlinjer som skolan åtagit sig i alla typer av 

mobbningssituationer. Ett ansvar som rektorn har åtagit sig på Hannas skola är att framställa ett 

mobbningsteam i skolan vars ledord är att skapa en ”vi-känsla”. Hanna anser att det är skönt att 

använda sig utav ett mobbningsteam i skolan då mobbningsteamet kan ta upp diskussioner som 

Hanna inte hinner hantera under lektionerna. 
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Sammanställning av rektorsintervjuer 

Johanna 

Johanna menar att skolans förbyggande arbete mot mobbning och kränkande handlingar på 

internet är ett måste enligt lag. Hon hävdar att denna lag är stiftad från andra yttre aktörer som 

exempelvis kommun och stat. I enlighet med dessa lagar påpekar Johanna att skolan måste ha en 

handlingsplan om en mobbningssituation uppstår. På Johannas skola ska handlingsplanen finnas i 

alla klassrum och alla på skolan är väl informerade om hur denna handlingsplan är formulerad. 

Att förebygga mobbning är enligt Johanna ett ständigt arbete som skolan måste arbeta 

kontinuerligt med och känner ett personligt ansvar att se till att detta arbete utförs. På Johannas 

skola har de valt att säga upp samarbetet med antimobbningsprogrammet Friends. Detta på 

grund av att hon och resterande anställda på skolan upplever att eleverna inte orkar med ansvaret 

de får som kamratstödjare. 

Johanna: Men vi tycker att det nya systemet som vi har tryggare skola är bra och är mycket bättre än Friends. 

Michaela: Har ni kommit på den modellen själva? 

Johanna: Ja, vi fick veta av våra elever att de inte trivdes med att vara kamratstödjare för att de kände att det var 

tuffa krav på dem och kompisarna kom och sa att ”nu ska du göra så och så och säga så för du är 

kamratstödjare”. Som att det skulle vara någon sorts änglamodell.  

Michala: Så då blev nästan de eleverna själva utsatta? 

Johanna: Ja precis. En del trivdes bra med ansvaret och tyckte att det var bra. Men sedan började kuratorn följa 

upp detta och hon fick känslan att det förkommer barn som inte är bekväma med detta ansvar. 

  

Istället har Johanna och hennes skola skapat en egen antimobbningsorganisation som de kallar 

för Team. Johanna berättar att Team arbetar förebyggande mot mobbning men att de även ska 

finnas till hands i fall där mobbning och kränkande handlingar uppstår. Detta team består av bland 

annat rektorn, kuratorn, sjuksköterskan och fritidspersonal. Fritidspersonalen kommer från de 

olika avdelningarna på skolan och dessa kallas för vuxenstödjare. Vuxenstödjarna ska finnas ute på 

avdelningar och alla elever ska veta vilka dessa vuxna är. Tanken är att eleverna ska gå till dem 

om en mobbningssituation sker. Johanna konstaterar att detta ger de anställda klara bilder över 

vad deras arbetsuppgifter är. De har även valt att göra detta team för att kommunen har ett 

liknande arbete. På så vis menar hon blir det lättare att arbeta med kommun vid fall av kränkande 

handlingar. 

Johanna menar dock att det inte bara är skolan som har ansvar för hur elever beter sig på 

internet. Hon menar att lärare har en uppgift att åtgärda en kränkande handling via internet även 
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om det hänt på fritiden. Hon anser att en elev är en helhet som inte går att dela på. Eleverna tar 

med sig känslor och erfarenheter från fritid till skola. 

 

Johanna: Men när de verkligen blir så att man utsätter varandra för saker som är allvarligt så är jag övertygad om 

att man tar med sig hela paketet till skolan. Och då måste vi agera för annars skulle det ju verka som att vi inte 

bryr oss. 

 

Johanna påpekar att även föräldrarna har ett lika stort ansvar för sina barns beteende på 

internet. Det har tillåtit sina barn att ha mobiler eller datorer och även tillåtit dem att använda 

sociala medier. Johanna trycker på att skolans personal inte kan sitta på sin fritid och leta efter 

problem. Hon avser att om de ser en elev bli kränkt har de ansvaret att i alla fall meddela skolan. 

Men att personalen ska sitta och leka polis på internet fungerar inte. 

 

Johanna: Det håller inte att varje lärare ska hålla koll och leka polis. Men om man som sagt ser någonting så har 

man självklart ett moraliskt ansvar  

 

Till sist pratar hon även om att eleverna har ett ansvar för hur de beter sig på internet.  

 

Rebecka 

 

Rebecka hävdar att arbetet mot både mobbning och kränkande handlingar på internet är en viktig 

del av skolans arbete. Rebecka nämner att deras skola har avslutat samarbetet med 

antimobbningsorganisationen Friends då skolan ansåg att eleverna inte bör ta så stort ansvar. 

Istället har skolan arbetat fram en egen organisation där ett mobbningsteam har det största 

ansvaret för mobbing och kränkande handlingar. Inom detta team finns arbetet med 

likabehandlingsplanen som med hjälp av övriga på skolan, revideras varje termin. I detta team 

ingår även värdegrund och handlingsplan som Rebecka menar är någonting skolan måste ha. 

Vidare tycker Rebecka att arbetet mot kränkande handlingar är ett gemensamt ansvar som inte 

enbart skolan kan ta. Hon menar att skolans anställda inte kan sitta och hålla utkik efter vad 

eleverna gör på internet. Men menar vidare att om skolpersonalen ser en kränkning ske på 

internet, bör de meddela detta till skolan. 

 

Rebecka: Om det nu skulle hända på fritiden tror jag inte att någon skulle blunda för det. Kanske tänka lite 

moraliskt. Sen kanske det inte gör någonting en fredagseftermiddag men i alla fall på måndag morgon och ser till 
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att vi tar tag i det med närmast berörda.    

      

Rebecka avser att föräldrarna har ett ansvar då hon påpekar att de flesta kränkningar via 

internet utförs på fritiden. Hon påpekar också att det är föräldrarnas ansvar då det ingår i 

uppfostran av sina barn. Skolans ansvar kommer framförallt in när skolan får vetskap om att en 

elev blivit kränkt via internet.   

 

Rebecka: Men sedan är det ju så att om det händer någonting utanför skolan mellan våra elever så har vi ju 

faktiskt ansvar att jobba med det här också. För det följer ju med till skolan. Eleverna lämnar det inte hemma 

om de blivit utsatt för någonting. 

 

Rebecka påpekar att skolan gör mycket för att motverka mobbning och kränkande handlingar. 

Då lärarna ofta har väldigt goda kontakter med eleverna kan detta medföra att eleverna vågar 

berätta om tuffa situationer. Hon beskriver också att enligt handlingsplanen ska varje fall av 

kränkande handling som skolan tar hand om måste anmälas till kommunen. Detta menar hon 

minskar fall av mobbning och kränkande handling då de verkligen tar varje fall på allvar. Vidare 

påstår Rebecka att kommunen har ett ansvar gällande att se till att de lagar som staten tagit fram 

kommer ut till skolorna.  

