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Sammanfattning  
 
Utvecklingen av internet, elevers användande av sociala medier och spel har gått fort. För bara några 

årtionden sedan hade inte eleverna mobiltelefoner och skolor behövde inte ta en ståndpunkt i 

huruvida de skall ha mobilförbud på lektionerna eller inte. En viktig utmaning för skolor idag är att 

vara medvetna om miljön på internet eftersom att det är ett forum där kränkningar kan ske utan 

lärares vetskap, därav undersöker studien om utvecklingen har gått så pass fort att skolorna inte 

hänger med. Forskning visar att problemet med nätmobbning växer och att högstadieelever är de som 

utsätts mest. Forskning visar också på att nätmobbning och traditionell mobbning kan ha ett samband 

då en del elever utsätts i skolan och sedan blir kränkta på kvällar och helger genom internet. 

Läroplansteoretiskt perspektiv har präglat studien för att studera skolans styrdokument och hur de 

påverkar skolan. Därigenom har 3 skolors handlingsplaner i en mellanstor kommun i Mellansverige 

undersökts genom en textanalys. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur skolorna, 

genom sina handlingsplaner, förhåller sig till nätmobbning och kränkningar. Fokus har varit att 

undersöka skolornas förebyggande åtgärder som skall vara en del i skolornas handlingsplaner. 

Resultatet visade att nätmobbning inte förekommit på mellanstadiet i den undersökta kommunen och 

att skolorna inte förebygger nätmobbning på mellanstadiet i handlingsplanerna. 2 av de 3 undersökta 

skolorna har sett att nätmobbning förekommer på högstadiet och att de genomför åtgärder där. 

Forskning visar dock att elever utsatta för nätmobbning ofta inte vågar berätta för lärare att de blir 

kränkta eller att de anser att det inte är skolans ansvar att åtgärda. Resultatet ställer då frågan om 

skolorna hänger med i utvecklingen eller om skolornas kartläggningar stämmer, att inga elever på 

mellanstadiet blir utsatta för nätmobbning.  

 

 

 

Nyckelord: Nätmobbning, kränkningar, handlingsplan, förebyggande åtgärder, läroplansteori 
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1 Inledning 

Kränkningar har länge varit en negativ och vanlig förekommande del av skolväsendet där platser 

som skolgården, matkön, korridorer etc. generellt brukar vara aktiva platser för utövandet. I och med 

internet och sociala mediers framväxt har en ny scen för kränkande handlingar växt fram, 

nätmobbning. Eftersom att nätmobbning kan ske via en mobil/dator/surfplatta dygnet runt medför 

det en scen som lärare inte uppenbart ser. Att lärare inte ser nätmobbning är något Janice Marega 

vittnar om i Tv4:as Nyhetsmorgon (2 maj, 2016) och då hon diskuterat problemet har elever kommit 

fram och berättat om kränkningar som de sett eller blivit utsatta för på nätet, något som inte hade 

synliggjorts innan arbetet.  

 

Idéen till studien växte fram då en kollegas dotter, en mellanstadieelev, blivit ”rankad” som minst 

attraktiv till utseendet i skolklassen på programvaran Ask.fm. Ask.fm är en social plattform där 

användaren kan ställa frågor till andra användare, svaren och frågorna kan ställas anonymt och enligt 

Friends nätrapport (2016, s. 12) är sociala plattformar det vanligaste stället att utsättas för 

nätmobbning för flickor. Uppgifterna om att den tjejen blivit kränkt på ett sådant sätt var berörande 

för ämnet. Tankarna om att göra en studie kring kränkningar på nätet växte än mer under en 

verksamhetsförlagd utbildning på lärarutbildningen där en klass besöktes på en skola med 

mobilförbud. Det innebar att eleverna lämnade in sin mobiltelefon varje morgon och innan de gick 

hem fick de hämta ut mobiltelefonen. När mobiltelefonerna sedvanligt fick hämtas varje eftermiddag 

märktes det hur uppspelta eleverna var över att använda mobiltelefonerna. Ofta förekom inspelning 

och fotografering av filmer eller bilder på resterande klasskamrater som lades ut på olika sociala 

nätverk. Skolan hade gjort ett ställningstagande, att mobiltelefonerna skulle vara avskilda från 

skolans verksamhet, men då det eleverna gjorde på mobiltelefonerna inkluderade foton och filmklipp 

på andra elever och ibland även lärare inkluderas elevernas internetanvändande i mobiltelefoner i 

skolans verksamhet. Slutgiltiga idéen blev då att undersöka kring elevers användande av internet och 

hur skolan planerar att förebygga kränkningar på internet. 

1.2 Problemformulering 

Studien skrivs före ett långt sommarlov, en tid som tidigare varit en frizon för mobbade elever då det 

inneburit att elever inte längre måste träffa skolkamrater som fysiskt eller psykiskt kränker en i 

skolan. Christer Olssons artikel i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden (2015) beskriver 

problemet att nätet öppnat upp en dörr för kränkningar även när eleverna har sommarlov. I skolan 

sker mobbning bland annat genom utfrysning, slag, knuffar, elaka blickar o.s.v. Något som kräver 

en interaktion mellan eleverna. Nätet har ibland blivit en förlängning av traditionell mobbning men 

kan likväl vara en start på kränkningar som tidigare inte förekommit. Med nätet kan elever kränka 

varandra i hemmet, på alla lov och helger, dygnet runt och på så sätt tillgängliggörs inga fredade 

zoner för utsatta elever. Utmaningar som lärare står inför är kränkningar som de inte ser och hur skall 

de kunna förebygga något de inte vet existerar? Olsson (ibid.) rekommenderar lärare och övrig 

skolpersonal att vara aktiv via sociala medier på bland annat sommarlovet då problematiken ofta är 

att lärare inte är medvetna om hur miljön på internet är och att de inte inser allvaret kring fenomenet.  

 

Vikten av studier kring nätmobbning ökar och studien vil se hur och om skolor har någon 

handlingsberedskap kring nätmobbning. Fokus ligger inte på att se hur lärare i praktiken arbetar med 

nätmobbning utan om och hur skolpersonal skall förebygga kränkningar på nätet. Studien görs i en 

kommun där det undersöks om och hur handlingsplanerna för att motverka nätmobbning varierar 

trots samma riktlinjer från skollagen, läroplanen och kommunen.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur mellanstadieskolors handlingsplaner för att förebygga 

nätmobbning men även för att förebygga kränkningar, diskrimineringar och trakasserier ser ut. 

Studien undersöker även hur handlingsplanerna för att förebygga nätmobbning förhåller sig till 

styrdokumenten lgr. 11, skollagen samt huvudmannens föreskrifter.  

  

 Hur ser handlingsplanerna ut i 3 skolor med samma huvudman för att motverka nätmobbning 

på mellanstadieskolor? 

 Vad kan variera i skolornas handlingsplaner trots att skollag, läroplan och huvudmannens 

föreskrifter är detsamma?  

 På vilket sätt förhåller sig handlingsplanerna till vad styrdokumenten säger? 
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2 Bakgrund 

Lgr.11 är den läroplan där begreppet mobbning inte används längre, detsamma gäller resterande 

skolans styrdokument. Istället används kränkningar och trakasserier där kränkningar är handlingar 

som inte har att göra med diskrimineringsgrunderna medan trakasserier är handlingar som berör en 

diskrimineringsgrund. Mobbning brukar oftast definieras som upprepande kränkningar. Anledningen 

till att skollagen gjort ändringen beror på att de kräver att enstaka kränkningar också skall motverkas 

i skolan (Skolverket 2014a, s. 9). 

2.1 Mobbning 

Nätmobbning har ibland kopplingar till traditionell mobbning, därav presenteras mobbning i 

bakgrunden. Mobbning beskrivs som när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under 

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

(Olweus, 1999, s. 9). Eller som aggression där utövaren är ute efter att skada och beteendet pågår 

över en längre tid där det är obalans i maktförhållandet mellan utövaren och den utsatte (Boulton 

m.fl. 1992, Olweus 1978, Salmivalli m.fl. 1999, Slee 1999, se Nansel m.fl. 2001). De flesta 

definitioner kring mobbning stämmer överens med varandra, den punkt där några inte instämmer är 

kriteriet att kränkningar måste vara återkommande och pågå under tid för att definieras mobbning. 

Stephenson och Smith (se Cowie & Dawn, 2008, s. 2) menar att aggressivt beteende inte behöver 

vara återkommande för att kallas för mobbning. Det innebär att en elev skall kunna uttrycka sig att 

ha blivit/är mobbad om den vid ett tillfälle känt sig mobbad.  

 

Det kan talas om två olika typer av mobbning, direkt och indirekt mobbning (Olweus, 1999, s. 9). 

Direkt mobbning är slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller hotelser. 

Indirekt mobbning är utfrysning, att en inte får vara med kompiskretsen eller att någon talar illa om 

en bakom ryggen.  

 

Mobbning sker vanligtvis mellan elever i samma klass eller med elever i parallellklassen, men det är 

också vanligt att yngre elever utsätts av äldre elever (ibid., s. 12). Traditionell mobbning skiljer sig 

åt beroende på kön enligt Olweus (ibid., s. 12). Pojkar mobbar mer än flickor och är oftare offer för 

mobbning, då direkt mobbning som slag, sparkar etc. är vanligast. Flickor blir också ofta mobbade 

av pojkar (ibid., s. 12). När flickor mobbar varandra är det mindre slag och sparkar och istället mer 

indirekta metoder som baktalande eller att starta rykten o.s.v. (ibid., s. 12).  

 

Det förekommer två olika typer av mobboffer (ibid., s. 16). Den ena är: det passiva eller undergivna 

mobboffret där offret tenderar att vara mer känsligt, lätt för att gråta, osäker, fysiskt svagare (gäller 

för pojkar), har få vänner i sin egen ålder och har lättare att umgås med föräldrar eller lärare. Det 

passiva eller undergivna mobboffret har inte valt att bli mobbad och har inte provocerat fram det. De 

blir lätta offer då de signalerar att de inte ger igen och är osäkra, en osäkerhet som förmodligen växt 

om de blivit utsatta för mobbning (ibid., s.17). Den andra typen av mobboffer enligt Olweus (ibid., 

s.17) är det provocerande mobboffret. Enligt Olweus är denna typ mindre vanlig än det passiva, 

undergivna mobboffret och enbart 15-20% av de utsatta är provocerande mobboffer. De som klassas 

in i den andra kategori är barn som lätt ger igen, är hetlevrade, hyperaktiva, omogna, okoncentrerade, 

ofta inte omtyckta av vuxna och de kan ibland även vara mobbare mot ”svagare” elever. Den som är 

mobbare eller har risk för att bli mobbare kännetecknas av att antingen se positivt på våld, vilja 

dominera, hävda sig genom makt, är fysiskt starkare än andra i klassen (gäller för pojkar), hetsiga 

och impulsiva, följer ofta inte regler men kan lätt tala sig ur situationer, uppträder aggressivt och/eller 

framstår som tuffa och visar föga medkänsla för elever som blir mobbade (ibid., s. 19). Olweus (ibid., 

s. 19) menar att en mobbare inte behöver ha alla dessa kriterier utan besitter oftast en eller flera av 

dem.  
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2.2 Handlingsplan 

Varje år skall skolan upprätthålla 2 planer. Diskrimineringslagen (2008:567, kap. 3, 16§) kräver en 

plan för likabehandling och skollagen (2010:800, kap. 14, 8§) en plan mot kränkande behandling. 

Det nämns att dessa två planer får sammanföras till en plan, så länge de båda delarna finns 

representerade. Enligt skolverket (2009, s. 2) kan det vara bra att sammanföra planerna till en 

handlingsplan då många delar berörs och liknar varandra i planen mot diskriminering och trakasserier 

samt i planen mot kränkande behandling. Planen mot kränkande behandling skall innehålla 

förebyggande och förhindrande åtgärder mot kränkande behandling samt skall planen redogöra för 

åtgärder som planeras att påbörjas under det kommande året och åtgärder som skall genomföras 

under det kommande året (Skollagen 2010, kap. 6, 7§). Likabehandlingsplanen mot diskriminering 

och trakasserier skall innehålla insatser som främjar lika rättigheter och möjligheter för eleverna 

(diskrimineringslagen 2008:567, kap. 3, 16§).). Planen skall redogöra för de åtgärder som kommer 

att påbörjas eller genomföras under det kommande året samt skall planen redogöra för hur fjolårets 

planerade åtgärder genomförts. I Skolverkets publikation Förebygga diskriminering och kränkande 

behandling, främja likabehandling (2009, s. 22) presenteras ett hjälpmedel vid utformandet av 

handlingsplanen. Skolverket (2009, s. 22) skriver: i en bra plan bör det gå att följa en röd tråd mellan 

vision, nulägesanalys/kartläggning, tydliga mål och konkreta åtgärder och uppföljning och 

utvärdering. I publikationen presenteras en mall med de olika delarna en handlingsplan för ett 

förebyggande arbete borde innehålla. De olika delarna är:  

 

1. Vision: Planen bör starta med att skolan presenterar en vision om vad de vill åstadkomma 

och vilken inställning skolan har, exempel: På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, 

trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 

2. Kartläggning och nulägesanalys: För att kunna ha en skola med nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling krävs att skolan gör en kartläggning 

över hur nuläget ser ut. Skolverket menar dessutom att det behövs en analys av resultatet 

från kartläggningen. Kartläggningen och analysen är till för att skolan skall kunna förebygga 

och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen skall 

vara aktuell och utifrån resultatet skall planen redovisa för de behov skolan har av 

förebyggande åtgärder. I skolverkets publikation (ibid., s. 27) presenteras exempel på hur 

kartläggningen kan genomföras genom olika metoder. En av metoderna som presenteras är 

planerade samtal med kamratstödjare, elevråd, elevvårdsteam eller andra vuxna i skolan. En 

annan metod är enkäter som tar upp diskrimineringsgrunderna. Genom kartläggningen kan 

eventuella områden för ex. trakasserier eller kränkningar nämnas och då är det lättare att i 

handlingsplanen förebygga att kränkningarna inte fortsätter att ske.  

3. Tydliga mål och konkreta åtgärder: När kartläggningen är gjord kan mål för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling formuleras. Konkreta åtgärder skall 

formuleras, hur målen ska nås och vem som ska ansvaras för det. Handlingsplanen skall inte 

enbart nämna att studiemiljön för eleverna skall förbättras utan beskriva med vilka åtgärder 

studiemiljön skall förbättras och hur de åtgärderna skall genomföras.  

