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Förord 
 

Mobbning, utanförskap och andra sociala orättvisor har alltid legat mig varmt om hjärtat 

och särskilt när barn är inblandade. Därför var valet att skriva om mobbning ganska lätt 

när denna studie skulle påbörjas. Dock ville jag göra en uppdatering av ämnet och 

dessutom har det redan skrivits relativt mycket om mobbning. Mobbningen på nätet 

däremot, nätmobbningen, är ett nytt fenomen som det inte alls skrivits lika mycket om. 

Även om de två olika typerna av mobbning delar många karaktärer, är det också många 

som separerar dem. Så för att sprida kunskapen om nätmobbningens särart och för att 

informera om hur ett förebyggande arbete kan struktureras på ett bra sätt, skrevs denna 

studie. 

 

Självklart vill jag tacka alla de som ställde upp på intervju, utan er hade denna studie 

definitivt inte varit genomförbar. Sedan vill jag också säga förlåt till mina barn för att 

jag inte alltid varit närvarande och många gånger sagt nej till lek på grund av jag varit 

tvungen att skriva. 

 

Jag vill avsluta med en uppmaning: Du som vuxen, har i egenskap av att vara just 

vuxen, en skyldighet att vara en trygg punkt för alla barn. Var närvarande, våga vara 

tråkig och säga nej till saker, visa att du finns där om behovet uppstår om så bara för en 

liten kram. Våga vara vuxen!  

 

 

 
(Källa: Facebook, 16.04.2016) 
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Abstrakt 
 

Cyber-bullying - The Perceptions and the Pre-emptive Work of Teachers in Swedish 

Recreation Centers. 

 

Samhället ändras och så gör de arenor där barnens sociala liv äger rum. Istället för att 

träffas hemma, träffas de nu över nätet. Samtidigt sjunker internetanvändarnas ålder allt 

mer och nästan varje elev har en egen mobiltelefon. Därför vill denna studie undersöka 

fritidslärares förståelse för och arbete med nätmobbning och det är eleverna i de yngre 

åldrarna, på lågstadiet, som fokuseras. För att få reda på förekomsten, hur det 

förebyggande arbetet utformas samt om fritidslärarna anser att nätmobbning egentligen 

är ett problem för fritidshemmet, har åtta intervjuer genomförts. Resultatet är ganska 

nedslående, inte många fritidshem arbetar aktivt med nätmobbning och de som gör det 

har oftast nyligen börjat. På det sätt arbetet ändå utförs, eller på det vis som de skulle 

kunna tänka sig att arbeta med det, är via diskussioner om exempelvis nätetikett, sociala 

mediers uppbyggnad och olämpliga ord. Dilemmat ligger i om skolan har något ansvar 

för det som händer hemma eller om allt ansvar enbart ligger på vårdnadshavarna.  

 

Nyckelord 
nätmobbning, fritidslärare, fritidshem, förebyggande arbete, nätetikett, digitalt infödda 
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1 Inledning 
 

Vi lever i en tid och i ett samhälle med snabba förändringar, ett samhälle som ingen 

riktigt vet vad det ska kallas, moderna, postmoderna, IT-samhället, kompetenssamhället 

eller kommunikationssamhället. Det som är säkert är i alla fall att moderniteten leder till 

en grundläggande förändring av det sociala livets karaktär. Denna tid lägger också 

grunden till skillnader, uteslutning och marginalisering och med det menar sociologen 

Anthony Giddens (1991) egentligen att skillnaderna mellan klass, kön och etniska 

identiteter tydliggörs och förstoras i det moderna samhället. Jag skulle vilja påstå att den 

exkluderingen idag sker i den digitaliserade världen, den värld som barnen/ungdomarna 

idag verkar i. Här skapas grupper av olika konstellationer, men i kölvattnet skapas även 

då minoriteter, som inte får tillkomst till någon grupp på grund av att något de sagt, hur 

de ser ut eller helt enkelt ”bara är fel”.  

 

Undersökningar från Statens medieråd (2017) visar att tiden som tillbringas på nätet har 

ökat markant de senaste tio åren och detta gäller även för barn under nio år. Faktum är 

att begreppet högkonsument (använder internet mer än tre timmar per dag) inte längre är 

relevant att använda, eftersom användandet har närmat sig, eller till och med överstiger 

50 procent av dagens totala timmar. Detta bekräftar att ungdomarna tillbringar i stort 

sätt hela sin vakna tid i den virtuella världen, istället för IRL (In Real Life) och det är 

också där deras sociala relationer skapas och upprätthålls. Konsekvenserna av detta, 

enligt mig, är att ungdomarnas sociala liv har blivit något undangömt för de vuxna, som 

många gånger inte har så stor koll på vad som händer i den virtuella världen.  

 

Inte bara har tiden för nätanvändning ökat markant, utan även debutåldern för 

användning av internet har minskat de senaste tio åren visar en annan undersökning från 

statens medieråd. Den genomsnittliga debutåldern är så låg som tre år och 69 procent av 

treåringarna har använt internet, enligt en undersökning som genomfördes år 2106. 

Enligt samma undersökning (2017), som heter ”Småungar och medier 2017”, är det 

dessutom fem procent av barn under ett år som använder internet dagligen. Givetvis är 

det skillnader i hur barnen använder internet, men som statistiken påvisar sjunker 

internetanvändningen allt längre ner i åldrarna. 

 

Nätmobbning är ett relativt nytt fenomen att studera och många vet inte ens vad det 

innebär. Två stora svenska studier har gjorts inom nätmobbning, där den ena är skriven 

av forskaren Elza Dunkels (2007) och i den avhandlas ungas relationer på nätet samt 

vad som görs där. Hennes studie har gjorts på elever i årskurs sex. Den andra stora 

svenska studien är utförd av Sofia Berne (2014). Hennes studie har som syfte att 

tydliggöra nätmobbning, dess omfattning samt klargöra offer och förövare. Målgruppen 

för hennes studie är unga i årskurs fyra, sex samt nio.  

 

Det som saknas är en studie dels som har yngre barn som studieobjekt samt dels en 

djupgående undersökning om nätmobbning ur ett vuxenperspektiv. Därför ämnar denna 

studie sätta strålkastarljuset på de personer som befinner sig i elevernas omedelbara 

närhet, nämligen fritidslärarna. Lärare i fritidshem har goda kunskaper om elevernas 

intressen och stora möjligheter att skapa relationer med eleverna och eftersom 

internetanvändningen går kraftigt ned i åldrarna kommer därför studien att rikta in sig 

på de yngre barnen, mellan åtta och tio år. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att få en insikt i hur fritidslärare som arbetar med elever på 

lågstadiet tänker och agerar förebyggande mot nätmobbning. Studien ämnar ge en 

djupare förståelse för fenomenet nätmobbning och detta nås genom att analysera 

fritidslärares förståelse av ämnet. 