Rebecka påstår att hon dock inte enbart tycker att det är skolan och föräldrarnas ansvar när 

en elev kränker någon annan. Hon menar att även eleven som utför den kränkande handlingen 

har ett ansvar. Men för att eleven ska känna sig trygg säger Rebecka att de är viktigt att elever, 

skola och hem arbetar mot samma mål gällande mobbning och kränkande handlingar. Därefter 

menar hon är det viktigt att ha ett gott samarbete mellan skola och hem. 

Jonas 

 

Jonas lyfter fram att ansvaret för att förebygga mobbning och kränkande handlingar på internet 

är ett gemensamt ansvar mellan föräldrar och skola. Han menar vidare att det är ett ansvar som 

man inte kan dela på. Jonas yrkar på ett gott samarbete mellan skola och hem. 

 

Jonas: Det är klart att vi har en skyldighet även om en elev kränks på fritiden. Men det är inte bara skolans 

ansvar. Föräldrarna måste involveras och ta sitt ansvar. 
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Vidare menar Jonas att föräldrar har stora möjligheter att påverka hemifrån då det är föräldrarna 

som gett deras barn tillåtelse att använda de sociala medierna. Men även skolan har stora 

möjligheter att förebygga kränkande handlingar på internet. Jonas berättar att de har en 

dramapedagog som arbetar med livskunskap med klasser vid olika tillfällen. Under dessa lektioner 

får eleverna inte bara lyssna utan även själva prata och tänka om bland annat frågor som rör just 

beteende på internet. 

Förutom att skolan kan välja att lägga till undervisning för att förbygga mobbning och 

kränkande handlingar så menar Jonas att skolan också måste ha en handlingsplan, 

likabehandlingsplan och arbeta efter värdegrunden. Dessa tre punkter ingår i skolans organisation 

och skolans mobbningsteam arbetar just efter dessa tre punkter vid både det förebyggande och 

åtgärdande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Han påpekar att det är viktigt att 

hela skolan är med och arbetar mot samma mål. Jonas berättar att de valt att avsluta samarbetet 

med antimobbningsorganisation Friends. De har dock fortfarande kvar enstaka influenser från 

Friends som exempelvis att de valt att ha kvar kamratstödjare men då enbart bland de äldre 

eleverna. 

Jonas poängterar att skolan och föräldrar behövs för att förbygga och åtgärda kränkande 

handlingar på internet. Skola, föräldrar och elever behövs i arbetet. Den som utför en kränkande 

handling måste ta ansvar för det som skett. Jonas menar vidare att han tror att barn och 

ungdomar idag inte får tillräcklig kunskap kring hur de bör bete sig på internet. Han understryker 

att både skola och föräldrar ses som förebilder för barn och ungdomar. Jonas påstår dock att 

skolan inte kan ha ett ansvar för att sitta och kolla vad eleverna gör på internet under sin fritid. 

Skolan tar ett ansvar om en elev, förälder eller anställd anmäler detta på skolan. Då säger Jonas 

att de har en handlingsplikt. Men han menar att skolan inte alla gånger behöver involveras då 

familjerna kan reda ut situationerna själva. Sammanfattningsvis poängterar Jonas att eleverna ofta 

tar med sig en kränkande händelse även till skolan. Individen lämnar inte detta hemma. 

Jonas: Det är ju inte något att snacka om. Elever som blir kränkta i skolan eller på fritiden tar med sig det 

överallt. På så vis får skolan ta det ansvar som vi har 

Kalle 

Kalle påpekar att elever som blir kränkta på internet på fritiden tar med detta till skolan. Han 

pratar om att skolan har ett fostransuppdrag samt ett kunskapsuppdrag och menar att en elevs 
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skolprestationer kan bli lidande om denna mår dåligt av de kränkande handlingarna. Han menar 

vidare att då får skolan att ansvar att åtgärda detta problem.  

Kalle: Jag är rätt säker på att eleverna inte lämnar sådant hemma. Om det är en kränkning som eleven mår dåligt 

av är det klart att det tas med till skolan. Kanske är det någon i skolan som skrivit någonting dumt. Självklart 

påverkas individen även i skolan. 

Kalle lyfter dock fram att det inte enbart är skolans ansvar att åtgärda och förbygga kränkande 

handlingar på internet. Just det förebyggande arbetet menar han att hemmet måste hjälpa till med 

och förespråkar ett gott samarbete mellan skola och hem. Kalle trycker på att föräldrarna har ett 

ansvar gentemot sina barn då föräldrarna låter sina barn använda mobil och internet. Enligt Kalle 

ska inte skolan behöva ta på sig hela ansvaret och de anställda på skolan kan inte sitta på sin fritid 

och söka efter elever som blir kränkta. Däremot anser Kalle att de i skolan har en tydlig 

handlingsplan om en elev blir kränkt och att de ska arbetar efter värdegrunden och en 

likabehandlingsplan I Kalles skola finns det ett team mot mobbning istället för att samarbete med 

Friends. Kalle fortsätter och menar att han som rektor har det yttersta ansvaret för ett 

välfungerande mobbningsarbete men att skolan i helhet ska arbeta mot mobbning. Samtidigt 

beskriver han att då skolan är kommunal har även kommunen mycket att säga till om. I arbetet 

mot mobbning finns tydliga riktlinjer för hur det förbyggande arbete i skolor ska se ut där bland 

annat Kalles skola har åtagit sig att utföra en handlingsplan. Kalle anser att skolan ständigt arbetar 

förbyggande mot alla former av mobbning och kränkande handling och påstår att varje klassrum 

innehar en handlingsplan. I alla klassrum ska det även finnas en likabehandlingsplan som både 

elever och föräldrar ska kunna få möjligheten att läsa. 

Kalle påstår att det inte enbart är skola och föräldrar som har ett ansvar över elevers agerande 

och beteende på internet. Han trycker starkt på att eleven själv har ett ansvar. Det är eleven som 

utför handlingen och Kalle menar att eleven måste ta konsekvenserna som följer. Han lyfter fram 

att eleverna måste förstå att deras agerande är fel och därför blir det åtgärdande arbetet i skola 

och hem för eleven en viktig del så att eleven inte kränker igen. Kalle avslutar dock med att säga 

att barn inte skapar sina beteenden själva.  Han syftar på att det är de som vuxna är förebilder och 

barn och unga tar efter vad vuxna gör.  
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8. Analys 

 

Avsnittet analys kommer att delas upp i två delar där de två olika delstudiernas resultat kommer 

att analyseras. Analysen presenteras i avsnitt som lyfter fram lärares och rektorers uppfattningar 

på deras förebyggande arbete, juridiska ansvar och moraliska ansvar. I analysen kommer det 

presenterade resultatet att kopplas samman med studiens teoretiska ramverk samt kopplas till viss 

grad till tidigare forskning. 