4. Uppföljning och utvärdering: planen skall redogöra för hur de planerade åtgärderna 

genomförts. Skolverket (ibid., s. 23) menar att de som gör handlingsplanen bör fundera över 

hur deras uppsatta mål och åtgärder skall kunna följas upp redan när de formuleras. 

Resultatet av åtgärderna skall mätas i nästa elevenkät och genom diskussion för att se om 

åtgärderna har fungerat som planerat.  

5. Ny plan varje år: även fast en åtgärd är åtgärdad tar inte likabehandlingsarbetet slut. När en 

plan är genomförd bör fokusering vara på hur skolan fortsätter förändringsarbetet med nya 

målsättningar och åtgärder. Likabehandlingsarbetet skall prägla hela skolans verksamhet och 

vara ett helhetstänk. Teke-Ljung (2002, s. 4) nämner också att likabehandlingsarbetet skall 

genomgå skolans verksamhet under hela året genom exempelvis att alltid ha en punkt om 

mobbning med på varje arbetslagsträff.  

 

Likabehandlingsarbetet på skolan skall ha klara och tydliga mål genom att skolan skall utföra 

konkreta mål som är uppföljningsbara, tidsbestämda mål som anger hur möjliga målen är att uppnå 
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samt om målen uppnåtts vid den angivna sluttiden. Det skall tydligt anges vem som är ansvarig för 

att målen uppnås (Skolverket 2009, s. 24). Det är viktigt att eleverna är delaktiga i upprättandet, 

uppföljandet samt överseendet av planen (ibid., s. 26). Elevernas medverkan skall tas på allvar där 

lärarna skall se till att eleverna förstår att deras synpunkter är viktiga för likabehandlingsarbetet. 

Eleverna skall ha möjlighet att ge synpunkter på olika sätt, de som inte känner sig bekväma att berätta 

för hela klassen om sin synpunkt skall kunna ge de på lappar, e-post etc. Skolverket (ibid., s. 26) 

förespråkar att det i planen skall redogöras för hur eleverna involveras i arbetet med 

likabehandlingsplanen. Planen skall synliggöras för elever, personal och vårdnadshavare och kan 

förankras genom klassråd, föräldramöten o.s.v. (ibid., s. 31). Enligt förordningen (2006:1083) skall 

en likabehandlingsplan (både planen för likabehandling samt planen mot kränkningar) upprättas, 

följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken 

planen gäller… elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.  

 

Förutom rekommendationer från skolverket, baserat på styrdokumenten, har organisationer 

engagerat sig i råd inför ett effektivt likabehandlingsarbete på skolorna. Skolverket beskriver inte råd 

för enbart nätmobbning utan likabehandlingsarbete generellt och därav använder studien även 

Friends råd för att arbeta med likabehandling på nätet. Enligt Friends nätrapport (2016, s. 26) bör 

handlingsplanen ha tydliga rutiner för hur personalen skall gå tillväga om en elev blir utsatt för 

kränkningar på nätet. Kartläggning kring elevernas nätvanor borde ske årligen och genom det få reda 

på vart på nätet elever känner sig otrygga för att kunna utvärdera och skapa åtgärder. Friends (ibid., 

s. 26) menar också att det är viktigt att eleverna är delaktiga i att komma med förslag till åtgärder 

mot nätkränkning för att arbetet skall bli effektfullt. På så sätt blir eleverna mer involverade i arbetet 

och det gör att åtgärderna känns relevanta och effektiva för eleverna. För att eleverna skall ha en god 

miljö på nätet krävs att skolan samverkar med vårdnadshavare, exempelvis genom diskussion på 

föräldramöten. Sist uppger Friends (ibid., s. 26) att för ett effektivt arbete för att motarbeta 

nätkränkningar krävs att personalen tar ett gemensamt ansvar för att eleverna skall vara trygga på 

nätet.  

 

Vidare i uppsatsen används begreppet handlingsplan då det var det vanligast förekommande 

begreppet som skolor i den undersökta kommunen namngav den till, den kan även kallas 

likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling osv.  

2.2.1 Modell för att förebygga kränkningar och trakasserier 

Det är huvudmannens uppgift att vidta åtgärder för att förebygga att trakasserier och kränkningar inte 

sker (Diskrimineringslagen, kap. 3, 15§ & Skollagen, kap. 6, 7§). Enligt lgr.11 skall all personal i 

skolans verksamhet vara uppmärksamma och vidta de åtgärder som krävs för att arbeta förebyggande 

mot kränkningar och diskriminering. Skolverkets allmänna råd (2014b, s. 22) har gett råd för hur det 

förebyggande arbetet bör se ut. De har gjort en lista som beskrivs här nedan. 

 

1. Regelbunden kartläggning: Det förebyggande arbetet skall ske systematiskt och då krävs en 

kartläggning där risken för diskriminering och kränkande behandling synliggörs. 

Kartläggningen skall även ta reda på hur eleverna uppfattar sin situation i skolan för att 

personalen skall kunna göra passande insatser i det förebyggande arbetet. Kartläggningen 

kan ske genom samtal med eleverna eller personal. Det kan också ske genom 

enkätundersökningar, gruppsamtal, trygghetsvandringar o.s.v.   

2. Analysera resultatet av kartläggningen: För att kunna göra passande insatser i det 

förebyggande arbetet krävs att personalen analyserar kartläggningen. Vart kände eleverna 

sig otrygga? Vad gjorde att de kände sig otrygga där? Analysen skall beröra det 

kartläggningen visade och personalen skall fundera över varför den platsen var otryggande 

för flera elever exempelvis. 

3. Konkreta och uppföljningsbara mål samt planera insatser: När analysen är gjord skall arbetet 

fokusera på vad som kan ändras vid den platsen eller tidpunkten som kan göra det tryggare 

för eleverna. Därefter kan insatser planeras för att upprätthålla målen, ett exempel skulle 
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kunna vara: snökullen på skolgården skall vaktas nordgrannare av en extra rastvakt för att 

förhindra olyckor. 

4. Elevernas delaktighet: Elevernas deltagande och inflytande i det förebyggande arbetet beror 

på vilken ålder och mognadsgrad de har. 

 

Förebyggande åtgärder är en del av handlingsplanen för att förebygga diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling.  

2.3 Styrdokument 

Huvudmannen har ett ansvar att skolor bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling (skollagen 2010, kap. 6, 7§). Huvudmannen har även skyldigheten att se till att det 

genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling (skollagen 2010, kap. 6, 7§). Bland dessa förebyggande åtgärder ingår en plan mot 

kränkande behandling, huvudmannen har ansvaret att se till att det genomförs. Skollagen (2010, kap. 

6, 10§) nämner att det är förbud mot kränkande behandling och att personal som får upplysning om 

att kränkande behandling i samband med verksamheten förekommer har skyldighet att anmäla till 

rektorn. Där rektorn sedan ska anmäla händelsen till huvudmannen.  

 

Nätbaserade kränkningar förekommer ofta på andra platser än vid och i skolans verksamhet, det står 

inte uttalat i skollagen om det ingår i skolans verksamhet att utreda kränkningar utanför skolans 

område. Barn- och elevombudet (skolinspektionen 2015) säger, vid utredningen av ett fall med 

nätbaserade kränkningar mellan elever, att skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som 

sker på elevens fritid, om händelserna har kopplingar till verksamheten i skolan. Detta fall innefattar 

en kränkande behandling mellan en elev och andra elever på samma skola där handlingen skett på 

nätet. Barn- och elevombudet (2015) menar att skolan måste anmäla även om kränkningen sker på 

internet och att skolan är skyldig att utreda händelsen då nätmobbning är lika allvarligt som andra 

typer av mobbning. Varav skolinspektionen samt barn- och elevombudet har uppgift att se till att 

bestämmelserna i skollagen följs (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 11). Likväl menar Erdis (2012, 

s. 60) att skola och fritid inte längre är separerade på grund av internet och mobiltelefoner och att det 

är skolans ansvar att ta tag i kränkningar på nätet även om det sker på fritiden. Erdis (2012, s. 60) 

visar även tecken på att nätmobbning kan vara en förlängning på traditionell mobbning och att skolan 

måste ingripa för att förebygga och för att få ett stopp på beteendet.   

2.3.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen finns för att motverka diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna och 

främja allas lika värde och rättigheter. Skolverket (2016a) skriver: inom skolan är det huvudmannen 

eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera 

varandra i juridisk mening. Kränkande behandling, trakasserier och diskriminering skall motverkas 

i skolans verksamhet enligt skollagen (2010, kap. 6, 2§), skollagen hänvisar till diskrimineringslagen. 

Det är utbildningsanordnarens ansvar att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn samt att 

förhindra att någon i skolans verksamhet utsätts för trakasserier (Diskrimineringslagen 2008:567, 

kap 3, 14-15§.). En likabehandlingsplan skall upprättas varje år för att främja lika rättigheter och 

möjligheter för alla elever. Planen skall, precis som planen för kränkande behandling, redovisa för 

vilka åtgärder som påbörjas eller genomförs under det kommande året. Samt skall det i planen 

redovisas för hur fjolårets åtgärder genomförts. (Diskrimineringslagen 2008:567, kap. 3, 16§). 

Utbildningsansvarig har ansvaret att utreda om en elev blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 

trakasserier samt förebygga att trakasserierna inte sker igen (Diskrimineringslagen 2008:567, kap. 2, 

7§). Med trakasserier innefattas en kränkande handling som har samband med 

diskrimineringsgrunderna och kränker någons värdighet medan sexuella trakasserier är en kränkning 

av någons värdighet genom ett sexuellt uppträdande (Diskrimineringslagen 2008:567, kap. 1, 5§).  
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2.3.2 Diskrimineringsgrunderna 

I skolan skall förebyggande arbete sikta på att minimera risken för diskriminering medan ett 

främjande arbete ska hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska ha lika 

rättigheter och möjligheter (Skolverket 2009, s. 17).  Att ha kunskap om varje diskrimineringsgrund 

är en del i att kunna främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna (ibid., s. 18). 

Diskrimineringsgrunderna som avses i diskrimineringslagen (2008:567, kap. 1, 5§) är:  

1. Kön, där definitionen av kön i diskrimineringslagen är kvinna, man eller en person som 

planerar att ändra eller har ändrat könstillhörighet, 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck vilket innefattar den som inte definierar sig som 

kvinna eller man eller uttrycker sig för att tillhöra ett annat kön,  

3. Nationellt eller etniskt ursprung, exempelvis diskriminering för hudfärg, 

4. Religion eller annan trosuppfattning, politiska, etiska eller filosofiska åskådningar omfattas 

inte, 

5. Funktionsnedsättning får inte ligga till grund för diskriminering där diskrimineringslagen tar 

upp funktionsnedsättning som fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. 

Detta innefattar inte tillfälliga begränsningar utan begränsningar till följd av en skada eller 

sjukdom vid födseln.  

6. Sexuella läggning och i diskrimineringslagen innefattar det sexuella läggningarna 

homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet, 

7. Ålder, den uppnådda levnadslängden. 

2.3.3 Huvudmannens riktlinjer 

Med huvudman avses kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän (Skollagen, kap. 2, 7§). 

Studien fokuserar på kommun som huvudman då studien endast undersöker kommunala skolor. I en 

kommun är huvudmannen kommunen men kommunfullmäktige är den som har det yttersta ansvaret. 

Huvudmannen har som ansvar att se till att skolor kan utföra sina uppgifter på rätt sätt. Det innefattar 

bland annat att resurser som krävs för att skolan kan genomföra utbildningen finns. (Skollagen, kap. 

2, 8§).  

 

I den kommun som undersökts deltar alla kommunala skolor förutom 2 i en gemensam modell för 

att minska mobbning. De 3 skolor som undersökts deltar alla i modellen. Modellen utformades 2011 

av en grundskolechef, doktorand vid högskola samt representanter från olika organisationer och 

skolor i kommunen. Forskningsbakgrunden är skolverkets resultat från rapporten Utvärdering av 

metoder mot mobbning (Skolverket 2011). Där effektiva insatser mot mobbning presenterats. 

Insatser i rapporten som beskrivs som effektiva är att skolan har ett 

antimobbningsteam/trygghetsgrupp, rutiner för hur mobbningen skall hanteras, att elever medverkar 

aktivt i det förebyggande arbetet, att regelbundet utvärdera och följa upp hur elevernas situation är, 

att det är en bra gemenskap mellan eleverna, personalutbildning för ökad förståelse om kränkningar, 

rastvakter, stormöten och regler på skolan.  Planeringen av modellen tog 1 års tid och 2012 startade 

några skolor upp med användningen av den. När en skola ingår i modellen väntas ett succesivt arbete 

där heldagar för struktur av modellen på varje skola genomförs. Heldagar finns dessutom för 

fortbildning för några i personalgruppen för att stärka arbetet mot kränkningar, trakasserier och 

mobbning på deras skola. Modellen kräver att skolan skall ha ett trygghetsteam där 3-8 i personalen 

med specialkompetens bör ingå samt pedagoger. Modellen innebär att skolan skall göra 2 

kartläggningar, en på hösten för att se med vilka premisser skolan startar med. Från den 

kartläggningen träffas sedan delaktiga i modellen tillsammans för att se vilka åtgärder skolan behöver 

ta. Därefter sker en kartläggning på våren för att utvärdera om insatserna haft effekt. En delaktig 

skola i modellen avslutar alltid året med att utvärdera insatserna för det gångna året samt planera nya 

insatser för höstterminen. På kommunens hemsida skriver de i en förklaring av modellen att det inte 

är någon garanti att mobbning inte kommer att ske på en skola enbart för att den medverkar i 

modellen. Utan de skolor som medverkar har bättre förutsättningar att motverka mobbning då de får 

fortbildning kring forskning och mer stöd genom arbetet. Arbetet med modellen skall vara en del av 

skolans vardag.  
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I resultatet av utvärderingen av modellen har det varit stora skillnader mellan skolor. På en del skolor 

har inget framsteg gjorts medan vissa skolor minskat mängd utsatta elever med 2/3. Sammanlagt har 

0-15% av elever uppgett sig mobbade på olika skolor.  

2.4 Studiens definitioner 

Här presenteras definitioner av begrepp som studien utgår från. 

 

Nätmobbning/nätkränkning: Avser handlingar som sker på nätet där den drabbade känner sig sårad, 

ledsen eller mindre värd (Friends 2016, s. 10). En del forskare menar att kränkningar på nätet inte 

behöver ske upprepade gånger för att kallas nätmobbning. Studien använder nätmobbning som ett 

begrepp för en eller flera kränkande handlingar på internet eller mobiltelefon. Platser för kränkande 

handlingar kan vara sms, sociala medier, e-post o.s.v.  