 

Detta arbete utgår från ett vuxet perspektiv och är skriven till vuxna, som ett hjälpmedel 

till fritidshemmen för att öka förståelsen om olika strategier och möjligheter för att 

motverka nätmobbning. 

 

Frågeställningarna som tillhör syftet är följande: 

• På vilket vis anser fritidslärare att det förekommer nätmobbning bland elever på 

lågstadiet?  

• Hur blir nätmobbning ett problemområde för fritidshemmet enligt fritidslärare? 

• Hur arbetar fritidslärare förebyggande för att motverka nätmobbning på 

fritidshemmet bland elever på lågstadiet?  

 

 

1.2 Begreppsförklaring 

 

I arbetet skrivs det om offline mobbning, vilket är ett begrepp som används synonymt 

med ”den vanliga mobbningen på skolgården”. Här används offline mobbning för att 

tydliggöra att det är något annat än nätmobbning.  

 

I denna studie används också begreppet fritidslärare som ett samlingsnamn för alla som 

arbetar på fritidshemmet, även de som studerade den äldre utbildningen som 

examinerade fritidspedagoger. Dessutom används kategorin lärare och där inkluderas 

fritidslärare.  

 

Med fritidshem menas den plats som eleverna vistas på efter skoldagens slut.  

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra 

det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en 

meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 

2018)  

Fritidshemmet är en skolform, precis som förskoleklassen och grundskolan. När det 

istället för fritidshem används ordet skola i texten, menas alla dessa tre skolformerna 

sammantaget. 

 

Slutligen, i texten används förkortningen VFU, som är en förkortning av 

Verksamhetsförlagd Utbildning i fritidshem och genomförs fyra gånger. Varje gång 

varar i fem veckor och alla tillfällen är uppdelade på de tre år som utbildningen 

”Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem” pågår. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

För att få en förståelse för nätmobbningen behövs det en förförståelse kring 

mobbningen offline och för värdegrundsarbetet. Detta eftersom nätmobbningen och 

mobbning offline delar många karaktärer och dessutom använder många fritidshem sig 

av värdegrundsarbetet i sitt förebyggande arbete.  

 

Under denna rubrik kan det därför läsas om vad offline mobbning generellt innebär och 

dess kriterier för att det ska räknas som sådan. Längre ner går det också att utläsa om 

fritidshemmets värdegrundsarbete och en kritik mot dess utformning. Kapitlet avslutas 

med en kortare översikt över nätmobbingen i Sverige. 

 

 

2.1 Mobbning offline 

 

Hur forskare brukar beskriva offline mobbning är beroende på vilket perspektiv 

forskaren antar, det individpsykologiska eller det empiriskt - holistiska. Det beror också 

på vilka förkunskaper och erfarenheter som finns och där har barn, ungdomar, föräldrar, 

lärare och forskare alla olika kunskaper och erfarenheter och därför blir också svaret på 

vad mobbning är olika. Dock finns det vissa karaktäristiska drag som Frånberg och Gill 

(2009) skriver om, oavsett vilken synvinkel mobbning ses ifrån. Till att börja med finns 

det alltid en eller flera förövare och handlingen definieras alltid som negativ. En annan 

egenskap hos mobbning är att det alltid finns ett offer, den utsatte. Om det endast är en 

enstaka handling, menar författarna att det inte räknas som mobbning, utan 

handlingarna måste vara upprepande under en viss tid för att definieras som sådan. 

Handlingen i sig är dessutom avsiktlig, det är inte något som sker genom en 

olyckshändelse och den visar upp ett asymmetriskt maktmönster. Förövaren behöver 

inte vara fysiskt starkare, utan det är upplevelsen av att den är starkare än den utsatte 

som räknas (2009).  

 

Även Eriksson (2001) tar upp det asymmetriska förhållandet och menar på att makten är 

en del av de resurser som parterna förfogar över och som alltid är asymmetriska. Andra 

resurser kan vara socialt stöd, teknisk skicklighet eller självförtroende och det är alltid 

utövaren som har ett övertag. Andra asymmetrier, fortsätter han, rör fördelningen 

mellan de som trakasserar och de som blir trakasserade. Den fördelningen kan aldrig 

liknas vid ett växelspel, den som blir utsatt kan aldrig växla roll och bli förövare. Till 

sist är även alltid utfallet asymmetrisk, det är alltid offret som är den ständige 

förloraren, aldrig den trakasserande partnern.  

 

Offline mobbning kan innefatta både fysiskt våld såsom slag och bespottning, men även 

anta en psykisk form i form av verbalt våld såsom retningar, sarkasmer, förlöjligande 

och utfrysning. Den fysiska mobbningen tenderar att vara den som får mest 

uppmärksamhet, enligt Shariff (2008), kanske på grund av att den är mest synlig. Men 

det kan också vara på grund av att den psykiska mobbningen ofta misstolkas som 

retning och då inte ses som mobbning. Istället menar hon att lärare och andra vuxna 

anser att ”det där får ni sköta själva”. Vidare ses inte den psykiska mobbningen som 

något som gör ont, du bryter inga ben eller får några blåmärken att visa upp (2008).  

 

Dock blir det enligt denna studie, blåmärken på hjärtat istället och de läker mycket 

långsammare än de traditionella.  
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Som skrivits i början av detta kapitel, finns två olika forskningsperspektiv på offline 

mobbning, där det ena är det individualpsykologiska. Frånberg och Gill (2009) skriver 

att här står aggressivitet i fokus och återfinns främst hos pojkar. Forskningen utgår från 

aggressivitet inom djurvärlden och antar att det är samma mekanismer som gäller för 

mobbning bland människor. Utifrån detta härrör begreppen översittare och 

hackkyckling som benämningar för utövare och offer. Företrädare för denna gren menar 

att mobbare har vissa psykologiska egenskaper som utvecklas till problembeteenden 

bland pojkar i socialt dysfunktionella familjer. Författarna (2009) menar på att beteendet 

hos pojkarna beror på mammans slapphänthet och pappans istället hårdhänta 

uppfostringsmetoder. Forskning i senare år har även visat att personer som mobbar i 

unga år, riskerar att utveckla psykopatiska personlighetsdrag som vuxna. 