 

Analys av lärarintervjuer 

  

Förebyggande arbete mot nätmobbning 

 

I resultatet framkommer att respondenterna lyfter fram att flera delar i en skolorganisation samt 

andra yttre aktörer har ett ansvar att förebygga mobbning bland barn och unga. Att förebygga 

mobbning kan ses som ett moraliskt ansvar en individ valt att ta, vilket Bengtsson och Svensson 

(2011, s.19-20) pratar om och definierar det moraliska ansvaret som ett valfritt ansvar en person 

åtar sig. Respondenterna nämner att exempelvis lärare, barn och unga, föräldrar, vaktmästare och 

städpersonal har ett ansvar vid det förebyggande arbetet mot mobbning. Ur intervjuerna kan man 

avläsa att respondenterna har den gemensamma åsikten att deras organisationer strävar efter en 

trygg skolmiljö, som stöd i barn och ungas sociala liv. Hanna påpekar att deras organisation 

arbetar mot att få en ”vi-känsla” i skolan vilket kan relateras till deras strävan efter en trygg 

skolmiljö. Ur resultatet kan man avläsa att respondenterna i delstudien framhäver vikten av att ha 

en god relation mellan elever och personal på skolan vilket överensstämmer med flera studiers 

syn (Höistad; Landahl; Friends nätrapport). Lina påstår att hon ser ”kommunikation som en 

nyckel vid detta arbete. Bara att prata igenom saker brukar lösa det mesta.”.  

Resultatet påvisar att samtliga respondenter avser att när mobbning väl uppdagats använder 

de sig utav ett lösningsfokuserat arbetssätt för att utreda vad som hänt när en elev kränkt en 

annan elev på internet eller på skolgården. Med lösningsfokuserat arbetssätt menas att 

respondenterna vill försöka lösa problemen genom att exempelvis prata med eleven. Vilket kan 

kopplas ihop med det moraliska ansvaret som Bengtsson och Svensson (2011, s.20) redogör för. 

Att inta ett moraliskt ansvar genom att prata med både eleven som kränker och eleven som 

utsatts för kränkning är en självklarhet för respondenterna, lika så att göra vårdnadshavare 

delaktiga i processen genom en god samverkan. Om en mobbningssituation skett på internet 

kontaktar samtliga respondenterna oftast föräldrarna till de elever som varit involverade i 
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situationen där de försöker lösa problemet tillsammans. I enlighet med Landahl (2006,s.179) som 

menar att en intimisering har skett mellan relationen hos lärare och föräldrar, där förhållandet har 

gått från ett distansförhållande till ett mer intimt förhållande. Mertalet respondenter pratar om att 

de antingen tar kontakt med elevernas vårdnadshavare via antingen mejl eller ett telefonsamtal 

när de fått kännedom om att en mobbningssituation uppstått på internet. 

Det finns likheter i respondenternas uttalanden om skolornas sätt att förebygga nätmobbning. 

Utifrån resultatet kan förstås att samtliga respondenter använder sig utav mobbningsteam i skolan 

som arbetar förebyggande mot kränkande behandling, både om kränkningarna sker i hemmet via 

de sociala medierna eller på skolområdet. 

Respondenterna påvisar att de mer eller mindre diskuterar med sina elever om hur man ska 

bete sig på internet. I enlighet med respondenternas utsagor kan man utläsa att lärarna inte har att 

ett juridiskt ansvar att diskutera med sina elever. Utifrån det lärarna sagt kan man tolka att lärarna 

har ett juridiskt ansvar att förebygga alla former av mobbning, men samtidigt intar lärarna ett 

moraliskt ansvar att prata med sina elever om nätmobbning. Respondenterna anser att det inte 

står i läroplan, skollag eller i skolornas handlingsplaner hur lärare ska arbeta förebyggande mot 

just nätmobbning. Däremot står i lagar och riktlinjer att lärare ska arbeta mot alla former mot 

kränkande behandling. Därefter blir det ett moraliskt ansvar att prata med sina elever om 

nätmobbning och inte ett juridiskt ansvar. Bengtsson och Svensson (2011, s.19-20) påpekar att 

utifrån en uppdelning mellan juridiskt ansvar och moraliskt ansvar i relation till lärarrollen, kan 

moraliskt ansvar förstås ligga i en större utsträckning hos lärarna medan det juridiska ansvaret 

förmedlas genom lagar och regler. 

Resultatet påvisar att mertalet av respondenterna har ålagt ett mobilförbud under skoltid som 

en del av skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Detta kan förstås i enlighet med 

Bengtsson och Svenssons (2011,s.19) begrepp juridiskt ansvar. Eftersom enligt läroplan och 

skollag ska skolor arbeta förebyggande mot alla former av mobbning. Elinor konstaterar att 

genom att deras organisation har satt upp ett mobilförbud avser hon att förekomsten av 

nätmobbning har minskat. I enlighet med Landahl (2006) som påvisar att lärare kan bli 

delvis blinda för olika sociala och personliga problem som elever drabbas av. Att vara delvis blind 

kan bero på att läraren inte ser alla elever vilket kan ses som ett problem i dagens skola 

(ibid.s169).  Lina och Selma hävdar att deras skola har ålagt ett mobilförbud under klasstimmarna 

men påpekade att eleverna får använda mobilerna under rasterna. Mobilförbudet i Selmas och 

Linas skola kan ses som tvetydigt eftersom det kan bli en motsatt effekt då mobilförbudet inte 

används eftersom eleverna har möjlighet till att använda de sociala medierna på rasterna. Detta 
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går att avläsa ur Selmas och Linas intervjuer i enlighet med Landahl (2006, s.169) att lärarna är 

delvis blinda för användandet av mobiltelefoner när de inte drog paralleller av riskerna med 

användandet av de sociala medierna under rasterna. 

 

Gränsdragning mellan skola och hem- ett moraliskt ansvar 

 

De intervjuade lärarna har den gemensamma uppfattningen att nätmobbning är någonting som 

skolan ska förebygga men inte hantera. Respondenterna är eniga i svaren att de stöttar och hjälper 

sina elever om de blivit utsatta för nätmobbning, även fast de tycker att det inte är deras ansvar 

att hantera. Detta kan förstås i enlighet med Corey et al. (2001) definition av moralisk stress. Denna 

moraliska stress uppstår när lärare möter etiskt svåra situationer som de måste handskas med i 

skolan (ibid.s.250-251). Den etiska svårigheten i och med detta är att lärarna anser att 

nätmobbning är ett fenomen som är svårt att hantera i och med det inte finns tydliga riktlinjer om 

vem som ska hantera nätmobbningen. Vidare lyfter respondenterna fram att fenomenet 

nätmobbning är svårhanterligt eftersom det sker i en arena, hemmet, som lärare inte rör sig i. 