 

Kränkningar: Studien använder begreppet kränkningar efter hur styrdokumenten beskriver 

begreppet. Skollagen (6 kap, 3§) skriver om kränkande behandling som kränkande handlingar, som 

sårar eller gör någon ledsen, som inte går inom diskrimineringslagen (2008:567). Det kan vara 

enskilda händelser eller upprepade händelser. Det gäller alltså inte en företeelse som sårar eller gör 

en person ledsen som ingår i någon av diskrimineringsgrunderna.  

 

Mobbning: Upprepade händelser under en tid där utövaren säger eller gör obehagliga saker (Olweus, 

1999, s. 9). Studien använder begreppet mobbning som upprepade kränkningar, där det finns obalans 

i maktförhållandet och behandlingen är till för att skada/såra den utsatte.  

 

Diskriminering: Studien använder begreppet diskriminering som en handling som inte avser till att 

främja allas lika värde. Handlingen missgynnar en eller flera elever till grund av någon av 

diskrimineringsgrunderna (se 2.4.2). Juridiskt kan inte barn och elever utsätta varandra för 

diskriminering, utan enbart vuxna mot barn, elever eller andra vuxna.  

 

Trakasserier: En negativ handling eller uppträdande som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. I studien används trakasserier som ett begrepp på diskriminering som 

elever utsatt varandra mot. Juridiskt kan elever trakassera varandra (skolverket 2016a).   

 

Handlingsplan: Studien använder begreppet som ett samlingsnamn för den plan diskrimineringslagen 

(2008:567, kap. 3, 16§) och skollagen (2010:800, kap. 14, 8§) kräver. Plan för likabehandling samt 

plan mot kränkande behandling. Begreppet handlingsplan innefattar en sammansatt plan som 

inkluderar båda.  

 

Förebyggande arbete: består av att avvärja risker för trakasserier och kränkningar (Skolverket, 

2016b). Det förebyggande arbetet kan påbörjas genom exempelvis en kartläggning för att se vart 

riskerna för kränkningar och trakasserier sker. Arbetet fortlöper sedan genom att analysera resultaten 

av kartläggningen och påbörja åtgärdande insatser.  
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3 Tidigare forskning 

Den forskning som gjorts kring nätmobbning i samband med skolans verksamhet är knapphändig i 

jämförelse med den mängd forskning som finns kring traditionell mobbning, vilket kan bero på den 

korta tid som nätmobbning vuxit fram.  

3.1 Förekomsten av nätmobbning 

I segmentet presenteras nätmobbning, hur vanligt det är samt vilka som utsätts. Dunkels (2009, s. 

73) menar att nätet är ett nytt ställe för unga att umgås och där, precis som överallt annars där 

umgänge förekommer, kan mobbning ske. Att få definitiva siffror på hur många som har blivit 

drabbade beror på vilken undersökning som studeras, vilka frågor de ställt och även om de diskuterat 

definitionsbegreppen innan. Kowalski m.fl. (2012, s. 89) menar också att det är svårt att få ett exakt 

nummer på antal drabbade samt att det behövs mer forskning kring ämnet nätmobbning. I de studier 

som Kowalski m.fl. (ibid., s. 90) studerat skiljer sig resultat också åt beroende på vilket land som 

studien gjorts i. I vissa är mobiltelefonen och sms den vanligaste platsen för icke traditionell 

mobbning medan det i ett annat land är internet. Enligt Flygare och Johansson (2013, s. 136) är det 

vanligare att äldre elever utsätts för kränkningar på nätet och att det inte är lika vanligt i årskurs 4 

som i årskurs 9. Sammanlagt uppgav 2.8 procent av de i Flygare och Johanssons (ibid., s. 138) 

enkätstudie att de blivit utsatta för mobbning och eller kränkningar på nätet. Att tilläggas är att deras 

enkätstudie inte förberedes med en förklaring till begreppet mobbning innan samt att de utgått från 

att kränkande handlingar skall ha varit menat för att göra den utsatte illa. Alltså omfattas inte 

kränkande handlingar när någon oavsiktligt skadad/sårat en annan person i deras tolkning. Deras 

studie visar att flickor oftare utsatts för mobbning på nätet än pojkar (ibid., s. 138). Det finns tecken 

som visar på att mobbning på nätet kan vara en förlängd arm av traditionell mobbning. Flygare och 

Johansson (ibid., s. 141) har genom deras undersökning fått resultatet att ungefär 11 procent av de 

som blir mobbade i skolan dessutom blir mobbade på nätet. Däremot verkar det vanligare att de som 

är utsatta på nätet även är det i skolan då 87 procent av de som blir utsatt på nätet uppgett att de även 

blir utsatta i skolan (ibid., s. 141).  

 

Organisationen Friends, vars uppdrag är att stoppa mobbning och kränkande behandling gör varje år 

en nätrapport. Nätrapporten är utformad via webbaserade enkäter där elever antingen tillsammans 

med målsman eller enskilt gjort undersökningen. Undersökningen 2016 omfattade 1015 barn och 

unga i olika åldrar mellan 10-16 år och könsfördelningen var i stort sett jämn (Friends 2016, s. 34). 

Under deras senaste nätrapport framkom att 32 % var utsatta för någon form av kränkning på nätet 

under det gångna året (ibid., s. 10). Liksom Flygare och Johansson (2013, s. 136) visar Friends 

undersökning på att fler tjejer utsätts för kränkningar på nätet än killar. Friends nätrapport (2016, s. 

34) visar att 8 % av tjejerna och 5 procent av killarna blivit utsatta för nätmobbning (ibid., s.10). Att 

tjejer är mer utsatta för mobbning på nätet styrker Beckman i sin avhandling (2013, s. 56). Det är ett 

resultat från en studie där 3800 ungdomar i årskurs 7-9 deltagit genom ett webbaserat frågeformulär 

samt genom fokusgrupper. Resultatet av studien visade att tjejer och killar är lika benägna att vara 

mobbare på nätet.  

3.2 Nätmobbning och traditionell mobbning 

I flertalet studier har likheter och skillnader mellan nätmobbning och traditionell mobbning 

undersökts, några av de teorierna presenteras här. Beckman (2013, s. 56) visade i sin studie att tjejer 

är mer utsatta för mobbning på nätet. Beckman visar även att pojkar är mer benägna att vara 

traditionella mobbare, vilket Kowalski m.fl. (2012, s.27) och Olweus (1999, s. 12) styrker. De som 

blev utsatta för traditionell mobbning var både tjejer och pojkar i nästan samma utsträckning i 
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Beckmans studie (2013, s. 56) medan Olweus (1999, s. 12) menar att pojkar i något större 

utsträckning är utsatt för traditionell mobbning och då oftast direkt mobbning.  

 

Att definiera nätmobbning är svårare än traditionell mobbning enligt Thornberg (2013, s. 256), där 

mobbning beskrivs som aggression, kränkningar eller utfrysning, där handlingarna skall ske 

upprepade gånger. Thornberg (ibid., s. 256) menar att det inte behöver vara samma definition på 

nätmobbning som traditionell mobbning och menar då främst upprepade händelser och att det inte 

behöver vara mer än en kränkning på nätet för att det skall klassas som nätmobbning. En bild eller 

ett budskap på nätet kan ses över en längre tidsperiod samt delas vidare till andra vilket ger 

kränkningen en större plattform där plats och tid inte behöver vara hindrande faktorer (ibid., s. 256). 

På så sätt kan en kränkning bli större och pågå längre. Kowalski m.fl. (2012, s. 58) menar också att 

det är svårare att definiera nätmobbning för att de metoder som används för nätmobbning samt 

beteendet bakom är varierande.   

  

Tillgängligheten att kränka på nätet kan ha gjort att mobbning ökat (Dunkels 2009, s. 72). Det på 

grund av den variation och möjlighet som nätet tillgängliggör. En del elever som inte vill/vågar utöva 

traditionell mobbning kan använda internet som verktyg för kränkningar istället (Tokunaga 2010, s. 

279). Det kan bero på att utövningen av mobbningen då inte känns lika illa eftersom utövaren inte 

ser den utsatte bli ledsen samt på grund av att många sociala medier tillåter anonyma kommentarer 

och inlägg, vilket är ett effektivt verktyg för att kunna gömma sig bakom mobiltelefon-, dator- eller 

surfplatteskärmen. Tokunaga (2010, s. 279) tar upp att en del nätmobbare dock inte använder sig av 

möjligheten av att vara anonym vid kränkningar.  

 

Elever som utsätts för traditionell mobbning utsätts ibland dessutom för mobbning på nätet. Ybarra 

& Mitchell (2004, s. 1313) är en av de som visar att traditionell mobbning och nätmobbning kan 

hänga ihop. De har i sin telefonintervjustudie kring internetanvändande i USA mellan 1999-2000 

med 1501 barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år kommit fram till att en del elever som utsätts för 

traditionell mobbning också utsätts på nätet, medan några som blir utsatta för traditionell mobbning 

utsätter andra för nätmobbning. De tar också upp, liksom Tokunaga (2010, s. 279) gjort, att en del 

som inte vill eller av andra skäl deltar i eller grundar traditionell mobbning kan använda internet som 

utlopp för att kränka andra. Att de som utsätts för kränkningar i skolan ofta också utsätts på nätet är 

tragiskt men samtidigt en räddning enligt Dunkels (2009, s. 80). Det för att då vet skolan än mer 

vilka elever som måste skyddas och insatser kan riktas åt dessa. På så sätt är förövaren inte någon 

okänd person utan förmodligen en person på skolan. Skolan kan då arbeta mer ingående med att 

motverka kränkningarna och främja ett bra klimat på skolan. Dunkels (2009, s. 73) ställer sig också 

kritisk till begreppet nätmobbning av flertalet orsaker b.la. för att det då kategoriseras som något 

annat än traditionell mobbning. Två delar som inte borde skiljas åt. En ny term för handlingarna kan 

göra att det ses som något nytt och spännande trots att det inte är så stor skillnad mellan nätmobbning 

och traditionell mobbning (ibid. s. 73). Det kan alltså vara något som en del barn och ungdomar blir 

nyfikna på för att det anses som något nytt, i och med termen nätmobbning.  

3.3 Barn/ungdomar på internet 

Barn och ungdomar kan ta sig an en annan personlighet på nätet som är mer aggressiv än vad de är i 

verkligheten (Ybarra & Mitchell, 2004, s. 1313). Ybarra och Mitchell beskriver en skillnad mellan 

kränkningar på nätet och traditionell mobbning och det är obalans i maktposition som enligt Olweus 

(1999, s. 9) är ett kriterium för traditionell mobbning. På nätet kan identiteten vara dold, vilket skapar 

en möjlighet att påvisa en makt personen inte har i skolan exempelvis (Ybarra & Mitchell, 2004, 

s.1313). Makt i internetvärlden kännetecknas alltså inte av fysisk storlek, som ofta kännetecknas som 

makt i traditionell mobbning, utan av anonymiteten. Att vissa utövare använder sig av anonymiteten 

för att kränka andra elever på nätet visar Ybarra och Mitchells (2004, s. 1313) undersökning på då 

84 % av utövarna av nätmobbning kände deras offer medan 69 % av offren inte visste vem/vilka som 

nätmobbade dem. Deras resultat är en indikation på karaktärsdrag kring nätmobbning men inget 

faktum för hur det absolut är.   
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Vilken skada en nätkränkning gör beror på vem förövaren av kränkningen är till offret. Sevcikova, 

Smahel och Otavova (2012) har undersökt 16 elever från olika skolor i Tjeckien i åldrarna 15-17 som 

alla har blivit utsatta för nätmobbning. Eleverna har intervjuats i hur de ser på aggressiva attacker på 

nätet och när de ser dem som skadliga. Resultatet av studien är indelad i tre grupper: nätkränkningar 

av okänd utövare, nätkränkningar av känd utövare samt kränkningar både online och offline. 

Kränkningar från okänd utövare visade sig ha stor påverkan på eleverna när de anonyma utövarna 

drog in verkliga livet i livet-online, exempel från studien kunde vara att kränkningar kunde började 

att ske offline eller att utövaren började hänga ut eller förolämpa personen inför människor som 

personen kände (ibid., s. 323). De utsatta kände sig osäkra på om hoten skulle bli verkliga då de inte 

visste vem personen var som låg bakom hoten. Den andra gruppen, kränkningar på nätet av kända 

utövare, visade sig oftast vara kränkningar från en person på samma skola. Kränkningarna skedde 

nästan varje dag på nätet och en del utövare delade med sig av sina attacker med andra för att åskåda. 

I deras studie framkom att en person blivit utsatt av att en tjej laddat upp ett foto som sin profilbild 

på den utsatte på ett socialt media och med en elak kommentar under. Den utsatte kände sig 

försvarslös och blev förödmjukad då många personen kände kunde ta del av kränkningen. Den sista 

gruppen, mobbning/kränkningar online och offline visar på att mobbning i skolan kan fortsätta i 

hemmet via internet. I ett fall studien tar upp fortsatte klassdynamiken på internet där mobbaren 

stärkte sin position än mer. Traumat blev värre för den utsatte genom att eleverna ofta diskuterade 

kränkningar de gjort på internet i skolan. Skillnader i hur eleverna uppfattade kränkningarna berodde 

alltså på vilken relation offret hade med utövaren (ibid.).  

 

Mer än hälften av barn och unga vill inte berätta om att de blivit kränkta på nätet (bris, se Secher, 

2014, s. 26). Bris (ibid., s. 26) har hört från elever om att de inte vill att vuxna vet vad som händer 

på nätet, alternativt att de inte tycker att det är vuxnas plats att hantera. Enligt en studie som bris och 

.se (ibid., 2014, s. 26) gjort upplever 59 procent av barn och unga att de inte vill berätta för vuxna 

om att de blivit kränkta på nätet. Anledningarna som tagits upp var att det skulle vara pinsamt om 

vuxna fick reda på det, att de inte ansåg att de hade någon vuxen att prata med som skulle kunna 

hjälpa samt för att de var rädda för att de skulle fråntas internet på grund av att de blivit kränkta på 

internet. En 13-åring bevittnar om att vårdnadshavare sagt åt barnet att inte använda sociala medier 

och sedan gjort det ändå. Barnet har då en rädsla för vad vårdnadshavare skall säga samt för att det 

skall vara barnets eget fel för att barnet varit ute på sociala medier trots att barnet inte fick. 

3.4 Undersökta handlingsplaner 

En del uppsatser finns kring undersökta skolors handlingsplaner mot mobbning. 