 

Den andra forskningsinriktningen, som Frånberg och Gill (2009) också skriver om, 

vilken också har ett större inflytande i nutida forskning om mobbning, är den som utgår 

från ett empiriskt-holistiskt perspektiv och det är också detta perspektiv som denna 

studie är skriven ur. Den empiriskt-holistiska inriktningen studerar inte endast 

personlighetsdrag, utan en helhetsbild av orsaker eftersöks. Den sociala påverkan ses 

enligt författarna som en stor faktor och att mobbning kan se olika ut i olika kulturella 

sammanhang. Genom att se offline mobbning som en ur detta perspektiv, ses det som 

något som vi människor är med och skapar. Människorna runtomkring förövaren är 

medskapare, både genom det sätt vi talar om det och genom de handlingar vi gör för att 

underlätta handlingarna. Författaren Höistad (1994) tar också upp ämnet medskapare 

och menar på att skolan kan absolut vara en ovetande medhjälpare på så sätt att den inte 

förstår vad det är som pågår, eller kanske inte ens vet om att det sker något. Dock kan 

den också vara en mer medveten medskapare, genom att lärarna bagatelliserar 

händelsen och skyller på något annat, eller genom att säga att ”det är så pojkar visar att 

de tycker om dig”. Även när lärare påpekar något i stil med att ”lite får du väl tåla” eller 

att ”den eleven alltid har gått för sig själv” antas också rollen som medskapare.   

 

Mobbning är alltid mobbning, vilken arena den än utspelas på handlar det alltid om 

upprepade negativa handlingar där någon eller några medvetet och avsiktligt vill skada 

någon fysiskt eller psykiskt. Men enligt Linde och Qvarnström (2008) skiljer sig 

konsekvenserna och utformningen av mobbningen lite åt, beroende på den arena som 

valts av förövaren. Den digitala kommunikationen innebär bland annat en större chans 

att vara anonym och att den är snabbare än den analoga. 

 

 

2.2 Fritidshemmets värdegrundsarbete 

 

Detta arbete kan delas upp i fem F menar Svaleryd och Hjertson (2012) och dessa fem 

sammanställer de krav som lagen ställer på arbetet för likabehandling och mot 

diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. De fem punkterna är: Förbjud 

diskriminering, Främja likabehandling och jämställdhet, Förebygg och förhindra 

diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, Förankra arbetet i hela 

organisationen, hos samtliga barn och elever, medarbetare och vårdnadshavare samt 

Följ upp likabehandlingsarbetet och de åtgärder som genomförts.  

 

Enligt paragraf 8 i Skollagen är huvudmannen skyldig att upprätta en plan mot 

kränkande behandling och tidigare har den även varit skyldig att ha en plan för 

likabehandling (Sveriges Riksdag 2018). I och med den nya Diskrimineringslagen som 
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trädde i kraft 1 januari 2017 (Sveriges Riksdag, 2017) finns dock inte detta krav längre 

kvar. Dock, går det att läsa hos Diskrimineringsombudsmannen (2018) att arbetet 

fortfarande ska dokumenteras och kravet på dokumentation är till och med utökat. Det 

som ska finnas med är en redovisning av samtliga aktiva åtgärder, inklusive uppföljning 

och utvärdering. Aktiva åtgärder ska vara framåtsyftande i den meningen att de ska leda 

till ökade ansträngningar i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter. Dessutom menar myndigheten (2018) att dokumentationen 

ska innehålla en beskrivning av de riktlinjer och rutiner som existerar och planeras i 

syfte att förhindra trakasserier, samt att samtliga sju diskrimineringsgrunder ska finnas 

med. En diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och den kan vara 

direkt eller indirekt. Diskriminering kan enligt lagen ske på sju grunder och dessa är:   

• kön 

• könsöverskridande identitet eller uttryck 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionsnedsättning 

• sexuell läggning 

• ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 08.05.2018, http://www.do.se/om-

diskriminering/vad-ar-diskriminering/) 

En kränkande behandling å sin sida innefattar enligt Svaleryd och Hjertson (2012) ett 

beteende som kränker ett barns eller elevs värdighet, utan att det är en diskriminering 

enligt de sju diskrimineringsgrunderna. Enligt Skollagen har all personal på skolan en 

anmälningsplikt om de upptäcker kränkande behandling eller någon form av 

diskriminering. Men Diskrimineringsombudsmannen (2018) menar också att det inte 

handlar om att reagera och genomföra åtgärder när problemen redan finns där, utan 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska vara proaktivt.  

 
För att få till ett lyckat värdegrundsarbete har Svaleryd och Hjertson (2012) tagit fram 

några punkter att tänka på och den allra första är givetvis att involvera eleverna. Finns 

inte de med från början är det en lång uppförsbacke i själva i implementeringen av det 

förebyggande arbetet. Den andra punkten är att utgångspunkten ska vara att problemen 

och orättvisorna är mycket större och mer komplexa än vad de verkar vara. När 

problemen börjar nystas upp kommer det oftast fram mer och mer, så det som från 

början var ett litet bråk på skolgården, involverar egentligen tio elever till som kanske 

startat upp ett chatforum där de skriver elaka kommentarer till varandra. En sista del 

enligt författarna (2012) att tänka på, är att avgränsa och konkretisera de åtgärder som 

ska leda till förändring. Det är bättre att använda sig av en genomtänkt åtgärd som 

verkligen fungerar, än att ha 15 planer inte lika genomtänkta och som inte fungerar i 

verkligheten. 

 

Att genomföra ett värdegrundsarbete ser lättare ut på papper än vad det är i verkligheten 

och det har framkommit kritik mot värdegrundsarbetet som det ser ut idag. I 

Läroplanens första kapitel, Skolans värdegrund och uppdrag står det: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Skolverket, 2016 s. 7) 

Ann S. Pihlgren (2011) ifrågasätter dock bland annat hur pass mycket frihet varje 

enskild individ egentligen har och att elevens egenvärde är svårt att slå vakt om 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
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eftersom vardagen består av uppgifter eller lekar som eleverna löser med olika 

framgång. Hon menar också att ett annat problem som framförts är själva arbetet med 

värdegrunden, att det saknas effektiva metoder som leder till att eleverna verkligen 

förstår och tar till sig det som värdegrunden innebär. Istället är det så att eleverna har 

lärt sig texten utantill och svarar nästan automatiskt på lärarens frågor, men direkt när 

det ringer ut för rast har dessa ämnen försvunnit ut ur medvetandet. 