Den moraliska stressen som uppstår i en mobbningssituation, ses tydligt ur intervjun med Hanna 

där föräldrarna till eleverna i hennes klass har antagit att Hanna ska hantera nätmobbningen i 

skolan. Hanna påpekar att samtidigt som hon vill stötta alla sina elever som blivit kränkta på 

internet bedömer hon att om hon gör detta börjar gränsen mellan skola och hem att försvinna.  

Detta kan även förstås i enlighet med Hargreaves (1994) begrepp skuldfälla. Han påpekar att lärare 

kan uppleva skuldkänslor i sitt omsorgsarbete (ibid.s.157). Selma tar upp ett exempel om att vissa 

elever på skolan har kommit fram till henne på rasterna och pratat om att de blivit kränkta på 

nätet. I dessa situationer menar Selma att hon självklart inte blundar för nätmobbning utan stöttar 

alla elever om de blivit utsatta för en mobbningssituation. Även fast hon anser att huvudansvaret 

ligger hos föräldrarna att hantera nätmobbning, vilket är någonting som samtliga respondenter 

anser. 

 

Skolors juridiska ansvar gentemot nätmobbning 

 

I enlighet med Bengtsson och Svenssons (2011) syn på det juridiska ansvaret poängterar samtliga 

respondenter att så fort som en mobbningssituation påverkar skolundervisningen blir det skolans 

ansvar att hantera situationen. Det arbete som skolor utför för att förebygga mobbning på sociala 

medier utgår inte från någon speciell metod enligt respondenterna. Vidare kan man utläsa ur 

resultatet att en del av de lösningsfokuserade arbetssätten som respondenternas skolor har åtagit 
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sig är att ha en handlingsplan mot mobbning. De poängterar att rektorn har ett ansvar att 

upprätta en handlingsplan och Elinor anser att skolans juridiska ansvar syns tydligt i skollagen. 

Resultatet påvisar att merparten av respondenterna inte kopplar till skollagen eller kommunen när 

de fick frågor kring skolans ansvar under intervjuerna. Skollagen är enligt Bengtsson och 

Svensson (2011, s.115-117) ett juridiskt ansvar som skolor ska arbeta utefter.  

Berg (2003) pratar om att en organisation är präglad av uniprofessionalism som kännetecknas 

av att den innehåller ett visst antal yrkesgrupper som uppfyller sina yrkesroller mer eller mindre 

oberoende av varandra. I relation till detta påvisar Lina en osäkerhet om rektorns arbete vid 

åläggandet av en handlingsplan i deras organisation. Vidare är hon osäker om handlingsplanen 

blir uppdaterad varje år av rektorn. Tolkat av samtliga respondenters svar betonar lärarna att det 

är rektorn som är huvudman på skolan och är därmed den person som har det yttersta juridiska 

ansvaret för ett fungerande mobbningsarbete i deras organisationer. I enlighet med Berg (2003, 

s.214) som hävdar att rektorn har det övergripande ansvaret för att skolans huvudsakliga uppdrag 

omvandlas till arbetsuppgifter och förväntas engagera övriga personalgrupper. Respondenterna 

hävdar att rektorernas upprättande av handlingsplan är ett arbete för att stoppa trakasserier och 

diskriminering i skolan.  

I delstudien har det påvisats att hos de skolor som de medverkande lärarna är verksamma i, 

har begreppet nätmobbning inte utgjort en egen specifik plan utan hanteras utifrån gemensamma 

riktlinjer och handlingsplaner som förekommer i organisationen. Nätmobbning är ett begrepp 

som inte benämns ordagrant i samtliga respondenters handlingsplaner. Den moraliska stressen som 

Corley et al. (2001, s.250-251) pratar om, kunde avläsas under intervjun med Elinor då hon 

känner ett moraliskt kval för att nätmobbning inte tas upp i skolans handlingsplan. Hon anser att 

det är märkligt att hon arbetar förebyggande mot ett fenomen som inte tas upp ordagrant i deras 

handlingsplan. Corley et al. (2001, s.250-251) påstår att moralisk stress och samvetsstress har 

likheter med varandra där stress ofta är förknippat med ett dåligt samvete. Relaterat till detta kan 

man avläsa att Elinor känner ett dåligt samvete till att hon arbetar förebyggande mot ett fenomen 

som inte benämns i deras handlingsplan. Detta går att problematisera gentemot att hon tidigare 

sagt att hon har ett ansvar att förebygga kränkande behandling enligt både skollag och läroplan. 

Men påvisar ändå ett moraliskt kval gentemot att arbeta mot ett fenomen som inte står i deras 

handlingsplan. 
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Analys av rektorsintervjuer 

Förebyggande arbete mot nätmobbning 

 

Under samtliga intervjuer framkommer att stor del av respondenternas skolor har avslutat sitt 

samarbete med antimobbningsorganisationen Friends. Anledning till detta hävdar mertalet av 

rektorerna var för att eleverna fick ett för stort ansvar. Dessa rektorer upplevde att eleverna 

tyckte att ansvaret som kamratstödjare var för tungt och att de ibland själva blev utsatta för 

mindre kränkande handlingar. Kopplat till Grens (2007) synsätt på moraliskt ansvar, handlar det 

om att respondenterna tillsammans med sina skolor ansåg att de av goda skäl avslutade 

samarbetet med Friends för elevernas räkning. I dessa fall såg skolan till elevernas bästa och 

blundade inte inför detta problem. I intervjuerna med respondenterna framgår det tydligt att 

skolorna synliggjorde elevernas problem med det ansvar de hade. I och med att respondenterna 

gjorde att val att se eleverna kunde de även åtgärda problemet. Detta kan kopplas till Landahl 

(2006, s.169) som menar att det moraliska ansvaret skapas när individer synliggörs. 

I arbetet mot mobbning och kränkande behandling har samtliga respondenters skolor valt att 

utforma egna team. Det ansvar som respondenterna valt att göra, att utforma egna team, kan ses i 

enlighet med Bengtsson och Svenssons (2011, s.19-20) definitioner av moraliskt och juridiskt 

ansvar. Det juridiska ansvaret kan avläsas i resultatet då respondenterna hävdar att de har ett 

juridiskt ansvar att arbeta förbyggande mot mobbning i enlighet med läroplanen. I resultat syns 

det även tydligt att respondenterna valt att utarbeta team för att göra gränserna tydligare för vad 

varje anställd har för uppgift. Detta kan ses som ett moraliskt ansvar som skolan tillsammans 

beslutat så att skola, elever och föräldrar vet vilka de ska vända sig till om en mobbningssituation 

skett. 