Utvärderingsenheten, Uppsala kommuns gemensamma utvärderingsresurs, har via kontoret för barn, 

ungdom och arbetsmarknad gjort en undersökning på strukturen och innehållet i skolors 

handlingsplaner mot mobbning samt undersökt hur skolors handlingsplaner ser ut mot 

främlingsfientlighet och sexism (2003). I grundskolan såg planerna olika ut från skola till skola. I 

deras undersökning har några rektorer uppgett att de medvetet vill ha kortfattade planer för att de 

skall vara lättillgängliga att läsa (ibid., s. 10). Planerna formulerades av personal som är aktiva i 

exempelvis antimobbningsteam samt genom diskussioner i arbetslagen. Elever eller föräldrar var 

sällan delaktig i framskrivningsprocessen av planen. Tillgängligheten av planen såg olika ut beroende 

på skola. En del rektorer har uppgett att de har med handlingsplanerna i skolkatalogen. En rektor 

uppgav att all nyanställd personal på skolan får tillgång till planerna direkt. Genom enkäter svarade 

enbart 30 % av eleverna att de kände till en handlingsplan mot mobbning på sin skola. 68 % av 

föräldrar kände till planen och ungefär 54 % av föräldrarna hade tagit del av innehållet i planen. 

Motsvarande andel av personalen som kände till planen var 92 % (ibid., s. 11). Att inte alla i 

personalen känner till att skolan har en handlingsplan mot mobbning känns oroväckande. Det kan 

dock ha sin grund i att en del av skolans övriga personal som expeditionspersonal o.s.v. inte 

informerats om handlingsplanen på skolan (ibid., s. 11). Studien uppger att de inte tänkt på att planen 

skall förvaltas för hela skolans personal. 
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4 Läroplansteori  

Syftet med studien är att analysera hur mellanstadieskolors handlingsplaner för att förebygga 

nätmobbning men även för att förebygga kränkningar, diskrimineringar och trakasserier ser ut. 

Studien undersöker även hur handlingsplanerna för att förebygga nätmobbning förhåller sig till 

styrdokumenten lgr. 11, skollagen samt huvudmannens föreskrifter. För att kunna undersöka 

handlingsplaner används läroplansteori. Det som innefattar ett läroplansteoretiskt perspektiv är olika 

typer av texter om utbildning, styrdokumentens upplägg och innehåll samt hur undervisning bör 

bedrivas (Wahlström, 2015, s. 12). Skolan har ramar att förhålla sig till som anges i skollagen, 

dessutom anges övergripande mål och riktlinjer för skolan i skollagen (Skolverket, 2015). Det är 

skollagen och läroplanerna som tillsammans utgör de styrdokument skolan skall förhålla sig till 

(ibid.). De kunskapskvalitéer som eleverna skall utveckla anges i kursplanerna dock är det inte 

kursplanens uppgift att beskriva hur utformningen av undervisningen skall genomföras (ibid). Det är 

upp till lärarna att styra undervisningen för att eleverna skall nå kunskapskraven.  

 

Det engelska ordet curriculum är bättre än läroplan då läroplan oftast förknippas med just läroplanen. 

Begreppet curriculum passar bättre in som samlingsbegrepp för flera texter och inte enbart läroplanen 

(Wahlström, 2015, s. 12). Begreppet läroplan används dock som samlingsbegrepp för just de olika 

texterna som nämndes ovan. Linde (2000, s. 5) använder begreppet som ett sammanfattande ord vårt 

språk har för teorier om och praktik kring stoffurval, organisation och förmedlingsformer i 

undervisning. Det som skolan skall undervisa om, den kunskap som lärare skall förmedla är utvalt 

och organiserat efter vad som är av värde (ibid., s. 5). Läroplansteori diskuterar kring vad som är 

värd kunskap och vem som bestämmer vilken kunskap som är värd att förmedla för eleverna.  

 

Undervisningens resultat, eller skolans resultat av ett arbete, påverkas av olika saker. Ramfaktorteori 

beskrivs som en basmodell för att förstå olika faktorer som påverkar på resultatet av exempelvis 

undervisningen (Wahlström, 2015, s. 24) Ramfaktorteori var något som växte fram på sent 60-tal 

efter att en forskare bevisat att det inte räcker med att bara mäta resultatet av något. För att kunna 

mäta resultatet av något krävs att det utgås från organisatoriska ramar som styr undervisningen och 

sedan undersöka de samband som finns mellan ramarna och utformningen av undervisningen (ibid., 

s. 24). Genom det kan sedan resultatet tolkas då ramarna styr hur elever presterar i skolan. 

Ramfaktorteori är ett samband mellan ramar (skolans styrdokument), process (sambandet mellan 

ramarna och utformningen av undervisningen) samt resultatet (som kan analyseras utifrån ramarna 

och processen). Exempel på ramar som lärarna skall förhålla sig till är tillgänglig utrustning, antalet 

elever i klassen, betygssystem etc. (Linde, 2000, s. 15). Ramfaktorteorin var en föregångare för det 

som idag kallas läroplansteori (Wahlström, 2015, s. 25). Övergången blev under 70-talet där 

läroplanens innehåll kopplades med samhällsanalyser (ibid., s. 25). Det vill säga hur läroplanen styrs 

av hur samhället förändras. Ett exempel på det kan vara definitionen av begreppet mobbning i lpo. 

94 respektive lgr. 11. Där mobbning i lgr. 11 inte benämns på grund av att en enskild kränkning bör 

ses som lika allvarlig och åtgärdas med samma medel som upprepade kränkningar. Läroplansteori 

innefattar de ramar som styr utbildningen, hur de påverkas av historien och samhället samt hur det i 

sin tur påverkar den undervisning som genomförs (ibid., s. 25).  

 

Läroplanskod är ett begrepp för de delar som bygger upp en läroplan (ibid., s. 26). Wahlström (2015, 

s. 26) tar upp 3 nivåer. Det första är en samhällelig nivå där värderingar, kunskaper och erfarenheter 

samlas och organiseras i föreställning till samhällets förhållanden. Den andra nivån är utformningen 

av läroplanens innehåll samt frågor kring skolans styrning. Den avslutande och tredje nivån innefattar 

studier över undervisningen utifrån läroplanen. I studien innebär det hur skolors handlingsplaner är 

utformade efter de ramar skolan har att förhålla sig till. Läroplanen utges av och i 

formuleringsarenan, tolkas i transformeringsarenan och förverkligas i skolan på realiseringsarenan 

(Linde, 2000, s. 56). Lärarna tolkar läroplanen i transformeringsarenan och utformar sin undervisning 

efter egna erfarenheter, skolkulturer o.s.v. med kunskapskraven som mål. Det är i realiseringsarenan 
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som eleverna kan påverka. Genom deras attityd till undervisningen kan de få lärare att ändra 

innehållet (ibid., s. 56). 

 

Omvärlden påverkas av undervisningen i skolan, men på samma sätt påverkas skolan också av dess 

omgivning. Linde (2000, s. 9) beskriver att läroplansteori är en upptäcktsfärd i att förstå vår 

världsbild. Läroplansteori förklarar hur skolan och utbildningen påverkas av samhället (ibid., s. 9). 

Linde (2000) tar liksom Wahlström (2015) en historik i den äldre läroplansteorin. Före 60-talet 

präglades läroplansteori inte av hur samhället påverkar skolan och debatter om skolan. Inte heller har 

det varit teorier kring faktorer som påverkar skolan, förutom faktorer som styrdokumenten. Det som 

Linde (2000, s. 9) beskriver som traditionell läroplansteori har då präglats av objektivitet i 

framtagande av en kursplan där tänkande om moral, effektivitet och samhällsnytta har lett arbetet 

(ibid., s. 9).  Från 60-talet och framåt har läroplansteorin varit empirisk. Det vill säga, faktorer andra 

än enbart styrdokumenten har analyserats utifrån hur de påverkar skolan (ibid., s. 10).  Studier har 

gjorts kring hur innehållet i undervisningen påverkas av olika faktorer. Linde (ibid., s. 48) menar 

dock att läroplanen kan ses som en påverkansfaktor på skolan. Att läroplanen inte kan styra över allt 

utan har täckt ett stort spann av faktorer som skolan skall förhålla sig till. Läroplan skall ses som 

riktlinjer för hur skolan skall uppnå önskad utveckling och inte som den enbart påverkande faktorn 

(ibid., s. 48).  

 

Genom att använda sig av ett läroplansteoretiskt perspektiv har samband kunnat förstås kring 

handlingsplanernas utformning utefter styrdokumenten. Flera faktorer påverkar på hur skolan väljer 

att lägga upp sin handlingsplan där läroplanen är en del av det. Läroplanen har sedan i sin tur 

påverkats av olika faktorer i samhället.  Nätmobbning är en del i hur samhället och utvecklingen 

påverkar på skolans sätt att utforma en handlingsplan. Nätmobbning sker i elevernas liv på internet 

men är ändå en del av skolans vardag. Läroplansteori ger en begreppsbild över att samhället påverkat 

och att undersökta handlingsplaner för 10 år sedan hade sett annorlunda ut.  

 

Läroplansteori har lett till uppdelningen av resultatet då handlingsplanerna analyserats efter 

analytiska frågor som använts mot materialet för att besvara frågeställningarna. Dessa är: 

 

 Förankras nätmobbning i handlingsplanerna och i så fall, hur görs det? 

 Vilka kartläggningsmetoder har skolorna använt sig av?  

 Vilka kränkningar har skolorna sett genom kartläggningsmetoderna? 

 Hur väljer skolorna att skriva fram mål och åtgärder mot de identifierade kränkningarna? 

 

För att analysera den sista frågeställningen, som visar på vilket sätt skolornas handlingsplaner 

förhåller sig till styrdokumenten används Skolverkets (2009, s. 22) hjälpmedel vid utformandet av 

handlingsplanen. Materialet som de publicerat har presenterats tidigare och används för 

frågeställning eftersom att det är skolverket som ger riktlinjer och ramar som skolan skall förhålla 

sig till. Dessa råd är inget som skolorna måste använda sig av fullt ut men de ger en god indikation 

på hur en effektiv handlingsplan skall vara utformad. Genom det verktyget analyseras resultatet 

utefter skolans påverkansfaktorer.  
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5 Metod 

Studien riktar in sig på mellanstadiet och undersöker handlingsplanerna utifrån den problematik som 

lärare och rektorer stöter på vid utformandet. Nätmobbning, är som nämnts, oftast svår att upptäcka 

och på så sätt svårt att förebygga. Genom att undersöka handlingsplanerna ges en översikt över på 

vilket sätt skolor förhåller sig till ett likabehandlingsarbete mot nätmobbning.   

5.1 Analys 

För att analysera skolornas handlingsplaner görs en textanalys, kan också kallas dokument- eller 

innehållsanalys. En textanalys kan göras över skolors läroböcker, läroplaner osv. men också för att 

undersöka skolors handlingsplaner (Stukát, 2011, s. 60). Det som görs är att en text analyseras utifrån 

en/flera avsedda aspekter. Exempelvis kan ett läromedels illustrationers könsfördelning undersökas 

och analyseras. Frågor som en textanalys skall besvara utifrån den undersökta aspekten är hur mycket 

(i studiens fall) handlingsplanen tar upp om den/de valda aspekterna? på vilket sätt beskrivs det och 

vad tar man inte upp? (ibid, s. 60). Studien använder det genom att beskriva utformandet av 

handlingsplanerna samt diskuterar varför inte exempelvis förebyggande åtgärder mot nätmobbning 

finns med.  

 

Genom de analytiska frågorna (se ovan) presenteras resultatet enligt följande: först presenteras 

nätmobbning i handlingsplanerna, därefter vilka förebyggande åtgärder skolorna tagit fram mot de 

kränkningar de sett genom kartläggningsmetoderna och sist på vilket sätt skolorna förhåller sig till 

styrdokumenten. Resultatet är inte uppdelat efter studiens frågeställningar och för att tydliggöra detta 

framläggs här vart svaren från frågeställningarna ses i resultatdelen. Frågeställning 1, om hur 

handlingsplanerna ser ut besvaras i resultatets 6.2, frågeställningen 2, vad som varierar i 

handlingsplanerna besvaras i sammanfattningarna 6.2.1 och 6.3.1 och frågeställning 3, på vilket sätt 

handlingsplanerna förhåller sig till styrdokumenten besvaras i 6.4.  

 

Uppdelningen av resultatet har gjorts då nätmobbning, som främst skulle undersökas, varit separerad 

från kränkande handlingar. Både i handlingsplanerna och i de analytiska frågorna. Därigenom 

beskrivs likheter och skillnader under de båda resultatdelarna istället för att det får en egen 

resultatdel.  

  

Studien använder sig av ett komparativt arbetssätt. Det innebär ett jämförande mellan flera liknande 

texter för att se likheter och skillnader (ibid. s. 60). Vilket görs med skolornas handlingsplaner. Stukát 

(ibid, s. 60) beskriver att i en komparativ studie räcker det inte bara att beskriva innehållet i de 

undersökta texterna utan skillnaderna som upptäcks skall kunna förklaras utifrån den/de aspekter 

som studien utgått från att undersöka. För studien förklaras det genom läroplansteori och hur skolor 

påverkas av olika faktorer i sitt utformande av handlingsplaner. Mer om detta beskrivs i resultatets 

sammanfattande delar.  

 

Studien har ett kvalitativt förhållningssätt genom att handlingsplanernas analyser går på djupet 

(Holme & Solvang, 1997, s. 80). Det ger ett tvärsnitt av hur handlingsplanerna kan se ut. Kvalitativa 

studier kan vara mer flexibla än kvantitativa studier och studiens upplägg kan ändras under 

genomförandet (ibid., s. 80). Det för att erfarenheter och undersökning inom området skapar en större 

medvetenhet för studiens upplägg. För studien har det inneburit att även undersöka skolors 

handlingsplaners arbete med förebyggande åtgärder mot kränkningar, trakasserier och 

diskrimineringar. Det för att forskningen visat att traditionell mobbning har samband med 

nätmobbning, vilket gör att det har relevans för studien.  
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5.2 Litteratur 

Litteratur som valts som grund i studien utgår från den knappa kurslitteratur från lärarprogrammet 

som berör ämnet och därefter avhandlingar, skolverkets forskningsstudier o.s.v. Forskning och 

litteratur efter 2011 (den nya läroplanen) är i fokus för studien men tidigare forskningsmaterial 

kommer att förekomma (lpo 94). I Lpo 94 samt i Lgr. 11 betonas människors lika värde och att 

skolans uppgift är att främja förståelse för andra människor. Det som skiljer de båda styrdokumenten 

är dock benämningen av kränkande behandling. I lpo 94 beskrivs att skolan skall se till att ingen 

utsätts för mobbning samt att trakasserier aktivt skall bekämpas medan lgr.11 tar upp ett större 

perspektiv på denna typ av handlingar. I lgr. 11 beskrivs diskrimineringsgrunderna och att ingen elev 

skall bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Vilket beror på att läroplanerna är en 

avspegling av hur samhället är och förändras (Stukát 2011, s. 61).  