 

Det finns ytterligare kritiker, såsom Kronlid (2017) som menar på att de moraliska 

principerna som utgör skolans värdegrund, helt saknar koppling till den praktiska 

vardagen. De normer, värderingar och värden som spaltas i Läroplanen är väldigt 

högtravande och behövs därför tas ner på marknivå, ner till den nivå som de faktiskt 

berör, nämligen elevernas. Kritiken går inte ut på att ta bort värdegrundsarbetet, men att 

göra det annorlunda. Detta eftersom att moralen är ambivalent och kommer alltid att 

vara det, vilket innebär att det finns inget svart eller vitt, det går inte att alltid göra rätt, 

utan moralen har både en framsida och en baksida. Författaren menar att varje händelse 

har en moraliskt tveksam situation, även om det för stunden känns rätt och riktigt. 

Värdegrundsarbetet ska istället tillåta eleverna få pröva sina moraliska grunder och i 

pedagogiskt syfte utsättas för prövningar som inte är demokratiska, det vill säga 

eleverna ska få uppleva andra alternativ. Därigenom belyses på riktigt de värderingar 

som är oacceptabla och de kommer att värderas kritiskt mot andra värderingar. Då får 

eleverna se de andra alternativen enligt Kronlid (2017) och kan på så sätt själva bilda 

sig en uppfattning om moral genom olika erfarenheter och därmed också justera sin 

egen världsbild, istället för att endast lära sig värdegrundens innehåll utantill.  

 

Oavsett hur värdegrundsarbetet ser ut, är det viktigaste att det görs något och att det inte 

endast är något papper med fina meningar. Finns det ett aktivt förebyggande arbete med 

värdegrundsfrågor har fritidshemmen kommit en bit på vägen. 

 

 

2.3 Nätmobbningen i Sverige 

 

I de eftersökningar som gjorts till denna studie har det inte hittats någon statistik över 

nätmobbningens utbredning bland barn i de yngre åldrarna. Den enda statistik som 

upptäckts är från Friends (u.å.), som enligt dem själva är en barnrättsorganisation som 

arbetar mot mobbning. Deras statistik involverar dock barn mellan tio och sexton år och 

denna undersöknings fokus är elever mellan åtta och tio år. Nedan kommer ändå lite 

statistik presenteras, för att få en uppfattning om hur nätmobbningen ser ut i Sverige 

idag.  

 

Undersökningen genomfördes under februari månad 2017 och totalt har 1001 barn och 

ungdomar i åldrarna tio till sexton år deltagit. När det gäller åldern tio år svarar 26 

procent att de blivit kränkt det senaste året via någon mobil, surfplatta eller dator. De 

vanligaste platserna för kränkningar enligt Friends Nätrapport från 2017 var: 

 

1. Sociala plattformar 

2. Spel 

3. Andra platser/sätt 

 

Det som är häpnadsväckande är att så många som 44 procent av alla 1001 svarande 

uppger att de någon gång sett vuxna som betett sig illa mot varandra eller andra på 

sociala medier eller på nätet. Då kan man fråga sig hur elever ska lära sig att uppträda 
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kamratligt på nätet, om inte de vuxna gör det. Ytterligare en tankeställare att fundera på 

är hur bra förebild den vuxne personen som beter sig illa på nätet blir. 

 

Avsaknaden av statistik för denna studies målgrupp kan ställas mot statistiken som visar 

på daglig internetanvändning för barn i de åldrar som denna studie gäller. Enligt Statens 

medieråd (2017) och deras undersökning som utfördes 2016 använder 49 procent av 

åttaåringarna internet dagligen. Av dessa är det sex procent som nyttjar mobiltelefonen 

till att använda sociala medier. Denna plattform, sociala medier, är den där 

nätmobbningen oftast sker och även om denna procentansats på sex procent kan tyckas 

vara låg idag, ändras användningen av internet hela tiden i snabb takt. Denna studie 

anser att ju fler unga barn som använder internet, desto fler använder sociala medier och 

fler riskerar då också att utsättas för nätmobbning. Som statistiken från Friends också 

visade ökar siffrorna med åldern och hela 26 procent av tioåringarna hade någon gång 

blivit kränkt på nätet. Dessutom menar studien, att även om det endast skulle vara ett 

utsatt barn skulle det vara ett för mycket.  
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3 Tidigare forskning/teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och teorier angående nätmobbning att tas upp. 

Dessa teorier kommer sedan att användas i analysen av det resultat som fåtts fram 

utifrån arbetets empiriska material. Det börjar med en genomgång av vad nätmobbning 

egentligen innebär, sedan följer en beskrivning av generationsklyftorna mellan ”digital 

natives” och ”digital immigrants”. Kapitlet fortsätter med att diskutera vett och etikett 

under rubriken nätetikett för att sedan avsluta det med teorier om hur det förebyggande 

arbetet mot nätmobbning kan struktureras på fritidshemmet.  

 

 

3.1 Nätmobbningens karaktär 

 

En av den vanligaste faran för ungdomarna med att vara ute på internet, är faktiskt att 

bli utsatt för nätmobbning. Annars, skriver Kowalski, Limber och Agatston (2008), tror 

folk i allmänhet att bli kontaktad av främlingar och få sexuella inviter är den vanligaste 

faran, men faktum är att majoriteten av ungdomarna löper större risk att bli nätmobbade 

än att träffa främlingar. 

 

Lusk (2010) säger att nätmobbning, online mobbning eller cyber-bullying som det ofta 

också kallas är när någon blir trakasserad, hotad, förödmjukad eller förnedrad av någon 

annan som använder sig av internet, interaktiva och digitala verktyg eller en 

mobiltelefon. Olika metoder som används vid nätmobbning är bland annat 

ryktesspridning online, skriva elaka kommentarer online, vidarebefordra privata 

meddelanden eller skicka bilder på någon annan som anses vara fula. 

 

Dessa metoder är likartade de åtta former som också används i definieringen av 

nätmobbning och som Frisén och Berne (2016) skriver om. Den första formen handlar 

om hot om våld/dödshot. Hotfulla kommentarer ges på nätet eller via sms, antingen till 

kända eller okända personer. Den andra formen är flejma, som kommer från engelskans 

uttryck ”to flame”. Denna form är väldigt likt hot, men innebär en kortare 

argumentation online med ett grovt och provocerande språk. Det kan handla om en 

händelse som skedde i skolan, där bråket nu gått online och elaka kommentarer och 

förolämpningar skrivs. Till sist kan argumentationen avslutas med att ”passa dig i 

skolan imorgon”.  Tredje formen är trakasserier genom elaka kommentarer som skrivs 

flertalet gånger, såsom att ”Du är ful” och ”Begå självmord” eller ”Jag knullade din 

mamma igår”. En fjärde form är förtal, där nedsättande skvaller sprids på nätet, genom 

att exempelvis lägga ut en bild på någon och säga att ”hon ligger med alla, bara ring… 