Någonting som framkom under intervjuerna är att en del av skolornas förbyggande arbete 

inkluderar ett gott samarbete med föräldrar. Ur ett moraliskt ansvar är detta någonting som 

respondenterna finner viktigt för att eleverna ska känna att skola och hem arbetar mot samma 

mål. Den mer intima relationen idag mellan skola och hem som Landahl (2006,s.179) pratar om, 

syns tydligt i resultatet då mertalet av respondenterna trycker på att föräldrarna ses som förebilder 

och att även föräldrar ska kunna ta kontakt med skolan om deras barn blir utsatt för kränkande 

handlingar. Där en intimisering har skett mellan skola och hem.  
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Skolans moraliska ansvar 

 

Bengtsson och Svensson (2011, s.19-20) menar att moraliskt ansvar är någonting som har med en 

människas personlighet och erfarenhet att göra. Vidare menar Gren (2007) att ett moraliskt 

ansvar handlar om vad en individ göra av goda eller onda skäl. Det kan relateras till rektorernas 

uppfattning som tyder på att de anser att skolan har ett ansvar att åtgärda en kränkande handling, 

trots att handlingen har skett under elevens fritid. Rebecka beskriver att det skulle verka fel om 

skolan inte åtgärdade en kränkande handling och menar att det skulle se ut om att skolan inte 

bryr sig. Vidare menar Rebecka att det är en självklarhet att hjälpa en elev om de får vetskap om 

situationer elever befinner sig i. Detta kan kopplas till Landahl (2006) som påpekar att moraliskt 

ansvar handlar om elevers lidande. För att till exempel en lärare ska kunna känna ett moraliskt 

ansvar är det viktigt att läraren har en inblick i hur eleven mår. Rebecka påstår att det är viktigt att 

lärare i dagens skola känner eleverna och känner till deras bakgrund, intressen och erfarenheter. I 

enlighet med Landahl (2006, s.168) som anser att ju mer läraren känner eleven och dess lidande, 

desto mer bryr sig läraren. 

Kalle beskriver att det är viktigt att ha en god relation till föräldrar vid både det förebyggande 

och åtgärdande arbetet mot mobbning. Han menar att med hjälp av föräldrars berättelser om 

eleven och vad som hänt, kan lärare få en ökad kännedom om hur elever mår. I samband med 

Landahl (2006,s.168) som menar att i och med ökad vetskap om elevers lidande finns stor 

möjlighet att läraren upplever ett moraliskt ansvar gentemot eleven. Jonas poängterar att om 

skolan ska kunna ta ett ansvar för en elev som blivit kränkt, måste skolan få kännedom om vad 

som hänt. Om inte skolan får en anmälan eller liknande från elever eller föräldrar försvåras 

arbetet med att åtgärda problemet.  Johanna påpekar att så fort en förälder eller elev meddelar om 

en kränkande handling, oavsett om den skett på fritiden på internet eller i skolan, så åtgärdar 

skolan problemet om föräldrar eller elever vill ha deras hjälp. Samtidigt hävdar Rebecka att 

hennes skola alltid försöker vara medveten om att vissa elever eller föräldrar inte vågar ta kontakt 

med skolan om någonting har hänt. Därefter är det viktigt med ett gott samarbete mellan 

föräldrar och skola.  Utan ett samarbete kan det vara svårt för skolan att hantera problemet och 

framförallt att om samarbetet inte medför en öppen kommunikation. Om en kränkande handling 

på internet inte anmäls till skolan kan heller skolan inte hantera och åtgärda problemet och eleven 

osynliggörs. I enlighet med Landahl (2006, s.176) som menar att ett osynliggörande av eleven kan 
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göra det svårt för skolan och personalen att känna ett moraliskt ansvar. Därför behövs en god 

relation mellan hem och skola vilket alla respondenter förstärker. 

Mertalet av respondenterna hävdar under intervjuerna att skolans personal inte ständigt kan 

vara uppmärksamma på att elever kan bli kränkta på internet. De menar vidare att skolans 

personal får självklart befinna sig på internet men respondenterna anser att under sin fritid har 

inte skolpersonal ett ansvar att leta efter om elever på skolan blir kränkta eller kränker andra. 

Samtidigt påstår mertalet av respondenterna att om skolpersonal ser att en elev blir kränkt på 

sociala medier har de ett ansvar att förmedla detta till skolan. Vilket kan kopplas till Bengtsson 

och Svenssons (2011) begrepp moraliskt ansvar eftersom skolpersonalen inte har ett juridiskt 

ansvar att förmedla detta till skolan men det är etiskt fel att inte anmäla om skolpersonal ser en 

kränkning ske på internet.  

Ur den insamlade empirin kan det avläsas att rektorerna anser att lärare och skolpersonal har 

ett fostransuppdrag som kan vara svårt att frånsäga sig trots att man inte befinner sig på skolan. 

Det kan relateras till Hargreaves (1994) synsätt på ansvar som påpekar att det omsorgsarbete 

lärare har, kan medföra en skuldkänsla om lärare inte bryr sig och åtgärdar problemet. Läraren 

kan känna en plikt att ge omsorg till eleven även om det sker utanför lärarens arbetsuppgift 

(ibid.s.157). Där Johanna menar att hon inte tror att någon skulle blunda om en elev blev kränkt 

på internet. Hon påpekar att skolan aldrig skulle avsäga sig sitt ansvar att hjälpa en elev som blivit 

kränkt på internet. I enlighet med Landahl (2006) som menar att ett moraliskt ansvar bland annat 

handlar om att lärare och skola ställs för medvetna och aktiva val. I resultatet syns det tydligt att 

respondenterna är överens om att det skulle vara fel att inte hjälpa skolans elever om de blivit 

kränkta på internet 

Samtidigt som att föräldrar och skola har ett ansvar att förbygga och åtgärda en kränkande 

handling är samtliga respondenter överens om att även eleverna måste ta ansvar om de kränkt 

någon. Johanna säger att elever måste lära sig till nästa gång, och menar att det åtgärdande arbetet 

är en viktig del för att få eleven som utfört kränkningen att lära sig hur man beter sig på internet. 

Skolan måste se eleven om en helhet för att kunna känna ett moraliskt ansvar gentemot eleven. 