  

Studien använder främst primärkällor, det vill säga forskningsresultat, observationer o.s.v. som 

författaren upplevt själv (Holme & Solvang, 1997, s. 132) men då det varit svårt att få tag på 

primärkällan används en sekundärkälla. En sekundärkälla är ett referat till en annans forskares 

resultat eller observationer.  En sekundärkälla kan dock ge en skev bild av primärkällan (Holme & 

Solvang, 1997, s. 346). Därav används sekundärkälla med försiktighet i studien.  

 

Att skolverkets forskningsstudier används beror på att deras forskning inom många ämnen är aktuell 

samt att forskningen har relevans för studien. Deras allmänna råd använder sig skolor ofta av vid 

praktiskt arbete vid utformningen av exempelvis en handlingsplan. Det känns därför aktuellt att 

använda den som grund för att undersöka resultatet.  

5.3 Samtycke och forskningsetik 

Skolornas likabehandlingsarbete med handlingsplan finns fritt tillgängligt på alla skolors hemsida, 

det gäller åtminstone i den kommun som undersökts. Av respekt och etiska skäl har rektorer 

tillfrågats innan deras handlingsplan undersökts. Genom mail har studien kort presenterats samt 

varför studien görs. Därefter har rektorerna tillfrågats om de vill dela med sig av sin handlingsplan 

(varav de som svarat, svarat att den ligger tillgänglig på skolans hemsida) och till sist har rektorerna 

fått förfrågan om deras tillstånd att använda handlingsplanen som grund för forskningsresultatet. 

Rektorerna som mailats har informerats med att deras uppgifter, skolans namn samt deras namn som 

rektorer kommer att behandlas konfidentiellt. Vilket således har gjorts.  

 

Av 9 tillfrågade rektorer har 4 stycken svarat, varav en rektor avböjt att delta på grund av att de på 

skolan var mitt i arbetet att göra en ny handlingsplan. Ett svar som självklart accepterats, därav 

användes inte deras eller någon av de 5 skolor som inte svarades handlingsplaner. Målet för studien 

var inte att undersöka 9 skolors handlingsplaner utan ett överskott mailades eftersom förhoppningen 

att minst 3 skulle svara då var större.  

 

För att få information kring den undersökta kommunens riktlinjer till skolorna har en 

utbildningsansvarig inom kommunen dessutom mailats. Därigenom kunde kontakt upprättas med en 

gruppledare inom en organisation i kommunen som arbetar med b.la. skolor för att främja barn och 

ungdomars självkänsla, de arbetar också för att förebygga social utslagning. Gruppledaren var 

tillmötesgående och bidrog med arbeten de och kommunen arbetar med. Att nämna är också att 

gruppledarens tillstånd om att använda uppgifterna i studien efterfrågats via mail, vilket också givits.  

 

I studien är kommunen och skolorna avidentifierade vilket innebär att studien inte hänvisar till 

kommunens uppgifter. Dock är det av relevans för studien att använda dessa i specifika sammanhang, 

som exempelvis beskrivningen om kommunens modell. Namnen som valts på skolorna i den 

undersökta kommunen är fiktiva och har valts slumpmässigt.   
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5.4 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att enbart undersöka skolors handlingsplaner och inte samtala med eller 

observera rektorer, pedagoger och övrig skolpersonal kring hur de arbetar praktiskt med 

förebyggande åtgärder. På så sätt kan mer tid ges till att undersöka handlingsplanerna och se hur 

skolor planerat att arbeta förebyggande mot nätmobbning och kränkningar. Hela handlingsplanerna 

har inte undersökts. En handlingsplan är uppdelad i tre delar, främjande, förebyggande och 

åtgärdande.  För studien har enbart förebyggande åtgärder varit relevant och inte främjande insatser. 

Det vill säga insatser som skolan skall göra systematiskt för att främja allas lika värde. Åtgärdande 

insatser, alltså hur personalen skall agera då de får reda på att kränkningar sker har inte heller varit 

aktuellt för studien, därav utelämnas den delen av handlingsplanen i resultatet.   

 

Genom att undersöka en kommun avgränsas arbetet. Handlingsplanerna kan på så sätt inte skiljas åt 

på grund av vilken huvudman de har utan skolorna har samma grund i arbetet. En till kommun 

tillfrågades men då en utbildningsansvarig person i kommunen inte svarat på mail avgränsades 

studien till enbart skolor i en undersökt kommun. Anledningen till att enbart kommunala skolor 

tillfrågades var för att de har samma huvudman och på så sätt samma förutsättningar i arbetet med 

likabehandling.   

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet kan definieras som mätningens motstånd mot slumpens inlyftande (Stukát 2011, s. 133) 

vilket det finns en kännedom om vid slumpvis valda skolor. Då tre handlingsplaner undersökts ger 

det en bild över hur kommunens handlingsplaner ser ut mot nätmobbning, kränkningar, trakasserier 

och diskriminering. Det är inget facit för hur alla skolors handlingsplaner ser ut eller hur vanligt det 

är att nätmobbning finns med i handlingsplanerna läsåret 2015-2016. Studien är ett slumpmässigt 

urval av skolors handlingsplaner för att få en insikt om hur handlingsplanerna kan se ut och skilja sig 

åt på skolorna. Det finns inget som säger att tre andra skolors handlingsplaner skulle se helt 

annorlunda ut och inte ha något gemensamt med de tre undersökta. En metod skulle kunna vara att 

söka igenom alla skolors handlingsplaner i kommunen för att leta efter de handlingsplaner med mest 

insatser och åtgärder mot nätmobbning i men som nämnts var rektorernas samtycke viktigt av etiska 

skäl. De skolor som har mailats har valts ut slumpmässigt, med försök till att hitta skolor i olika 

rektorsområden. Skolornas handlingsplaner har alltså inte undersökts innan mail skickats ut. Det för 

att inte vara partisk mot att en viss skola skall delta. På så sätt blir det ett mer slumpmässigt urval av 

kommunens skolors handlingsplaner.  

 

Medvetenhet finns om att skolor inte uttrycker allt förebyggande arbete i handlingsplanerna. En av 

de undersökta skolorna hade en kortfattad handlingsplan på ca 2 sidor, medan de andra hade 

handlingsplaner på 15-20 sidor. Det skapar en risk för feltolkningar vid analys av handlingsplanerna 

samtidigt som en lång handlingsplan inte får vara irrelevant. Skolor som inte benämner nätmobbning 

i handlingsplanen behöver inte vara ignorant mot problemet i skolans vardag. En medvetenhet finns 

om att skolor kan arbeta förebyggande mot nätmobbning trots att det inte står i deras handlingsplan. 

Studien vill dock fokusera på om skolor benämner nätmobbning i handlingsplanerna våren 2016 och 

om det tas på allvar i förebyggande syfte.  

5.6 Kodning 

Materialet har kodats med hjälp av analytiska frågor som är baserade på syftets frågeställningar. De 

analytiska frågorna är utformade genom arbetet med handlingsplanerna då materialet styrt 

kodningen. Att undersöka variationerna i skolornas handlingsplaners förebyggande del om 

nätmobbning blev mindre än föreställt då framskrivningen av nätmobbning i handlingsplanerna 

varierade. Därav har de analytiska frågorna och därmed kodningen varit beroende av materialets 

utformning.  
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Analysen har startat genom att undersöka vardera skolas handlingsplaner succesivt mot studiens 

syfte. Analysen har då letts via de analytiska frågorna. Därefter har de relevanta delarna av 

handlingsplanerna utdragits, sammanställts och jämförts mellan skolorna. Det för att kunna se om 

utformningarna varierat i de undersökta handlingsplanerna. De analytiska frågorna har gjort att 

kodningen varit strukturerad och att analyserna gjorts tematiskt. Varje fråga har undersökts enskilt i 

alla handlingsplaner, sammanställts och jämförts innan nästa analytiska fråga undersökts. För att 

komma fram till slutsatserna i studien har utdrag ur handlingsplanerna analyserats, jämförts och 

därefter sammanställts för att sedan diskuterats mot forskningsbakgrunden.  

5.7 Metodreflektion 

Fram tills framskrivningen av diskussionen valdes att reducera en del av studien och det var för att 

det inte stödjer studiens syfte. Det var en del där studien undersökte skolors handlingsplaners 

främjande avsnitt. Det vill säga vilka insatser skolor gör för att skapa en god miljö på skolan. 

Resultatet av den undersökningen gav ett ytterligare perspektiv till studien som inte var relevant. Det 

var något som inte stärkte studien och skapade en aspekt som inte tillhörde studien. Därav valdes att 

reducera den delen för att fokus skulle vara på syftet. Syftet för studien är förebyggande åtgärder och 

inte främjande insatser. Skillnaden, vilket handlingsplanerna visat, är att främjande insatser är något 

som sker systematisk som skolan gör varje dag i skolan för att främja allas lika värde. Det handlar 

bland annat om att personalen inte skall diskriminera någon för dens religion, kön eller sexuella 

läggning. Förebyggande åtgärder är istället åtgärder som är beroende av kränkningar eller problem 

skolan upptäckt. Exempelvis att elever uppger att skojbråk förekommer. Då är det skolans ansvar att 

förebygga att problemet inte återkommer på skolan.  

 

Genom att använda textanalys som metod har det läroplansteoretiska perspektivet kunnat nyttjas. Det 

har givit en möjlighet till att jämföra de olika dokumenten och diskutera kring skillnaderna och 

likheterna utifrån de ramar som skolan har att förhålla sig till. Genom det har syftet kunnat besvaras 

och resultatet har gett en indikation på hur skolor beskriver nätmobbning i handlingsplanerna läsåret 

2015-2016. Det läroplansteoretiska perspektivet har gett en djupare förståelse för vad som påverkar 

skolan och vad som påverkar ramarna som skolan förhåller sig till. En nackdel som kan finnas med 

textanalys som metod är att det är tolkningar av nedskrivna dokument. Vilket kan innebära att 

tolkningarna av dokumenten inte blir helt sanna. Enskilda ord är svårare att tolka än hela meningar 

vilket visade sig främst i en skolas handlingsplan då de använde en del punktformuleringar. 

Textanalys som metod kan också ha en svaghet genom att det inte visar hur skolan arbetar i praktiken. 

Det kan vara att skolorna arbetar mer med förebyggande åtgärder än de som framhålls i resultatet 

men det är utifrån handlingsplanerna som tolkningarna gjorts. Dock finns en förståelse om att så kan 

vara fallet. Studiens syfte har inte varit att se hur skolorna arbetar förebyggande utan hur skolor 

planerar att arbeta förebyggande mot kränkningar och hur handlingsplanerna kan se ut på olika 

skolor. Därav har metoden fungerat mot syftet. Om studien skulle genomförts genom intervju eller 

observation skulle resultatet byggas på hur lärare arbetar praktiskt mot kränkningar i skolan, vilket 

då blir ett annat syfte än det undersökta. 

 

Studiens tillförlitlighet delas in i två delar. I ett stort perspektiv är studien mindre tillförlitlig på så 

sätt att det enbart är 3 undersökta handlingsplaner i samma kommun vilket enbart ger en bild över 

hur handlingsplanerna ser ut. Studien går inte att använda som mått på hur kommunens skolors 

handlingsplaner ser ut utan bör ses som en indikation på det. Indikationen kan sedan utgöra grunden 

för vidare forskning för att studera om resultatet blir detsamma i en annan kommun eller en annan 

tid. Å andra sidan är studien tillförlitlig på så sätt att handlingsplanerna undersökts, analyserats och 

diskuterats på djupet samtidigt som det läroplansteoretiska perspektivet sätter studien i sitt 

sammanhang. Läroplansteorin medför en förståelse för hur och varför dokumenten är utformade. 

Dessutom en förståelse för samhällets påverkan på styrdokumenten och skolan.   
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Handlingsplaner är offentliga och finns tillgängliga på många skolors hemsidor för tillgängligheten 

till föräldrar, skolans personal och pedagoger samt elever. Studien har valt att tillfråga rektorer innan 

deras handlingsplaner undersökts. Valet av att få rektorers godkännande innan undersökning av deras 

handlingsplaner var ett medvetet val för att det kändes etiskt riktigt. Det skapar dock förhinder genom 

att det tog längre tid innan undersökningen kunde påbörjas. För en del rektorer tog det en vecka innan 

svar gavs och för mer än hälften av de tillfrågade rektorerna gavs inget svar. Hade handlingsplanerna 

undersökts utan rektorernas godkännande hade det varit mer effektivt. Dessutom hade fler 

handlingsplaner kunnat undersökas övergripande vilket skulle ge en bättre bild över hur kommunens 

handlingsplaner förhåller sig till nätmobbning. Då skulle inte handlingsplanerna kunnat undersökas 

lika grundligt som nu, då materialet hade varit så pass mycket större. En liknande uppsats har lästs 

där de gjort valet att undersöka alla kommuners handlingsplaner, utan rektorers godkännande, och 

sedan valt ut de som var mest intressanta. Det vill säga de handlingsplaner där det stod det de 

förväntade eller förvånades över. Där försvinner dock det slumpmässiga urvalet. Hade studien använt 

den metoden hade resultatet anpassats för att visa på de teorier eller förväntningar som författaren 

har skapat sedan innan. Det vill säga, undersöka de handlingsplaner som beskriver nätmobbning och 

åtgärder kring det. Det hade skapat en annan studie då undersökningen hade blivit kring hur 

åtgärderna skiljer sig åt på skolorna medan studiens resultat fokuserades på framkomsten av 

nätmobbning i handlingsplanerna. Genom det slumpmässiga urvalet ges en indikation på hur 

handlingsplanerna kan se ut. En medvetenhet finns om att ett slumpmässigt urval kan ha sett 

annorlunda ut om tre andra handlingsplaner undersökts. Att använda ett slumpmässigt urval har gjort 

att studiens undersökta handlingsplaner inte är utvalda för att de skall passa studiens syfte. 
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen av skolornas handlingsplaner. Resultatet baseras på 

de analytiska frågorna som lett till uppdelningen: nätmobbningens framkomst i handlingsplanerna, 

förebyggande åtgärder för kränkningar i handlingsplanen samt hur handlingsplanen förhåller sig till 

styrdokumenten. För ett effektivare förebyggande arbete i att motverka kränkningar är samarbete 

med vårdnadshavare en stor del. Studien har inte valt att undersöka det utan har fokuserat på hur 

skolorna planerar att arbeta. Dock finns en förståelse för att det är en viktig del för elevernas trygghet 

och känsla i skolan.  