(och telefonnummer)”. Förtal är också att sätta upp en Facebooksida i någon annans 

namn och döpa den till ”Alla vi som hatar … (namnet på någon person)”. Författarna 

(2016) fortsätter med att en annan form är kapning, där istället för att skapa en ny sida i 

någons namn, ta över ett befintligt konto på någon sida och göra saker där i någon 

annans namn. Som till exempel ta över någons Messengerkonto och skriva elaka saker i 

den rättmätiga ägarens namn. Den sjätte formen av nätmobbning är bedrägeri och 

uthängning, till exempel att någon filmar någon annan i en pinsam situation och sedan 

lägger ut filmen på nätet utan dennes vetskap. Den näst sista formen handlar om 

utfrysning. Det kan handla om att två kompisar bestämt att vara med varandra, men 

sedan drar den ena sig ur med ursäkten att han/hon ska vara med familjen. Senare lägger 

samma kompis ut bilder där hon/han är med andra kompisar istället. Till sist nämner 

Frisén och Berne (2016) nätstalkning, där någon vid upprepade tillfällen skriver något 
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som gör att personen känner sig förföljd. Ett konkret exempel är att någon har hängt ut 

någon annan på internet och nu blir den personen förföljd genom hot och trakasserier på 

internet och vågar inte längre gå utanför dörren.   

 

Denna typ av mobbning kan också ske antingen direkt eller indirekt (by proxy), något 

som Kowalski, Limber och Agatston (2008) tar upp. Den direkta nätmobbningen sker 

genom att skicka meddelanden direkt till offret. Indirekt eller cyber-bullying by proxy, 

innebär istället att förövaren tar hjälp av någon annan att nätmobba någon, med eller 

utan sin medhjälpares vetskap. Medhjälparen vid nätmobbning kan både vara med 

förövaren när meddelandet skickas, eller med offret när det mottas eller inte med någon 

av dem när ett meddelande mottas eller vid ett besök på någon internetsida. Den 

indirekta mobbningen är den farligaste, eftersom oskyldiga människor kan bli 

medverkare till mobbning, utan att ens veta om det. Till exempel kan förövaren utnyttja 

de varningsikoner som kommer när det skrivs något olämpligt på mailen, via Instant 

Message (IM) eller i något chattrum. Författarna (2008) menar att när innehavaren får 

tillräckligt många varningar stängs kontot ner. Den som utför nätmobbning ser till så att 

offret blir argare och argare och därmed också skriver fler olämpliga ord, vilket då kan 

leda till att föräldrarna ser detta språkbruk och alla varningar och stänger ner kontot för 

henne eller honom. På så vis blir föräldern en ovetandes medhjälpare till 

nätmobbningen eftersom den gör att offret får lida en gång till genom minskat 

internetanvändande. Cyber bullying by proxy kan slutligen också vara om förövaren 

byter lösenord på offrets konto till Hotmail till exempel, så att offret inte kommer åt sin 

mail.  

 

Vidden av de potentiella åskådarna är dessutom så mycket större vid nätmobbning, i 

teorin skulle de kunna vara oändliga, vilket givetvis innebär ett än större stigma för 

offret. Det är stor skillnad på om 1000 personer ser en bild, än om tio personer gör det. 

Nätmobbningens omfattning gör det också svårt att få en fristad enligt Slonje, Smith 

och Frisén (2012), inte heller blir det bättre av att nätmobbningen nu följer eleven med 

hem. På den tiden när mobbningens arena var skolan eller på vägen till och från skolan, 

var i alla fall platsen inom hemmets fyra väggar en plats dit mobbarna inte kom. Nu 

med mobbningens intrång i det digitala forumet är inte ens hemmet en säker plats för 

offren. Sätts telefonen på eller öppnas datorn/surfplattan/Ipaden så finns mobbarna där. 

Dock menar forskaren Elza Dunkels (2016) att det finns en viss kritik mot denna punkt 

om hemmets trygga vrå. Kritiken går ut på att offren vid offline mobbning också 

upplevde att de aldrig var fria från mobbningen. Även om mobbarna fysiskt inte fanns i 

hemmet, så fanns upplevelserna av mobbningen där. 

 

En annan punkt där åsikterna går isär, är den om nätmobbningens anonymitet. Bland 

annat skriver Kowalski, Limber och Agatston (2008) att den oftast är anonym. Det går 

inte att se om det är en eller flera förövare, om det är en kille eller tjej, om det är någon 

känd eller okänd eller om det är någon från skolan eller inte. Även Slonje, Smith och 

Frisén (2012) menar att den är anonym på grund av att konversationen oftast är indirekt 

istället för ansikte-mot-ansikte. Ett tredje argument för dess anonymitet kommer från 

Shariff (2008), som menar att förövaren/-arna kan gömma sig bakom alias, att de inte 

skriver ut sina egna namn inne i chatrummet eller i sin profil på mailkontot. Åsikten 

som går emot kommer från Dunkels (2016) som istället anser att den digitala 

kommunikationen oftast inte alls är anonym eftersom användare allt mer förväntas 

skriva sina namn på olika mötesplatser, så kallade egocentriska mötesplatser. Det är en 

mötesplats som utgår från användaren som bygger sitt nätverk baserat på sina intressen. 

Elza Dunkels argumenterar vidare med att användandet av alias inte är lika vanligt 
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förekommande längre och ett nytt koncept framförs, ”online sense of unidentifiability”. 

Denna nya tanke innebär att avsaknaden av ögonkontakt förvisso spelar stor roll vid 

nätmobbning, men det behöver inte betyda att avsändaren av meddelandet är anonym 

för mottagaren. Det är inte heller anonymiteten som ger drivkraft åt nätmobbningen, 

utan snarare då känslan av att vara en grupp och att man skulle våga göra mer om 

vissheten om att fler fanns bakom dig. Kritiken från Dunkels (2016) avslutas med att det 

främst är vuxna som ser anonymiteten som något hotfullt då de är ovana vid det. Istället 

måste nätmobbningen ses ur flera perspektiv, såsom ur ungdomarnas som enligt denna 

kritik upplever anonymiteten inte som särskilt vanlig samt ur upplevelsen av de direkta 

kränkningarna som sker på skolgården. 