Samtidigt som respondenterna känner ett moraliskt ansvar för eleverna menar respondenterna att 

så fort en elevs skolprestation i skolan blir påverkad av någonting som skett utanför skolan faller 

det under ett juridiskt ansvar. 
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Skolans juridiska ansvar gentemot nätmobbning 

 

Under intervjuerna med rektorerna framgår det att om elevernas skolprestation påverkas av 

någonting som sker utanför skoltid har skolan att ansvar att åtgärda detta problem enligt både 

styrdokument och skollag. Då skolan har ett ansvar att förbygga och åtgärda mobbning och 

kränkande handling på skolan menar de att det också innefattar mobbning på de sociala medierna 

om eleven blir påverkad i skolan. I enlighet med Bengtsson och Svensson (2011,s.19-20) som 

menar att skolan och dess personal har ett juridiskt ansvar att följa lagar och riktlinjer. En av 

dessa riktlinjer som skolan ska följa är Lgr11 (2011, s.13) som tydliggör att skolpersonal ska 

förebygga alla former av mobbning. Ur den insamlade empirin kan även ses att varje rektors skola 

har utformat en likabehandlingsplan som en del av skolornas förebyggande arbete. Vilket 

Skolverket (2014, s.13) understryker att en del av huvudmannens ansvar är att se till att en 

likabehandlingsplan blir utformad i organisationen. 

Berg (2003, s.214) hävdar att rektorn har det övergripande ansvaret för skolans fungerande 

mobbningsarbete i skolorna. Respondenterna ansåg att de var de själva som hade det 

huvudsakliga ansvaret för att skolan ska upprättade ett förbyggande och åtgärdande arbete mot 

mobbning. Merparten av rektorerna påpekar även att kommunen har ett ansvar att se till att 

skolan arbetar efter de riktlinjer och lagar som staten utformat. Kopplat till Lindensjö och 

Lundgren (2000, s.101) som påpekar att kommunen har ett övergripande ansvar för att de beslut 

som sker på statlig nivå genomförs i skolorna. Rebecka beskriver att samarbetet med kommunen 

bland annat blir aktuellt när en kränkande handling anmäls till skolan. Skolan har då ett juridiskt 

ansvar att vidarebefordra denna anmälan till kommunen.   

Rektorerna framhäver att lärare har ett ansvar gentemot detta fenomen genom att arbeta 

förebyggande i skolan. Dock framkommer det inte under någon intervju hur lärarna ute i klass 

med elever arbetar för att förebygga mobbing och kränkande handlingar. I likhet med detta 

beskriver Berg (2003) att en organisation kan innehålla ett visst antal yrkesgrupper, i detta fall 

rektor och lärare, som själva uppfyller sina yrkesroller mer eller mindre oberoende av varandra. 

Resultatet visar att respondenterna mestadels pratar om sitt eget ansvar och om skolan som 

helhet. Rektorerna går inte särskilt mycket in på hur lärare arbetar mot mobbing i klassrummet. 

Den enda respondenten som belyser hur annan personal arbetar mot mobbning med eleverna är 

rektorn Jonas. 
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9. Diskussion 

 

I diskussionsavsnittet kommer delstudierna ett och två att föras samman i en gemensam 

diskussion kopplat till studiens syfte. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer 

att presenteras i relation till den gemensamma diskussionen av studien.  

 

Ansvarsfördelning vid mobbning på de sociala medierna 

Det empiriska materialet visar en tydlig skillnad gällande rektorers och lärares uppfattningar om 

var ansvaret ligger när kränkningar sker på internet. Lärarna anser att skolan har ett ansvar att 

förebygga nätmobbning i skolan men menar vidare att det är föräldrarnas ansvar att hantera 

kränkningar som sker på internet. I kontrast till rektorernas uppfattningar om ansvar vilka hävdar 

att ansvaret att åtgärda och förebygga kränkningar på internet är fördelat mellan skola och 

föräldrar. Rektorerna poängterar att så fort en anställd på skolan fått vetskap om att en kränkning 

skett har skolan ett juridiskt ansvar att åtgärda detta, där de framhåller att denna riktning kan ses 

tydligt i skolors handlingsplaner. Att utforma en handlingsplan är ett juridiskt ansvar skolor ska 

åta sig i enlighet med Bengtsson och Svensson (2011, s.19). Lärarna däremot pratar om att skolan 

inte har ett ansvar att hantera nätmobbningen utan menar att det är föräldrarnas ansvar att 

handskas med fenomenet. I relation till respondenternas uppfattningar om ansvar påvisade även 

resultatet i undersökningen gjord av Lärarnas Riksförbund (2010) att föräldrarna hade det största 

ansvaret att hantera nätmobbning, inte lärare. Elinor tar upp ett exempel när nätmobbning skett i 

hennes klass intar hon ett moraliskt ansvar att ringa upp de föräldrar vars barn varit involverade i 

situationen och berättar om vad som har hänt. Elinor påpekar att det sedan är upp till föräldern 

att hantera den informationen och se till att situationen åtgärdas. Rektorerna i delstudie två 

trycker även på att det är viktigt att eleverna som utfört en kränkande handling på internet förstår 

att det de gjort var fel och tar sitt ansvar. Rektorn Kalle anser att den som har utfört handlingen 

måste ta konsekvenserna som följer. Eleven måste förstå att deras agerande är fel och därmed blir 

en del av det åtgärdande arbetet i skolan att förebygga nätmobbning. I likhet med detta hävdar 

Lindqvist och Thorslund (2011, s. s.76) att elever som befinner sig på internet har ett personligt 

ansvar för att inte sprida kränkande material men även ett ansvar för att reagera om de ser 

kränkningar på internet. Dock poängterar rektorerna att huvudansvaret att åtgärda och förebygga 

nätmobbning ligger hos föräldrar och skola. 
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Arbetet mot mobbning på sociala medier   

Läraren Hanna påvisar en intressant synvinkel då en del av hennes förebyggande arbete i 

klassrummet är att diskutera med eleverna om deras personliga ansvar eftersom hon, i likhet med 

rektorerna, anser att även eleverna har ett eget ansvar att åtgärda kränkningar som sker på 

internet. Detta kan kopplas till Friends nätrapport (2013) som hävdar att en del av lärares 

förebyggande arbete mot mobbning är att lärare pratar med eleverna om hur man ska bete sig på 

internet. Respondenterna i delstudie ett påvisade att en del av deras förebyggande arbete var att 

prata med eleverna om fenomenet nätmobbning, vissa mer och vissa mindre. En synvinkel som 

påvisas i resultatet i delstudie två är att ingen av rektorerna lyfter fram hur lärarna ute i 

verksamheten bör arbeta för att förebygga mobbing och kränkande handlingar.  