6.1 Presentation av skolorna 

Kommunen som undersökts är en mellanstor kommun i Mellansverige. Den undersökta kommunen 

arbetar i rektorsområden där en rektor är ansvarig för ungefär 5 skolor i sitt rektorsområde. Varje 

skola har sedan en eller två biträdande rektorer som har huvudansvar för den skola de arbetar på. De 

skolor som undersökts ligger i tre olika rektorsområden. Rektorsområdena har ibland en gemensam 

vision som skolorna i rektorsområdet skall uppnå. Genom att ha undersökt skolor i olika 

rektorsområden undviks att vissa delar ur planen blir lika. Samtidigt är skolorna belägna i samma 

kommun vilket kan göra att planerna är mer lika varandra än planer i andra kommuner. Nedan 

presenteras de 3 skolor vars handlingsplaner har undersökts.  

 

Skola Väst 

Den första skolan är en Fk-6 skola med 3 paralleller. På skolan går ungefär 400 elever och på 

mellanstadiet arbetar ett 20-tal lärare. Skolan ligger utanför kommunens stad och 

upptagningsområdet innefattar mestadels villor. 2012 gjorde skolinspektionen en undersökning på 

skolan där det framhölls att skolan bedrev ett systematiskt värdegrundsarbete. I rapporten från 

skolinspektionen beskrivs att skolan har gjort en kartläggning av elevers trygghet varje termin och 

utifrån kartläggningarna genomförs insatser för att göra miljön tryggare på skolan. Akuta insatser 

mot kränkande behandling arbetar ett trygghetsteam mot. Skolans handlingsplan upprättas årligen 

och kraven på planen uppfylls till stor del enligt skolinspektionens granskning. 2012, då 

granskningen gjordes, saknades rutiner för dokumentation när en elev kränks av en vuxen. Då 

bedömdes att arbetet för att motverka kränkande behandling hade brister på grund av det ovan 

nämnda samt för att lärare uppgett att rutiner för när och var de ska rapportera om kränkningar inte 

är tydliga. Prestationsmässigt når 85-90% av skolans elever upp till godkänd nivå på de nationella 

proven (mätning från 2011). Skolan har höga mål och uppger att de vill bli kommunens bästa skola.  

 

Skola Norr 

Den andra undersökta skolan är en skola med elever i förskoleklass samt åk 1-9. Sammanlagt går 

500-600 elever på skolan där ungefär hälften av dem går i Fk-6 och på mellanstadiet arbetar 14 lärare. 

Skolans upptagningsområde innefattar mestadels villor och radhus. Skolan är belägen i ett 

bostadsområde några kilometer från stadens centrum. Skolan har höga mål och arbetar också med ett 

trygghetsteam som träffas regelbundet för att minska kränkningar. Handlingsplanen på skolan 

innefattar hela skolverksamheten från Fk-9. 

 

Skola Söder 

Den sista undersökta skolan är en Fk-6 skola. 2012 gick ca 400-500 elever på skolan, det innefattar 

dock ett högstadium som inte längre tillhör skolan. På mellanstadiet arbetar 12 lärare. Skolan är 

belägen centralt i staden. Upptagningsområdet är till mesta dels hyresrätter men även en del villor 

och radhus. Skolinspektionen har genomfört en tillsyn på skolan där rapporten uppvisar att skolan 

har låga kunskapsresultat. De låga kunskapsresultaten är främst från högstadiet som tidigare fanns 

på skolan.  
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6.2 Nätmobbning i handlingsplanerna 

Syftet med studien var att se hur nätmobbning framhölls i handlingsplanerna, om det ens står med 

och i så fall hur skolan planerar att arbeta förebyggande mot nätmobbning. Med en snabb överblick 

över de tre skolornas handlingsplaner nämns nätmobbning ytterst lite. Nedan presenteras resultatet 

av nätmobbningens framkomst i handlingsplanerna.  

 

Det som analyseras i resultatet är det som skett inom det begrepp läroplansteorin beskriver som 

transformeringsarenan (Linde, 2000, s. 56). Transformeringsarenan är där läroplanen tolkas efter att 

den utgetts i formuleringsarenan. I transformeringsarenan har lärare, rektorer o.s.v. utformat en 

handlingsplan utefter de ramar skolan har att förhålla sig till.  

 

Skola Väst 

Benämner inte nätmobbning i sin kortfattade handlingsplan. 

  

Skola Norr 

Genom en kartläggning år 2014 har skolan sett att kränkningar på nätet inte är vanligt förekommande, 

men att det förekommer. Deras kartläggning gjordes i årskurs 4-9. De poängterar dock att 

kränkningar på nätet är något de ser mycket allvarligt på. Skolan skall förstärka sina förebyggande 

åtgärder. Skola Norr har som ett av sina mål att ingen elev skall bli utsatt för nätkränkningar. Åtgärder 

för att nå upp till målet är att ha föreläsningar och diskussioner kring nätkränkningar med eleverna. 

Dessutom skall det åtgärdas genom att förankra och diskutera problemet på föräldramöten. Dock är 

dessa åtgärder enbart för högstadieelever. Skolan skall regelbundet, via mentorstid och i 

trygghetsteamet, följa upp hur situationen ser ut kring nätkränkningar. Om detta riktar sig mot enbart 

högstadiet nämns inte. Dock är det enbart de två mentorerna i årskurs 7 och 8 som är ansvarig för att 

åtgärderna genomförs. Därmed tolkas resultatet att mellanstadiet inte berörs av förebyggande arbete 

mot nätmobbningen. En anledning till att skolan eventuellt inte planerar att genomföra förebyggande 

åtgärder mot nätmobbning i yngre åldrar kan vara på grund av att genomförd enkät inte visat att det 

förekommit. Samtidigt nämner skolan i handlingsplanen att det knappt förekommit nätkränkningar 

på skolan överlag (inklusive högstadiet) men att de ser mycket allvarligt på det.  

 

Skola Söder 

Skolan har i sin kartläggning år 2014/2015 fått fram att en del kränkningar på nätet förekommer 

bland de äldre eleverna. Det året den kartläggningen gjordes fanns fortfarande högstadiet kvar på 

skolan. Därav görs tolkningen att med äldre elever menas högstadieelever. Nätet nämns som ett av 

de ställen där en del elever känner sig otrygga och där skolan måste vara observanta. Som mål för att 

motarbeta bland annat nätkränkningar har skolan att det skall vara ett vårdat språk och trevliga 

attityder mellan elever. Samt att skolan har nolltolerans mot all form av kränkningar. Skolan skall 

nå sina mål genom att tid skall läggas på språkvård och attitydförändring hos eleverna. 

Vårdnadshavare skall bli delaktiga i detta kontinuerliga arbete. Skolan har en begreppsförklaring i 

sin handlingsplan där kränkningar beskrivs som antingen fysiska med slag, hot, utfrysning osv. eller 

som kränkningar på nätet. Exempel som de tar upp är kränkningar på sms, msn, fotografier och i 

sociala medier på nätet.  

6.2.1 Sammanfattning 

De två skolorna som förankrat nätkränkningar i sin handlingsplan har båda gjort kartläggningar som 

visat att nätkränkningar är ovanligt på deras skolor. De båda skolorna presenterar att det är äldre 

elever som blir utsatta. Båda skolornas kartläggningar som presenteras i handlingsplanerna är dock 

minst ett år gamla. Skola Norr och skola Söder beskriver båda att de ser allvarligt på nätkränkningar 

och att skolan måste arbeta vidare med förebyggande åtgärder för att förhindra att det sker. Att ha 

föreläsningar om kränkningar på nätet i mellanstadiet verkar inte skola Norr tycka är aktuellt medan 

skola Söder beskriver att de vill skapa ett bättre språk på hela skolan och att de har nolltolerans mot 

all form av kränkningar. Dock innefattas inga konkreta åtgärder i deras handlingsplan. Det vill säga 
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hur språkvården skall genomföras. Att motarbeta nätkränkningar i mellanstadiet beskrivs inte lika 

ingående som metoderna för att motarbeta kränkningar och trakasserier.  

 

En av frågeställningarna för studien var att undersöka vilka variationer som kan identifieras i 

skolornas handlingsplaner trots att de har samma riktlinjer och ramar att förhålla sig till. För den 

undersökta aspekten ovan är det främst skillnader i vilket förhållningssätt skolorna har mot 

nätmobbning. De skolor som förankrat begreppet nätmobbning har identifierat att fenomenet inte är 

vanligt förekommande, de har ändå valt att förankra det i handlingsplanerna och har på så sätt tagit 

ett ställningstagande mot fenomenet. Detta visar på att de ändå tar fenomenet på allvar och att de 

förstår att det är skolans ansvar att åtgärda. Under sammanfattande delen för förebyggande åtgärder 

beskrivs vidare hur handlingsplanerna som formulerats i transformeringsarenan påverkats av olika 

faktorer.  

6.3 Förebyggande åtgärder 

Att förebygga kränkningar och trakasserier är en del av handlingsplanen. Skolverkets allmänna råd, 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014b, s. 22f) presenterade ett hjälpmedel vid 

förebyggande arbete. Det kommer att ligga till grund vid presentation av skolornas förebyggande 

arbete. Skolverkets hjälpmedel presenterades under: 2.2.1. 

 

Skola Väst 

Skolans enkäter vårterminen 2015 visade att kränkningar och trakasserier minskat medan höstens 

enkät visade att det goda resultatet gått tillbaka. Fler elever känner sig utsatta på skolan och det 

handlar då främst om en hård ton på skolan. Att elever tilltalar varandra med ett fult språk gör miljön 

otrygg för många elever. Skolans mål är konkretiserat till att vid nästa enkättillfälle skall andel elever 

utsatta för fula/elaka ord ha minskat. Tre åtgärder tas upp för att minska problemet. Först skall 

problemet tas upp med alla på skolan, elever och personal. Därefter skall alla vuxna vara noggrannare 

med att säga ifrån när elever använder ett språk som inte är accepterat. Sist skall klasserna diskutera 

hur de kan använda andra ord när de blir arga vid konflikter.  

 

Då skolan, i sin senaste kartläggning, märkt att det enbart är kränkningar i form av fula/elaka ord på 

skolan har de valt att enbart förebygga mot det i sin handlingsplan. Det håller strukturen för 

skolverkets allmänna råd för att förebygga b.la. kränkningar (2014b, s. 22f). Det vill säga, 

kartläggning av hur situationen på skolan ser ut. Där utkomsten blev för hård ton bland eleverna på 

skolan. Därefter analysering av kartläggningen, varför är det så? Och genom analysen kunna 

formulera mål och anpassade åtgärder. Det vill säga, målet att den hårda tonen skall minskas och 

åtgärder som beskrivits ovan. Den sista punkten i skolverkets allmänna råd för att förebygga 

kränkningar är elevdeltagande i det förebyggande arbetet. På den punkten har eleverna deltagit 

genom att besvara enkäten samt genom något de kallar trygghetsvandringar. Trygghetsvandringarna 

sker 1 gång per läsår. Att döma av handlingsplanen har eleverna inte varit delaktig i att ta fram 

åtgärder för att minska problemet.  

 

Skola Norr 

Skola Norr har genom enkätstudie märkt olika delområden där kränkningar sker. De har analyserat 

varje område där åtgärder lagts fram. Förutom åtgärder för att förebygga kränkande behandling på 

nätet (har presenterats ovan) har 4 områden identifierats för förbättring i arbetet. Två stycken av dem 

hör inte till mellanstadiet, utan handlar om att förskoleklass och elever i de yngsta åldrarna att de 

måste informeras om handlingsplanen och hur miljön skall vara på skolan. Det efter att kartläggning 

visat att yngre elever inte känt till planen och att elever i förskoleklass har blivit kränkta eller utsatt 

andra elever för kränkningar. Den första av de två som hör till mellanstadiet handlar om skojbråk. I 

höstens trygghetsenkät framkom problematiken att elever utsätts för kränkande handlingar som 

förklaras som att de bara var på skoj. Skolan har därmed satt upp ett mål att ingen skall skojbråka. 

För att nå målet skall personalen vara uppmärksamma och säga ifrån när skojbråk sker samt skall 

lärare ta upp problemet i klassen och diskutera det tillsammans med eleverna. Den andra typen av 
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kränkande handlingar som presenteras i handlingsplanen är de som sker på raster och i allmänna 

utrymmen. Åtgärder krävs där eftersom kartläggning visat att det är främst där som kränkningar sker. 

Målet är att ha fler vuxna ute på raster och i de allmänna utrymmena. Rastansvariga för rastaktiviteter 

är en åtgärd som skall förbättra miljön på rasterna. Någon åtgärd för kränkningar i allmänna 

utrymmen presenteras inte förutom höjd vuxennärvaro.  

 

Skolans trygghetsarbete har förbättrats inom nästan alla områden, det visar deras två senaste enkäter. 

Skolan har nått bäst resultat efter arbetet med kommunens gemensamma modell för att motverka 

kränkningar och trakasserier. I kartläggningarna har det bevisats att färre elever upplever 

utanförskap, kränkningar och sexuella trakasserier. Miljön på skolan har dessutom blivit bättre. Från 

kartläggningen fann de resultatet att kränkningar på raster sker samt genom skojbråk. Därför har det 

förebyggande arbetet stärkts inom de områdena. Skolans handlingsplans förebyggande del följer 

strukturen för skolverkets allmänna råd för att förebygga b.la. kränkningar (2014b, s. 22f). 

Kartläggning har gjorts, där problemområden på skolan belysts. De har sedan analyserats, vad är det 

som gör att elever känner sig otrygga på rasterna? Sedan har mål och anpassade åtgärder formulerats. 

Det vill säga, högre vuxennärvaro samt rastaktiviteter. Skolverkets sista punkt är att elevernas 

deltagande i det förebyggande arbetet skall anpassas efter ålder. I skolans förebyggande arbete bidrar 

eleverna med sina åsikter i en enkät samt får de hålla i rastaktiviteter och vara ansvariga för raster 

för att öka tryggheten på skolan. Rastaktiviteter kan vara en del som minskar utanförskap då det alltid 

finns en plats på rasten där alla får vara med och leka. Eleverna på skolan deltar i arbetet med 

handlingsplanen genom att den presenteras på klassrådstid där elever kunnat bidra med och 

förebyggande åtgärder. I elevråden har planen diskuterats där även kuratorn varit delaktig.  