 

Två andra faktorer som karaktäriserar nätmobbning är dels splittrad rolluppfattning och 

dels kognitiv omstrukturering och dessa tar Frisén och Berne (2016) upp. Den första 

faktorn innebär att en elev antar olika roller i olika sammanhang. På skolgården och på 

fritidshemmet är det oftast inga problem att följa de sociala koderna och att bete sig på 

ett juste sätt, men på nätet byter han/hon roll och skriver elaka och nedvärderande 

kommentarer till andra kamrater. De menar att denna faktor hänger ihop med att det 

finns en upplevelse av att man inte behöver ta konsekvenserna av sina handlingar som 

utförs på nätet. Kognitiv omstrukturering innebär istället då att en negativ handling 

omvärderas som en positiv eller harmlös handling av den elev som utfört den. Ett 

exempel är förskönande omskrivningar, om en elev skrivit någon elak kommentar, kan 

den efteråt säga ”Jag skojade ju bara”. 

 

Kommunikationen på nätet är annorlunda än att prata med någon ansikte mot ansikte 

och det har visat sig att den också har lett till förändringar i vårt beteende, något som 

Dunkels (2016) skriver om.  Enligt henne menar psykologer att våra hämningar blir 

något reducerade, en företeelse som kallas för ”the online disinhibition effect”. 

Reaktionen på en handling eller på en kommentar på nätet är något fördröjd. Vilket kan 

leda till att det sägs mer än vad som vågats än om reaktionen varit omedelbar. Dessutom 

går det inte att avläsa mottagarens reaktion eller ansiktsuttryck och vi kan då inte heller 

anpassa våra uttalanden efter vad som är lämpligt efter mottagaren och missförstånd 

uppstår. Denna sociala förmåga har inte alla tränat upp när det gäller kommunikation 

över nätet och vi flyttar fram gränserna för vad som är tillåtet.  

 

Några andra som tar upp kommunikationen online är Frisén och Berne (2016) och de 

menar att den har en tendens till att bli ofullständig. Det vill säga att ett meddelande 

skickas iväg, men sedan bryr sig inte avsändaren om konsekvenserna av meddelandet, 

utan kan bara stänga ner sin chattruta. Det skulle vara svårare att göra detta ansikte mot 

ansikte, att säga något sårande och sedan vända ryggen och gå därifrån. Dessutom 

saknas många gånger den icke-verbala kommunikationen, även om det förekommer 

videosamtal eller samtal via Skype. Författarna (2016) fortsätter med att den mesta av 

kommunikationen sker via snabba meddelanden på något socialt forum och då syns inte 

kroppsspråket, vilket är något som förstärker uttrycket av känslor. Denna effekt 

fungerar dock också positivt, den gör att även positiva känslor lättare uttrycks online, 

vilket kan visa sig genom att det är lättare att även ge positiva kommentarer till någon 

okänd, än vad det är att göra det offline.  
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3.2 Digital natives vs. digital immigrants 

 

Dagens barn och ungdomar utgör den första generationen som växt upp med den nya 

teknologin. Ända sedan de föddes har det funnits datorer, mobiltelefoner, dataspel och 

all annan digital teknik runt omkring dem tillgängliga att användas. Internet, 

mobiltelefoner och datorspel är en integrerad del av deras vardag och tack vare det har 

hela deras sätt att tänka på och deras sätt att processa information förändrats. Denna 

generation kallas för ”digital natives”, eller de digitalt infödda och de som är födda efter 

1984 anses tillhöra denna kategori. Han som myntade begreppet heter Marc Prensky 

(2001) och han menar att den generationen är van vid att få information snabbt och för 

att få information är internet deras förstahandsval och de gör gärna två saker samtidigt, 

samt att de är duktiga på att ”multitaska”. Den nya generationen vill också hellre lära 

genom bilder än tonvis med text och de fungerar bäst i olika nätverk. För att motivera 

dessa barn och ungdomar krävs omedelbar tillfredsställelse och återkommande 

belöningar. 

 

Någon som också använder sig av begreppet är Shariff (2009). Hon menar att föräldrar 

har kanske en annan syn på vad barnen ska göra på fritiden, de minns och utgår från sin 

egen barndom när de var ute och lekte i skogen och umgicks med sina kompisar i den 

reella verkligheten. För de digitalt infödda är istället mötesplatserna digitala och många 

gånger på sociala medier som Snapchat, My Space, Facetime och Muscial.ly. 

Aktiviteterna i sig har kanske inte förändrats mellan generationerna, bara mötesplatsen, 

istället för att stå framför spegeln och mima till en sång, står barnen nu framför 

surfplattan och spelar in sig själv och som de sedan kan skicka till sina kompisar. Eller 

att springa runt med pistol, bössa eller pilbåge i skogen eller i trädgården, görs nu 

istället via olika data-/ och tv-spel istället. Den enda skillnaden menar Shariff, ligger 

egentligen i att nu lämnar de digitalt infödda mer permanenta spår efter sig och efter 

sina aktiviteter.  

 

Prensky (2001) har även en term för den äldre generationen, den som inte växt upp med 

den digitala tekniken, utan fått lära den i efterhand. Han kallar dem för ”digital 

immigrants”, eller digitala immigranter. De är enligt Prensky något av inkräktare, eller i 

alla fall nybörjare på den digitala tekniken och har helt andra metoder för att ta till sig 

och inhämta information.  Mer textbaserad information föredras och gärna steg-för-steg 

instruktioner och manuella beskrivningar läses istället för att ha en tro på att 

datorprogrammet lär dem att använda det. Slutligen anses digitala immigranter vara mer 

individualistiska, de föredrar att arbeta ensamma framför grupparbete.  

 

Dock finns det en kritik mot dessa två begrepp och synen på de digitalt infödda, en 

kritik som går ut på att denna generation människor inte alls fungerar olikt andra 

generationers sätt att lära in och fungera i samhället. Det är Kirschner och De Bruykere 

(2017) som kommer med den och de menar att den stora skillnaden mellan de digitalt 

infödda och de digitala immigranterna anses vara användningen av internet och den nya 

teknologin. Men som en del av kritiken menar de att det inte finns någon relation mellan 

ålder och internetkunskap, snarare att kopplingen ligger mellan hög inkomst och hög 

utbildning och då en högre grad av användning samt kunskap om internet. Poängen med 

kritiken är att visa den positiva egenskap som tillförts de digitala infödda, nämligen 

förmågan att ”multitaska”, kanske inte är korrekt. Förmågan att göra flera saker 

samtidigt är dessutom kanske inte så bra i skolsammanhang och därför bör inte lärare 

ändra på sitt sätt att undervisa, som till exempel Prensky (2001) menar att det bör göras. 

Men och som är det viktiga för denna studie, är att även dessa kritiker (2017) 
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tillkännager att dagens barn och ungdomar använder många olika tekniska verktyg för 

att umgås med kompisar, de använder bara inte den nya teknologin för att stödja sin 

kunskapsinlärning.  