En annan intresseväckande aspekt påvisades i intervjun med Elinor där det framgick att 

hennes skola har ålagt ett förbud på skolan som indikerar på att eleverna inte får använda mobiler 

under skoltid. Elinor talar för att detta förbud har fungerat bra och anser att nätmobbningen har 

minskat i stor grad på deras skola på grund av detta förbud. Detta kan kopplas till Dunkels (2007) 

begrepp digital immigrants där vuxna har immigrerat in i internetvärlden och därmed skapas ett 

avstånd mellan de ungas och vuxnas kunskaper om internet. Elinor visar att hon har bristande 

kunskaper om vad barn och unga gör på internet då nätmobbning är en vanlig företeelse i dagens 

samhälle. I relation till detta åskådliggjorde Friends nätrapport (2013) i sin undersökning att 45 

procent av barn och unga har blivit kränkta via mobilen eller internet. Elinor påpekar även att 

hon inte använder datorer i stor grad i sin undervisning eftersom hon anser att skolan ska vara en 

fri zon från internetanvändande. Vidare paralleller kan dras till Dunkels (2007) som åsyftar att 

vuxna enbart ser riskerna med internet och ibland förbjuder användandet utan att vidare 

analysera riskerna och möjligheterna i relation till varandra. Ett annat tänkvärt resultat som 

påvisades i delstudie 1 var att ingen skola har åtagit sig att göra sin handlingsplan nätanpassad. 

Detta påvisades även i studien gjord av Cassidy et al. (2012, s.527) där ingen av de medverkande 

skolorna i undersökningen hade en specifik plan mot nätmobbning. Lindqvist och Thorslund 

(2011) problematiserar detta och hävdar att en del av skolors arbete mot nätmobbning är att 

inkludera kränkande behandling på internet i organisationens handlingsplan. 

En likhet som påvisades i båda delstudierna är att alla medverkande skolor använder sig utav 

mobbningsteam som en del av det förebyggande arbetet i skolan. Detta kan kopplas till Landahl 

(2006) som menar att skolor kan framställa ”team” som del av det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Genom att framställa ”team” fråntas en del av det privata ansvaret från den enskilda 

läraren för att tydliggöra gränsen mellan skola och hem (ibid. s.214). Detta går även att utläsa ur 
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intervjun med rektorn Rebecka som anser att via arbetet med team avlastas lärarnas ansvar då det 

inom teamet finns tydliga riktlinjer kring hur kränkande handlingar ska åtgärdas. Även läraren 

Hanna menar att genom arbetet med team fråntas en del av hennes ansvar och påpekar att 

mobbningsteamet kan ta upp frågor om mobbning som hon inte hinner behandla under 

lektionerna. 

Att döma av den empiriska datan lyfter både lärare och rektorer fram att rektorn i en 

organisation har ett ansvar att se till att en handlingsplan blir upprättad och följs i skolan. Vidare 

yrkar merparten av rektorerna på att kommunen har ett ansvar att se till att skolan arbetar efter 

de riktlinjer och lagar som kommer från staten. I delstudie ett påvisas en intresseväckande 

synvinkel, då endast en respondent tar upp skollagen samt att ingen respondent pratade om 

kommunens ansvar gentemot mobbning. Däremot lyfte rektorerna fram i delstudie två 

kommunens ansvar gentemot mobbningsarbetet i skolan. Dock påpekade både lärarna och 

rektorerna i sina intervjuer att de ansåg att rektorn har det yttersta ansvaret i skolan för ett 

välfungerande mobbningsarbete. Detta påstående förstärks genom Höistads (2005, s.139) 

konstaterande att skolledningen bör vara lyhörd för eventuella problem och åtgärda problem som 

uppstår. Även Skolverket (2014) framhäver det är huvudmannens ansvar att se till att lagar och 

riktlinjer följs i skolan och ser till att en handlingsplan blir upprättad i organisationen.  

 

Gränsdragning mellan skola och hem 

Ur empirin i delstudie ett kan avläsas att några lärare pratade att hålla en gräns mellan 

professionell och privat är svår att göra när kränkningar sker på internet. Vilket även Lärarnas 

Riksförbund (2010) framhäver att via den ständiga uppkopplingen till internet börjar gränsen 

mellan elevers och lärares privatliv och yrkesliv försvinna. Respondenterna i delstudie ett menar 

vidare att det är svårt att hantera fenomenet nätmobbning eftersom det oftast sker på fritiden. En 

intressant aspekt som läraren Lina tog upp var att ifall lärare som privatperson måste ta handskas 

med nätmobbning blir det ännu ett uppdrag som lastas på skolan. Hon konstaterar det att förr i 

tiden var lärares huvudansvar att ge kunskaper till eleverna i jämförelse med idag då skolan fått 

flera problem att handskas med. Detta tydliggör Persson och Tallberg Broman (2002) som 

hävdar att den professionella identiteten ifrågasätter läraryrkets huvudsakliga funktion som är att 

förmedla kunskaper till eleverna. Lina poängterar att flera föräldrar i hennes klass har antagit att 

skolan ska hantera mobbningssituationer som skett på internet trots att Lina avser att 

huvudansvaret ligger hos föräldrarna.  
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Det ökade ansvaret hos lärare har blivit komplicerat vid samarbetet med föräldrarna. Att 

döma av den insamlade empirin i delstudie två anser rektorerna att det är viktigt för det 

förbyggande arbetet mot kränkande handlingar på internet att skola och hem samarbetar och tar 

ett lika stort ansvar. I relation till detta påvisades i Cassidy et al. (2012) undersökning att samtal 

mellan skolpersonal, elever och föräldrar ansågs vara ett bra första steg vid förebyggandet av 

nätmobbning (ibid.s.529). Även resultatet i delstudie ett pekar på att det är viktigt med en god 

samverkan mellan skola och hem när en mobbningssituation har uppstått, då lärarna gjorde 

vårdnadshavare delaktiga i processen genom att antingen ringa eller mejla föräldrarna. Vilket även 

lärarna i delstudie ett problematiserar och menar att via denna ökade intimisering mellan föräldrar 

och skola suddas gränsen ut mellan privat och offentlig. Därefter hävdar lärarna att föräldrar ska 

börja ta sitt ansvar och åtgärda detta fenomen. 
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Konklusion 

Ur den insamlade empirin kan vi tolka att det inte finns ett entydigt svar om var ansvaret ligger 

när kränkningar sker på internet. I resultatet kan vi avläsa att skola, föräldrar och elever har ett 

ansvar att åtgärda detta växande problem samt att skolan har ett juridiskt ansvar att förebygga alla 

former av mobbning enligt Lgr 11 (2011). Detta problematiseras i studien då lärarna anser att 

deras ansvar är att förebygga nätmobbning men menar vidare att det är föräldrarnas ansvar att 

hantera de situationer som uppstår på internet. Där de menar att det är viktigt att avskilja mellan 

att förebygga och hantera nätmobbning. Samtidigt lyfter rektorerna fram att skolan måste hantera 

alla kränkande handlingar som påverkar elevers skolsituation. I och med dessa olika åsikter 

huruvida kränkningar på internet ska hanteras hävdar vi att det är viktigt att skolor arbetar utifrån 

samma mål. Relaterat till Abrahamsson och Andersens (2005, s.11) definition av en organisation 

som ”en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syftet att nå givna mål”. Om 

målen med organisationen ses olika ut ur ett lärar-och rektorsperspektiv kan problematiska 