 

Skola Söder 

Kartläggningen, som skett via elevenkäter, samtal och trygghetsvandringar, visade att 

mellanstadieelever upplever kränkningar i form av elaka och fula ord på fritidsklubben. Det visade 

sig även att om kränkningar sker på skolan är det på skolgården. Deras kartläggning har analyserats 

till att elevernas språkbruk måste arbetas med på skolan. Därefter har de framskrivet målet för skolan. 

Målet på skolan är att det skall det vara ett vårdat språk och eleverna skall vara trevliga mot varandra. 

Skolan har dessutom nolltolerans mot all form av kränkningar. För att nå skolans mål skall språkvård 

och attitydförändring arbetas med eleverna. Diskrimineringsgrunderna skall förankras i all personal 

och bland eleverna. Skolan skall dessutom utöka vuxennärvaron på raster för att upprätthålla målet 

med nolltolerans mot all sorts kränkningar. Handlingsplanen förankras hos elever genom diskussion 

och samtal om trygghetsfrågor. Eleverna får där berätta kring hur trygg de upplever skolan. Via klass- 

och elevråd tas elevers synpunkter och förslag upp som sedan används vid utformningen av planen.  

 

Förutom åtgärder mot upplevda problem har skola Söder formulerat mål och aktiviteter för att annan 

kränkande behandling inte skall förekomma. Skolan har som mål att alla elever skall ha respekt för 

människans lika värde och att det skall vara en trygg miljö för alla i skolan. Några av många åtgärder 

är arbete över klasstadier, gemensamma friluftsdagar, personal som ingriper snabbt mot kränkande 

behandling, klassråd o.s.v.  

6.3.1 Sammanfattning 

Skolorna har alla gjort kartläggningar för att kunna grunda sitt arbete. Den vanligaste formen av 

kartläggning har skett genom enkäter. Enkäter är en del i kommunens modell för att motverka b.la. 

kränkningar, skolorna uppger även att de genomför egna enkätstudier utöver de i kommunens modell. 

Skola Söder uppgav att de använder andra kartläggningsmetoder också. De nämner sociogram, 

samtal i klasserna och trygghetsvandringar. Skola Väst har också med trygghetsvandringar som en 

kartläggningsmetod. Trygghetsvandringar är en bra metod för att konkret kunna kartlägga vart elever 

känner sig som mest otrygga på skolan (Skolverket 2009, s. 74) Det som skiljer dessa tre skolors 

handlingsplaner åt i det förebyggande arbetet är elevernas deltagande. En av skolorna använder bara 

eleverna till kartläggningen som ligger till grund för analysen. De två andra skolorna uppger att 

eleverna deltar i det förebyggande arbetet genom att bidra med åtgärder på klassrådstid. Annars har 

de tre handlingsplanerna följt hjälpmedlet i skolverkets allmänna råd (2014b, s. 22f).  
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Skojbråk, som skola Norr tar upp som ett problem kan ses som små problem men de kan utgöra 

grunden för återkommande kränkningar (Skolverket 2009, s.61). Om skolan inte ingriper på det eller 

på kränkande tilltal som elever använder sig av (visat från två av de undersökta skolorna) kan det 

framkalla en kultur där mobbning normaliseras (Gill 2013, se Skolverket 2009, s. 61). Därav är det 

bra att skolor arbetar förebyggande genom att direkt reagera när elever tilltalar varandra med ett 

språk som inte är tillåtet. Ingen av skolorna rapporterar någon form av trakasserier eller 

diskrimineringar. Om dessa elaka/fula ord, som verkar vara mest förekommande, är trakasserier och 

kränkningar framkommer inte utan det står enbart med som kränkningar.  

 

Den andra frågeställningen var att undersöka vilka likheter och skillnader som kan förekomma i 

skolornas handlingsplaner trots att de har samma riktlinjer att förhålla sig till. Detta kan förstås 

genom läroplansteori där styrdokumenten påverkar hur skolan utformar sina handlingsplaner. De tre 

skolorna använder inte ordet mobbning i sina handlingsplaner vilket kan ses som en del av den reform 

som gjorts när samhällets utveckling påverkat på styrdokumenten. Som nämnts används sällan 

begreppet mobbning längre i styrdokumenten för att skolorna skall motverka all form av kränkningar 

med samma metoder. Sammanfattningsvis för skolornas handlingsplaner kan konstateras några 

likheter och skillnader i utformningen och innehållet. Dels är det likheter och skillnader i 

kartläggningsmetoderna, dels är det likheter och skillnader i elevdeltagandet i det förebyggande 

arbetet samt är det likheter och skillnader på de kränkningar som förekommit på skolorna. Överlag 

skiljer sig också omfattningen av handlingsplanerna åt på skolorna. Skolorna har valt att på mer eller 

mindre utvecklade sätt beskrivit miljön på skolan, vad kartläggningarna kommit fram till, vilka mål 

skolan har samt hur de skall nå skolans mål. Handlingsplanerna visar ändå på stora skillnader trots 

att ramarna som styr skolan är detsamma. Det visar att där skolan har tolkat ramarna för att utforma 

handlingsplanerna, i transformeringsarenan, också är påverkat av skolans kultur, pedagoger och 

rektorers erfarenheter o.s.v. Som Linde (2000, s. 9) beskrev att läroplan, de ramar skolan skall 

förhålla sig till bör ses som en påverkansfaktor på hur skolan lägger upp undervisningen och även 

sina handlingsplaner. Skolan har fler påverkande faktorer där exempelvis skolans kultur är en av 

dem. Skolan påverkas av omgivningen, som också påverkas av undervisningen i skolan.  

6.4 Skollagen och handlingsplanerna  

Det sista syftet med studien var att undersöka kring om handlingsplanerna följer styrdokumentens 

föreskrifter. Diskrimineringslagen kräver en plan för likabehandling (2008:567, kap. 3, 16§) och 

skollagen en plan mot kränkande behandling (2010:800, kap. 14, 8§). Att sammanföra dessa två 

planer till en plan har de tre undersökta skolorna gjort. De båda planerna kräver att skolan redogör 

för vilka åtgärder som skall påbörjas eller genomföras under året. Därefter skall fjolårets genomförda 

åtgärder beskrivas. Skola Väst har beskrivit hur fjolårets åtgärder fungerat dock är inte informationen 

tydlig om vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året. De skriver åtgärder som de 

ska genomföra för att nå sina mål men det är inte konkretiserat med en tidsplan. Till skillnad från 

skola Norr och Söder som beskriver vilka åtgärder som ska påbörjas och genomföras. Skola Norr har 

skrivit under varje mål vilken tidsram arbetet har. Oftast var åtgärderna något skolan skulle göra 

löpande under skolåret medan en del skulle vara färdiga till ett visst datum (exempelvis vårterminens 

enkätstudie). Skola Söder har ett årshjul där de tydligt beskriver när och var deras insatser och 

åtgärder påbörjas. I årshjulet är allt från kartläggningsmetoder dokumenterade till när eleverna skall 

informeras om regler, värdegrundsarbete och handlingsplanen.  

 

En viktig del av planen enligt Skolverket (2009, s. 24) är att det tydligt framgår vem som är ansvarig 

för åtgärderna. Det förekommer i skola Västs handlingsplan, men inte alltid tydligt. Exempel: Vi 

startar varje termin med arbete kring skolans värdegrund och regler. Om det är rektorn som gör 

detta med personalen eller om det är läraren som gör det med eleverna framgår inte. Skola Norr har 

beskrivit vem som är ansvarig för att varje åtgärd genomförs. Under varje mål och åtgärd framgår 

vem som är ansvarig och mestadels var det rektorn som var ansvarig för att åtgärderna sker. Skola 

Söder har också samma tydliga struktur där en eller flera personer beskrivs som ansvariga för varje 
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åtgärd. Det framgår i deras årshjul. I deras plan är det oftare klasslärare som är ansvarig för åtgärder 

än rektorn som på skola Norr.  

 

Tidigare presenterades Skolverkets (2009, s. 22) hjälpmedel vid utformandet av handlingsplanen. 

Det är inget måste att handlingsplanen måste se ut exakt som deras hjälpmedel skriver fram men det 

är en bra guide för att få en bra plan. Fortsättningsvis kommer skolornas handlingsplaner analyseras 

efter den mallen.  

1. Vision: Det är bra att börja en plan med att skriva upp skolans vision. Det har de tre skolorna 

gjort. Skillnaden är dock att två av skolorna har skrivit sin egen vision, anpassad efter deras 

skola medan den tredje skolan har en gemensam vision i rektorsområdet. Rektorsområdet 

involverar flera skolor och visionen är då något som rektorn anser att hela området skall 

uppnå.  

2. Kartläggning och nulägesanalys: Alla tre planer beskriver att de genomfört en kartläggning. 

Genom den har de kunnat se hur läget förändrats från tidigare plan. Är det vissa delar skolan 

kan behålla, som exempelvis hela skola Västs främjande insatser, eller vissa delar som skolan 

måste lägga till, ex. åtgärder för att förebygga skojbråk, som skola Norr. Genom 

kartläggningen belyses de behov skolan har av åtgärder. Olika kartläggningsmetoder har 

skett på skolan men enkätstudier är vanligast. Trygghetsvandringar nämns annars som en 

vanlig metod.  

3. Tydliga mål och konkreta åtgärder: skolorna har välformulerade mål som är anpassade efter 

deras kartläggningsanalys. Åtgärderna skall vara konkreta och det har skolorna lyckats med. 

Exempelvis att miljön på rasterna skall göras tryggare genom rastaktiviteter och ökad 

vuxennärvaro (skola Norr). Dock var skola Söders åtgärder inte lika konkreta. De nämnde 

att de skall arbeta med attitydförändringar hos eleverna men det framgår inte hur de skall gå 

tillväga.  

4. Uppföljning och utvärdering: hur deras åtgärder för året genomförts går inte att veta ännu. 

Dock har skola Norr och skola Söder tänkt på hur deras mål skall följas upp. Exempelvis har 

skola Söder skrivit att de utvärderar deras handlingsplan genom hela året och en slutlig 

utvärdering av planen sker vid läsårets slut. Skola Norr har skrivit ned exakt datum när 

planen skall utvärderas samt hur. Bland de metoder som används för utvärderingen nämns 

kontinuerlig utvärdering i elevråd och arbetslagsmöten, på föräldramöten och klassråd.  

5. Ny plan varje år: Att likabehandlingsarbetet inte tar slut bara för att datumet för planen tagit 

slut märks en del i alla planer. De beskriver åtgärder och insatser som inte fungerat och tar 

upp att arbetet måste stärkas inom det området. Skola Väst beskriver exempelvis att deras 

främjande arbete fungerat bra och att de fortsätter med samma arbete även i år. I de två andra 

handlingsplanerna framkommer inte om åtgärder som fungerat tidigare år fortfarande brukas 

på skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

7 Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultatet utifrån de åtgärder mot nätmobbning och kränkningar som fanns 

i handlingsplanerna.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att analysera hur mellanstadieskolors handlingsplaner för att förebygga 

nätmobbning men även för att förebygga kränkningar, diskrimineringar och trakasserier ser ut. 

Studien undersöker även hur handlingsplanerna för att förebygga nätmobbning förhåller sig till 

styrdokumenten lgr. 11, skollagen samt huvudmannens föreskrifter.  

 

Resultatdiskussionen är uppbyggd genom en diskussion av analyserna från resultatet där varje 

underrubrik i resultatet förs som en underrubrik i diskussionen nedan, därefter följer en sammanfattad 

resultatdiskussion då delar av svaren från frågeställningarna hör ihop. Frågeställning 1 besvaras i 

resultatets 6.2 och diskuteras först i 7.1.1. Frågeställning 2 besvaras i resultatets delar 6.2.1 och 6.3.1 

och diskuteras först i 7.1.2. Den sista frågeställningen besvarades i resultatets del 6.4 och diskuteras 

i 7.1.3 nedan.  

7.1.1 Nätmobbning i handlingsplanerna 

 

Resultatet från undersökningen av handlingsplanerna visar på att skolor med elever även i åk 7-9 och 

inte enbart i mellanstadiet har arbetat mer kring nätmobbning i sina handlingsplaner. Högstadieelever 

är mer utsatta för nätmobbning än yngre elever, det visade forskning från bland annat Flygare och 

Johansson (2013, s. 136). Det visar dessutom resultatet från studien. De skolor som har/har haft 

högstadieelever på skolan har i kartläggningar sett att elever blivit kränkta på nätet. De båda skolorna 

har också beskrivit att det enbart är äldre elever som blivit utsatta för nätkränkningar. Med äldre 

elever görs en tolkning att det betyder högstadieelever. På den ena skolan står det uttalat att det är åk 

7 och 8 som nätkränkningar förekommit i och att det är där åtgärder görs. Medan det på den andra 

skolan står att om kränkningar förekommer i mellanstadiet är det på rasterna och att fula och elaka 

ord är det som förekommer. Medan det rapporterades fall av nätmobbning från högstadieelever. Om 

det innebär att det alltid är skillnad i huruvida handlingsplanerna innehåller förebyggande åtgärder 

mot nätmobbning på grund av högstadieelever på skolan är osäkert. Dock visar resultatet i studien 

det på grund av att det är där nätmobbning förekommit. Analysen visar på att det inte bara är 

skolornas riktlinjer som påverkar hur skolor arbetar med handlingsplaner. Påverkansfaktorer som 

skolkulturen, pedagoger och rektorers erfarenheter o.s.v. är en del av det som påverkar. Resultatet 

ger en indikation på att mellanstadieskolans rektor eller pedagoger inte har stora erfarenheter om 

nätmobbning och inte ser vilket problem det kan innebära för elever.  

7.1.2 Förebyggande åtgärder 

 

Förekomsten av kränkningar är vanligare än nätkränkningar enligt skolornas handlingsplaner. De 

kränkningar som förekommer mest i handlingsplanerna är skojbråk och elaka/fula ord. Åtgärder de 

tar upp för att ändra elevernas attityder är diskussioner med eleverna. Där skall eleverna få diskutera 

kring hur de skall bete sig mot varandra och vilka ord de kan använda istället om de blir arga. 