 

 

3.3 Nätetikett 

 

Genom att använda sig av internet för att kommunicera möjliggör det att komma i 

kontakt med människor från andra kulturer och andra länder på ett helt annat sätt än 

tidigare. Det som anses vara trevligt och artigt i en kultur/ i ett land kanske inte gör det i 

ett annat. Det kan också handla om vad som är lagligt eller ej att uttrycka i olika kulturer 

och länder. Därför menar Scheuermann och Taylor (1997) att begreppet nätetikett har 

kommit till. Det är en sammanslagning av orden nätverk och etikett och en beskrivning 

av termen är att det är normer för artighet på internet och i mail. Det finns även ett antal 

budord och förslag för ett korrekt beteende och några av dem är att tänka efter före, det 

vill säga att inte skriva något i ilska, eller att inte bara använda sig av versaler då det 

upplevs som att avsändaren skriker. De fortsätter med ett annat budord som är att tänka 

på de sociala konsekvenserna av det som skrivs och att datorn/plattan/telefonen inte ska 

användas för att skada andra människor. Ett sista förslag enligt dem (1997) för ett 

positivt beteende på nätet är att inte flejma, utan istället att uttrycka sig på samma sätt 

som om konversationen hade skett ansikte mot ansikte. 

 

Ett amerikanskt projekt ”GoodPlay Project”, som James m. fl. (2009) har skrivit om, 

undersökte det etiska förhållningssättet bland unga på internet. Detta projekt har tagit 

fram fem faktorer för etiskt nätanvändande och som syftar till att göra nätet till en 

positiv arena att befinna sig på. Den första faktorn är nätets erbjudanden som handlar 

om själva teknologin, där många spel eller andra forum räknar med att användaren är 

aktiv och lämnar ut viss information om sig själv. Tillverkare av olika program har olika 

intressen, utbildning, pengar eller kunskapsdelning och dessa intressen speglar också 

hur mötesplatserna ser ut. Kunskap om detta behövs läras ut till de unga för att de ska 

förstå de bakomliggande orsakerna till att en digital mötesplats ser ut som den gör. Den 

andra faktorn är teknisk kunskap, som bland annat innefattar en vetskap om hur ett 

meddelande eller en avsändare kan blockeras, men även en kunskap om hur man ändrar 

sin profil och vet vilka som kan se den. En person som har stor teknisk kunskap, kan 

också till fullo använda internet och använda sin kognitiva förmåga till en etisk riktigt 

användning av nätet. Den tredje faktorn är personliga och innefattar de motiv, attityder, 

värderingar och kognitiva förmågor som en människa har. För att en person ska kunna 

agera etiskt, måste det finnas en förståelse för konsekvenserna av sina egna handlingar. 

Här är föräldrarna och andra vuxna väldigt viktiga, då det oftast är dem som influerar 

barnen i deras unga åldrar. Etisk support är också en av faktorerna som tas upp, något 

som behövs av just föräldrar, syskon, lärare eller andra förebilder. Om föräldrar 

uppträder olämpligt på nätet, är det en större risk att även deras barn kommer att göra 

det. Barn gör som de vuxna gör, inte som de säger. Till sist tar de (2009) upp faktorn 

kamratkulturen. Grupptryck har stor påverkan både offline och online och olika 

bloggare och andra sociala medier har stor påverkan vad gäller normer och värderingar. 

Många unga följer en bloggare eller tittar på någon annans profil och vill vara precis 

som den andra personen. En önskan om att bli accepterad eller mer omtyckt kan leda till 

att privat information eller bilder lämnas ut, när det egentligen kanske inte skulle det. 

 

Precis som ovanstående både budord och faktorer lägger ansvaret på den enskilde 

användaren istället för tekniken, gör även flera andra forskare detta. Johnson (1997) 



  
 

13 

menar att som hittills förlita sig på att lagar och tekniska lösningar i form av filter, 

virusprogram eller krypteringsprogram ska kontrollera användandet online inte räcker. 

Istället måste, enligt författaren, varje enskild individ ta sitt ansvar för sitt användande 

och uppträdande online och de måste bli medvetna om de sociala konsekvenserna som 

deras handlingar ger. Det är samma frågor och problem som uppstår online såväl som 

offline, eftersom internet och sociala medier inte uppkom i ett vakuum, utan de skapas 

och utformas i människors vardagliga liv. Till och med påstås det, enligt Precce (2004) 

att nätetikett inte bara skulle vara trevligt, utan även något nödvändigt, eftersom ett 

skämt av någon, kan uppfattas som en grov förolämpning av någon annan. Den bästa 

vägen, enligt honom är att gå framåt för att försäkra sig om nätetikett är att varje 

community inom till exempel sociala medier, utvecklar självreglerande normer för ett 

anständigt beteende och att varje individ skaffar sig en teknisk kunskap om hur de olika 

plattformarna fungerar. 

 

 

3.4 Det förebyggande arbetet på fritidshemmet 

 

Det primära ansvaret för barns säkerhet online förväntas ligga hos föräldrarna, skriver 

O´Neill och Laouris (2013), men många gånger har inte de den kunskapen själva och 

kan inte lära ut den. Därför anses det av politikerna att skolan är den plats som är bäst 

lämpad för denna utbildning. För att den utbildningen ska bli bra, fortsätter de, är det 

viktigt att det inte blir långa listor med ”får göra” och ”får inte göra”, utan snarare 

utbildning i nätetikett och digitalt medborgarskap. 

 

Tyvärr är det få lärare som tar upp nätmobbning och Kowalski, Limber och Agatston 

(2008) funderar att det kanske inte upplevs att vara ett problem för skolan att ta upp. 

Detta eftersom det oftast äger rum utanför skolans område och det är mycket sällan som 

den utsatte säger till någon lärare. Att använda sig av skolans teknologiska utrustning 

för att bedriva nätmobbning är också ovanligt, den enda formen som går att använda sig 

av under skoltid/fritidshemstid är att skicka sms. Trots att elever inte är tillåtna att ha 

mobiler, kan de ändå skicka sms. Den utsatte talar inte om det för någon vuxen på 

skolan eftersom då blir den eleven påkommen med att ha mobil. Enligt olika 

undersökningar där elever intervjuats i USA som författarna (2008) skriver om, är det 

också flertalet som säger att även om de inte mobbats på skolområdet, är det ofta som 

förövaren är från samma skola. Dessutom upplever många elever att deras skolgång 

påverkas negativt utav nätmobbningen och detta visar sig genom att deras 

självförtroende minskar, de får ångest, depressioner, är mer självmordsbenägna och de 

är till och med rädda för att vem som helst ska hoppa på dem eftersom nätmobbningen 

hade spridit sig till ett flertal följare. Eleverna riskerar även att bli utanför kamratskapet 

om de luras att tro att det är vännerna som har skrivit något, när det i själva verket är 

någon annan som kapat deras konto. 