situationer uppstå då olika delar i en organisation ser hanterandet av ett fenomen på olika sätt. Vi 

upplever att rektorer mer sköter det administrativa och kopplar till skolans juridiska ansvar 

gentemot både skollag och läroplan. I jämförelse med lärare som är ute i verksamheten och får 

sköta dessa uppdrag som rektorn förmedlar till organisationen. I denna studie upplever vi att det 

inte finns tydliga riktlinjer till hur skolor ska hantera nätmobbning. Ur ett moraliskt perspektiv 

anser vi att varken lärarna och rektorerna inte blundar för nätmobbningen trots att den sker på 

fritiden. Däremot poängteras i båda delstudier att föräldrar måste börja ta sitt ansvar gentemot 

både det förebyggande och åtgärdande arbetet mot nätmobbning.  Av den insamlade empirin 

framstår att vuxna ses som förebilder och därmed blir det viktigt att vuxna tar sitt ansvar 

gentemot fenomenet nätmobbning. När vi talar om de vuxna räknar vi in både skolans personal 

samt föräldrar som förebilder för barn och unga idag.  

 

Vidare forskning 

Vidare forskning inom området behövs eftersom nätmobbning är ett växande problem i dagens 

samhälle. Ett ämne som vore intressant att fördjupa sig mer i är hur andra yttre aktörer uppfattar 

sitt eget och andras ansvar gällande kränkningar sker på internet. Ett exempel på forskningsstudie 

kan vara hur elever och föräldrar upplever fenomenet nätmobbning och belysa hur de anser att 

var ansvaret ligger när kränkningar sker på internet och vad skolan skulle kunna göra för att 

motverka kränkningar på internet. 
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Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Allmänna frågor  

 Namn, ålder 

 Hur länge jobbat som lärare? 

 Varför valde du detta yrke? 

 Beskriv skolan 

Tema 2: Nätmobbning samt traditionell mobbning 

Traditionell mobbning 

 Hur ser du på begreppet?  

 Erfarenheter?  

 Utbildning? Uppföljande arbete inom detta? 

 Åtgärder och uppkomst 

Nätmobbning 

 Hur ser du på begreppet?  

 Erfarenheter? 

 Utbildning? 

 Åtgärder och uppkomst 

 Sociala medier 

 Skillnad traditionell mobbning - nätmobbning 

 När blir det ett problem? 

 Förebyggande arbete - åtgärder 

 Integrerar eleverna? 

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

 

 

Tema 3: Ansvar 

Ansvar 

 Syn på begreppet 
o Hur ser du på det här med ansvar i relation till ditt arbete som lärare? 

 Hur ser du på ansvarsfrågan i relation till kränkande behandling på internet? 

 Vem anser du bär ett ansvar gentemot kränkande behandling på internet? 
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o Rektor? Lärare? Elever? Föräldrar? 

 Samarbete föräldrar? 

 Lärarens roll 

 Personlig integritet 

Tema 4: Organisation 

Organisationens uppdrag 

 Likabehandlingsplan, styrdokument etc. 
o Ingår nätmobbning i er handlingsplan mot mobbning?  

 Rektorns ansvar? 

 Handlingsplan, ständigt uppdaterad? 

 Insatt i styrdokument? 

 Nätmobbning, handlingsplan? 

 Kommunens och statens ansvar 

 Förebyggande arbete 
o Mobbningsteam? 

Avslutande frågor 

Allmänna slutfrågor 

 Är det någonting som du vill tillägga? 

 

 
 

 

Intervjuguide rektorer                                                                      

Tema 1: Bakgrundsfrågor 
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Allmänna frågor 

 Namn, ålder 

 Hur länge jobbat som lärare? 

 Varför valde du detta yrke? – När bestämde du dig för att bli rektor 

 Beskriv skolan – hur ser samarbetet mellan arbetslagen ut? M.m 

Tema 2: Nätmobbning samt traditionell mobbning 

Traditionell mobbning 

 Hur ser du på begreppet? 

 Erfarenheter? 

 Utbildning? Uppföljande arbete inom detta? 

 

Nätmobbning 

 Hur ser du på begreppet? 

 Erfarenheter? 

 Utbildning? 

 Varför tror du att folk nätmobbar? 

Tema 3: Kränkande behandling på internet 

Kränkande behandling 

 Vad anser du är kränkande behandling via sociala medier? 

 Ser du någon skillnad på kränkningar i allmänhet och sådana som förmedlas via 
sociala medier? 

 

 Är det ett problem? 

 När blir det ett problem? För skolan? 

o Hur tycker du att man som lärare kan hjälpa en elev som blir kränkt på internet? 

o Vad gör du själv när du misstänker eller får vetskap om att det förekommer 
kränkande behandling i sociala medier på skolan? 

Tema 4: Ansvar 

Ansvar på internet 

 Hur ser du på ansvarsfrågan i relation till kränkande behandling på internet? 
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 Vem anser du bär ett ansvar gentemot kränkande behandling på internet? 

 Vad anser du är föräldrarnas ansvar, finns det ett samarbete med föräldrarna och skolan? 

 Lärarens roll 

 Personlig integritet – mellan skola och elev, har skolan riktlinjer för relationer på 
nätet? 

Tema 5: Organisation 

Organisationens uppdrag 

 Likabehandlingsplan, styrdokument etc.- Hur ser arbetet ut ex: likabehandlingsplanen på 
skolan? 

 Samarbete med annan organisation? 

 Förebyggande arbete 

Tema 6: Avslutande frågor 

Allmänna slutfrågor 

 Är det någonting som du vill tillägga? 

 Någonting viktigt som jag missat att fråga dig om? 
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett 

                                                                                                              

Medgivandeblankett                                                     

Tack för att du har valt att medverka i vår studie. Studien utförs av Josefin Eriksson och Michaela Dahlin 

som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. Syftet med vår studie är att undersöka lärares och rektorers syn på 

ansvarsfördelningen vid kränkande behandling på internet. Deltagandet är frivilligt och du som 

intervjuperson kan när som helst avbryta deltagandet eller avstå från att besvara enskilda frågor under 

intervjun.  I examensarbetet kommer du vara anonym och vi kommer använda oss utav fiktiva namn så att 

ingen som läser uppsatsen som kommer kunna lista ut vem som har svarat på frågorna. Denna intervju 

kommer endast att användas till studiens syfte och inte till någonting annat. Vi kommer spela in 

intervjuerna för att analys och tolkning ska vara exakt och därefter kommer vi själva att transkribera 

intervjuerna. Ljudfiler och intervjuutskrifter kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd av vår 

examinator. 

Jag har läst igenom villkoren och godkänner dem 

Härmed tillåter jag att bli inspelad under intervjun 

Datum och ort:  

Underskrift:  

Namnförtydligande: 

Intervjuarens underskrift: 

 