Skolorna verkar medvetna om att diskussion med eleverna är en viktig del för att skapa medvetenhet 

kring ett problem. På samma sätt som eleverna måste skapa en medvetenhet om att elaka ord till 

varandra inte är okej på skolan borde eleverna få skapa en medvetenhet kring nätmobbning. Vilket 

de kan genom diskussion kring ämnet. Det vittnade kuratorn Janice Marega om vid deltagande i 
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Tv4:as Nyhetsmorgon (2 maj, 2016). Vid diskussion med eleverna berättade hon att flera elever 

berättade om kränkningar som skett på nätet. Något de inte hade gjort innan diskussioner tagits. 

Därav är det viktigt att skolorna arbetar med hur bemötandet skall vara på nätet även om inte 

kartläggningarna visar på att det förekommer. I de undersökta skolornas fall har de valt att åtgärda 

elaka/fula ord på skolan då de sett att det förekommer. Det genom just diskussioner. Samtidigt 

beskriver ingen av skolorna att de skall diskutera ämnet nätmobbning på mellanstadiet. En skola 

nämner att de skall diskutera det på högstadiet, eftersom de sett att där förekommer nätmobbning. 

Att diskutera det i mellanstadiet hade varit att förebygga för att ingen skall bli utsatt.  

7.1.3 Skollagen och handlingsplanerna 

  

Som analysmetod i resultatet har skolverkets allmänna råd för att förebygga kränkningar (2014b, s. 

22) använts, innehållet i rådet har presenterats tidigare. Det har använts för att se vilka delar skolan 

har med i handlingsplanen och hur delarna presenterats. Att kartlägga, analysera och planera konkreta 

åtgärder fungerar i de tre skolornas handlingsplaner men den sista punkten som handlar om elevernas 

deltagande i det förebyggande arbetet är varierande. På två av de tre undersökta skolorna bidrar 

eleverna på något annat sätt än via en kartläggningsmetod. Förutom Skolverkets råd menar Friends 

(2016, s. 26) också att det är viktigt att eleverna är delaktiga i det förebyggande arbetet mot 

nätmobbning. Trots skolverkets råd och Friends riktlinjer uppges enbart att elever får vara ansvariga 

för att skapa rastaktiviteter på en av de tre undersökta skolorna samt att planen förvaltas på 

klassrådstid för att eleverna skall ges chans att bidra med förebyggande åtgärder på samma skola 

samt en till. Om det förebyggande arbetet skall vara effektfullt förespråkas elevdeltagande där 

eleverna kan vara med och bidra. Precis som forskare förespråkat att klassrumsregler skall skrivas 

fram tillsammans med eleverna bör det förebyggande arbetet inkludera eleverna. Att känna en 

delaktighet i likabehandlingsarbetet kan göra att åtgärderna känns mer relevanta för eleverna (ibid., 

s. 26).  

 

Skolans handlingsplan skall ha en översikt av de åtgärder som skolan planerar att förebygga och 

förhindra kränkande behandling. (Skollagen, 2010, kap 6, 7§) En förebyggande del har skolorna med 

där de beskriver vilken form av kränkningar som förekommit och vilka åtgärder de skall använda för 

att förebygga att det inte sker igen. Dock beskrivs inga förhindrande åtgärder i mellanstadiet. En 

skola beskriver att de tar nätmobbning på allvar, samtidigt som de redogör för åtgärder mot 

nätmobbning enbart i årskurs 7 och 8. Där förekom föreläsningar för högstadieelever och 

diskussioner kring det. Om nätmobbning tas på allvar borde det förankras i lägre åldrar för att 

förhindra att det inte sker. Samtidigt, genom att skriva i handlingsplanen att det är något skolan ser 

allvarligt på har de tagit ett ställningstagande mot det. På så sätt kan personal, föräldrar och elever 

veta att skolan är medveten om att nätmobbning kan förekomma.  

7.2 Avslutande diskussion  

Friends (2016, s. 10) nätrapport visade på att 34 % av ungdomar i åldrarna 10-16, det vill säga 

mellanstadiet och högstadiet, någon gång under fjolåret blivit kränkta på nätet. Dessutom bevittnar 

kollegans dotter, mellanstadieeleven som nämndes i inledningen, om att hon blivit utsatt för 

kränkning på nätet under föregående år. Den eleven går på en skola i den undersökta kommunen, 

dock inte på en av de undersökta skolorna. Resultatet från handlingsplanerna visar på att ingen av 

400-500 mellanstadieelever rapporterat om att de blivit utsatta för nätmobbning. Det skapar en 

fundering kring resultatet på grund av att forskning visar att nätmobbning förekommer även i de 

yngre åldrarna. En teori som skulle kunna vara anledning till att det inte förekommer nätmobbning i 

handlingsplanerna är om eleverna inte fått diskutera nätmobbning och på så sätt inte vet vad 

nätmobbning är. Forskningen har visat att resultatet av en kartläggning påverkas beroende på hur och 

vilken förberedelse eleverna har innan. Studier där begrepp diskuterats har gett ett större utslag än 

de där diskussion inte förts. Kan det vara lika på dessa skolor? Det vill säga att nätmobbning inte 

förekommer i kartläggningarna för att eleverna inte vet vad det är och att det är handlingar som 
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skolan ansvarar för (om det rör skolans verksamhet). En del elever kan känna att de inte vågar eller 

vill ta upp en kränkning som skett på nätet i skolan för att de inte tycker att det hör dit. Bris forskning 

(se Secher, 2014 s. 26), som presenterats tidigare, har uppgett att barn och unga inte vågar berätta för 

vuxna om att de blivit kränkta på nätet på grund av att de känner skam, är rädda för vad vuxna ska 

säga eller att de inte tror att de kan få hjälp av vuxna. Det kan alltså innebära att det finns elever som 

blivit utsatta för nätkränkningar, även på mellanstadiet, men som inte uppger det. Mer än hälften 

enligt forskningen. Detta skapar också en fundering kring resultatet. Är det skolväsendet som inte 

hänger med i utvecklingen eller förekommer nätmobbning inte alls på de undersökta skolornas 

mellanstadium? En ytterligare aspekt till tolkningen är det som Ybarra och Mitchells (2004, s. 1313) 

undersökning visade. Den visade att nästan 70 % av de utsatta på nätet inte visste vem förövaren var. 

Om det stämmer i den undersökta kommunen skulle det innebära att det finns en risk att utsatta elever 

inte tycker att det är något att berätta för läraren på skolan då utövaren kan vara vem som helst. Trots 

anonymiteten och att utsatta inte vet vem förövaren är så är ofta mobbarna medvetna om vem 

personen de kränker på nätet är (ibid., s. 1313). Det kan vara klasskamrater eller andra elever på 

skolan som använder sig av anonymiteten som verktyg vid mobbning på nätet. Anonymiteten har 

visat sig vara en viktig faktor för utövare av nätmobbning. Anonymiteten kan användas av alla och 

genom det kan en del känna att det är lättare att mobba. Att de inte behöver stå bakom det de skriver 

eller säger utan kan gömmas bakom ett alias eller en anonymitet har visat att andra elever, än de som 

traditionellt mobbar, nätmobbar (Tokunaga 2010, s. 279). Dessutom kan internet vara ett verktyg för 

att slippa se den utsatte bli ledsen och sårad av kränkningarna. Forskningen visar att de anonyma 

nätkränkningarna som sker ofta är mellan elever, trots att den utsatta inte vet om det. På så sätt 

inkluderas de allra flesta nätkränkningar i skolans verksamhet och då är det skolans ansvar att 

förebygga och förhindra att eleverna inte blir kränkta.  

 

Tidigare i studien nämndes Friends nätrapport där de tagit fram delar som de rekommenderar skolan 

att arbeta med för ett förebyggande arbete mot nätkränkningar (2016, s. 26). De ansåg att skolans 

likabehandlingsarbete bör inkludera arbete mot kränkningar på nätet, att elevernas trivsel på nätet 

bör kartläggas, följas upp och åtgärder utvärderas, att eleverna involveras i arbetet, att arbeta 

gemensamt med vårdnadshavare samt samarbete i personalgruppen. Friends (ibid., s. 26) anser att 

kränkningar på nätet skall inkluderas i skolornas likabehandlingsarbete. Om skolorna gör det går inte 

att enbart döma av deras handlingsplaner. Skolorna kan praktiskt arbeta med det, dock tyder inte 

deras handlingsplaner på ett förebyggande arbete mot nätmobbning i mellanstadiet. Som beskrivits i 

bakgrunden menar barn- och elevombudet (2015) att skolan har ansvar över den nätmobbning som 

sker i samband med skolans verksamhet då kränkningarna är lika illa oavsett var de förekommer. 

Dessutom är de utsatta på nätet också ofta utsatta i skolan, bland annat visade Flygare och Johanssons 

(2013, s. 141) undersökning det där nästan 9 av 10 elever var utsatta för både traditionell mobbning 

och nätmobbning. Deras resultat är en indikation på att nätmobbning ofta hör ihop med skolan och 

att det borde bekämpas på samma sätt som traditionell mobbning. Nätmobbning hör till skolans 

verksamhet oavsett om eleven blir kränkt traditionellt eller inte. Så länge nätmobbning sker mellan 

elever på skolan är det skolans ansvar att förebygga, förhindra och åtgärda det. De undersökta 

skolornas handlingsplaner har inte tagit upp något samband mellan nätmobbning och traditionell 

mobbning.  

 

Avslutningsvis förs ett resonemang kring resultatet då det som diskuterats är påverkat av egna 

förväntningar och den forskning som undersökts i studien. Det kan vara så att det inte förekommer 

nätmobbning i mellanstadiet på de undersökta skolorna och att de därav inte behöver fokusera på det 

i sin handlingsplan. För studien har det varit viktigt att undersöka faktorer som gör att skolornas 

kartläggningar inte stämmer med forskningsresultaten.  

7.3 Slutsats 

Nu när sommarlovet närmar sig för alla barn och elever i skolan är förhoppningen att de skall få ett 

sommarlov utan kränkningar. Vid tolkning av resultatet är det en tid då förhoppningsvis inte många 

elever kommer bli utsatt för nätmobbning i kommunen, medan forskningsresultaten ser annorlunda 
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ut. I och med att all form av mobbning ofta är jobbigt för ungdomar att ta upp med vuxna måste 

vuxna nå ut till ungdomarna. Skolorna måste visa på nolltoleransen och eventuellt göra som Olsson 

(2015) tog upp, att lärare går ut på internet för att se hur stämningen är. En del populära sociala 

medier är anonyma medan en del är öppna för alla vilket tillgängliggör för lärare att se hur miljön på 

nätet är. Ett sätt att visa på nolltoleransen mot nätmobbning skulle kunna vara att ta med det i 

handlingsplanen, som skola Norr gjort. Att beskriva att det inte är vanligt förekommande på skolan 

men något som skolan tar på allvar. På så sätt har skolan gjort ett ställningstagande över hur de ser 

på nätmobbning. Eftersom att handlingsplanerna finns tillgängliga för föräldrar, pedagoger, annan 

skolpersonal och elever via skolans hemsida gör det att nolltoleransen synliggörs. De undersökta 

handlingsplanerna visade på att lärare förankrar planen för föräldrar på föräldramöten, vilket också 

skulle vara en del i att synliggöra skolans attityd mot nätmobbning. Nätmobbning förekommer, om 

inte i kommunens undersökta skolor så i andra delar av Sverige, och det är skolans ansvar att 

förebygga och förhindra att det inte sker. En del i det förebyggande arbetet är diskussion med 

eleverna. Om de vet att nätmobbning är något som skolan inte tolererar samtidigt som elever får 

diskutera kring bemötande på nätet kan det synliggöra kränkningar som sker/eller har skett. Ett steg 

som skolor kan göra för att synliggöra sitt ställningstagande och visa för elever och föräldrar att 

skolan inte accepterar nätmobbning, är att ta med det i sin handlingsplan.  

7.4 Vidare studier 

Resultatet visade att 1-9 skolor förankrade nätmobbning i handlingsplanerna vilket inte 1-6 skolan 

gjorde. Genom resultatets indikation hade det varit intressant att undersöka om högstadieskolor 

förankrar nätmobbning i sina handlingsplaner mer än mellanstadieskolor. Eftersom nätmobbning 

verkar förekomma mer i högstadiet är det högst relevant att de har med det i sina handlingsplaner, 

men nätmobbning förekommer också i mellanstadiet. Inte vad som framgick i den undersökta 

kommunens handlingsplaner men forskningen tyder på det. Genom att undersöka ett större antal 

handlingsplaner och fokusera på den förslagna aspekten kunde resultatet ge tesen mer eller mindre 

trovärdighet. 

 

Resultatet av studien har gett en indikation på hur skolor står kring nätmobbning idag. Nätmobbning 

växer allt snabbare då nästan varje elev har en smartphone och surfar på sociala medier och precis 

som alla andra ställen där elever umgås kan mobbning ske (Dunkels, 2009, s. 73). Det hade varit 

intressant att utföra samma studie några år framåt och undersöka hur utvecklingen sett ut. Om det 

blivit mer vanligt förekommande i skolors handlingsplaner på mellanstadiet eller inte. Samt att göra 

en undersökning i en annan kommun för att se om resultatet skiljer sig åt beroende på plats, 

exempelvis storstadsområde, landsbygd o.s.v.  

 

Ett av de förslag som Friends (2016, s. 26) tar upp för likabehandlingsarbetet mot nätmobbning är 

samarbete med vårdnadshavare. En viktig punkt i all skolans verksamhet men framförallt i arbetet 

mot kränkningar. Dessutom än viktigare med de kränkningar som sker där lärare inte är, förslagsvis 

på nätet på kvällar/helger. Studien har inte undersökt hur skolor samarbetar med vårdnadshavare i 

det förebyggande arbetet mot nätmobbning då skolornas ställningstagande varit i fokus. Ett förslag 

till vidare studier är att undersöka den aspekten genom en intervjustudie och se vilket ansvar föräldrar 

anser att de har för vad deras barn gör på internet. Jämte att undersöka vilket ansvar pedagoger anser 

att de har för vad eleverna gör efter skoltid på internet.  

 

Studien har fokuserat på att undersöka hur skolor planerar att arbeta förebyggande och inte hur 

pedagoger arbetar i praktiken. Ett sista förslag till vidare forskning är att, med handlingsplanernas 

utformning som bakgrund, undersöka hur pedagoger arbetar för att förebygga nätmobbning i skolans 

vardag. Genom att göra en intervjustudie med ett antal lärare skulle undersökning kunna syfta på hur 

handlingsplanen förverkligas i skolans undervisning. Det skulle då inte bli en undersökning på 

transformeringsarenan utan då i realiseringsarenan (se Läroplansteori). Realiseringsarenan är där 

handlingsplanen skulle förverkligas, där lärare sätter läroplanen i praktiken (Linde, 2000, s. 56).  
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