 

För ett effektivt arbete mot nätmobbning, menar Levy (2011) att många skolor behöver 

uppdatera sin likabehandlingsplan så att den även behandlar dessa nya frågor och 

problem som den uppdaterade teknologin medför. Några riktlinjer som skolor kan följa 

är att först kartlägga nätmobbningen på skolan, för att sedan utveckla tydliga policys för 

ett etiskt och positivt beteende på nätet. När detta är gjort ska hela skolans personal få 

utbildning om nätmobbning och hur det upptäcks och förebyggs och sedan ha 

regelbundna diskussioner i klassrummet om ämnet och om skolans policy angående 

nätmobbning. Levy fortsätter med att dessa diskussioner bör innehålla nätetikett och hur 

sociala medier används på ett säkert sätt. De två sista riktlinjerna är att involvera 
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föräldrarna för att säkerställa ett samstämmigt budskap till eleverna och till sist, precis 

som skrivits i stycket om nätetikett, ge makten till eleverna själva att ta ansvar för sitt 

handlande online (2011). 

 

Att arbeta preventivt mot nätmobbning på fritidshemmet upplevs vara svårt, något som 

även Dunkels (2016) tar upp. Hon menar att personalen anser att det saknas effektiva 

metoder och de som finns kritiseras ofta för att till och med ha motsatt effekt. Särskilda 

stödåtgärder som kamratstödjare och specifika värdegrundslektioner eller temadagar, 

som i teorin ser alldeles ypperliga ut att använda i arbetet mot nätmobbning, har dock 

visat sig fungera mindre bra i praktiken. Istället behövs det antas ett vidare perspektiv 

på det förebyggande arbetet och hitta en samverkan mellan flera olika instanser, allt från 

hemmen, skolan, olika organisationer, kompisgrupper till högre upp i samhällsnivån 

som politikerna. Dunkels anser ändå att det arbete som fritidshemmet bör bedriva mot 

nätmobbning ska ske systematiskt, långsiktigt och vetenskapligt, samt vara något som 

kommer inifrån den egna organisationen och inte något som köps in av någon extern 

aktör.  

 

Enligt Frisén och Berne (2016) är en av de viktigaste aspekterna i ett förebyggande 

arbete att prata med eleverna om vad nätmobbning verkligen innebär och att de förstår 

vad begrepp såsom diskriminering, trakasserier och kränkande behandling betyder och 

att det kan vara straffbart att utföra sådana handlingar. Dock, bör det inte tas upp 

autentiska fall av nätmobbning under en sådan diskussion, utan en mer generell art av 

information bör ges. Detta för att inte ge eventuella nätmobbare ytterligare tips på hur 

de kan kränka andra eller för att inte skapa ytterligare obehag för redan utsatta elever. 

En annan mycket viktig punkt i arbetet mot nätmobbning menar de, är att ha en öppen 

kommunikation med eleverna genom att aktivt lyssna, som är en samtalsmetod för att 

förbättra den kommunikativa förmågan. Den första fasen i aktivt lyssnande är 

kartläggningsfasen, där eleven delar med sig av sina upplevda situationer på nätet. Här 

gäller det som fritidslärare att skapa en situation där eleven känner sig trygg, accepterad 

och uppskattad. I denna fas är det särskilt viktig att hålla sig till ämnet och inte försöka 

få eleven att vända det till något positivt genom att säga att det gjordes säkert bara för 

att de är avundsjuka. Den andra fasen i aktivt lyssna är kvittofasen och i den bekräftas 

det att eleven blivit rätt uppfattad. Till sist är det åtgärdsfasen, i vilken antingen 

konkreta förslag ges på lösningar eller tillfrågar eleven om egna lösningar. En åtgärd 

kan vara att göra en överenskommelse med den utsatte eleven och den kan till exempel 

vara att bjuda in till ett möte med föräldrar och andra elever (2016). 

 

En användbar tid för förtroliga samtal och problemlösande aktioner är rasten, anser Ann 

S. Pihlgren (2011). Det är annars en tid ofta förknippad med oroligheter och mobbning, 

men en kunnig och relationsskapande vuxen kan använda denna informella lärandemiljö 

och vända den oroliga situationen till att göra något positivt av den. Under den fria tiden 

och leken kan den vuxne stötta och vägleda barnen in i aktiviteter och samtal som leder 

bort från trakasserier och utanförskap. 

 

Både under rasten och under fritidshemstiden sker en stor del av ett informellt lärande, 

något som Johansson (2011) tar upp. Han menar att fritidshemmet kanske till och med 

har en högre del av detta informella lärande, än vad skolan har eftersom strukturen på 

fritidshemmet är mer öppen och flexibel och därför passar aktiviteter som främjar 

förebyggande åtgärder mot nätmobbning bra på just fritidshemmen. Denna typ av 

lärande gäller oftast normer, regler och värden för beteendet mot varandra och mot hela 

omvärlden. Något som är viktigt i det informella lärandet är förebilder och här har både 
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lärare och föräldrar en stor roll att spela, men idoler kan också agera som förebilder. 

Detta kan jämföras med vad James m. fl. (2009) tar upp i sitt projekt ”GoodPlay 

Project” om kamratkulturen och etiska supporten, att grupptryck och vuxna runtomkring 

har stor påverkan vad gäller normer och värderingar. Johansson (2011) fortsätter med 

att elever lär sig även av varandra och det gäller både positiva saker som tryggt 

kamratskap, men även mindre bra saker som mobbning. När detta sker, det är då läraren 

måste träda in och leda situationen till en annan riktning och genom detta deltar läraren 

på ett informellt vis. 

 

För att förhindra nätmobbning använder sig många skolor av filter eller svarta listor, 

dock kan dessa vara problematiska skriver Dunkels (2016). Grundtanken bakom båda är 

att någon ska bestämma över innehåll som unga bör hålla sig borta från. Det 

problematiska består i att dels händer det så mycket och så snabbt på nätet, att det 

omöjligt skulle hinnas med att granska allt som finns och som kommer. Dels är det 

återigen en fråga mellan digitalt infödda och digitala immigranter, de filter som 

exempelvis ska ta bort kränkande ord har inte kunskap om den kultur som råder bland 

ungdomarna eller på det sätt som ungdomar pratar med varandra och kan därför inte 

skilja på när det är nätmobbning eller vänskapligt tal. Att använda sig av svarta listor är 

inte heller helt problemfritt fortsätter Dunkels (2016). Det systemet bygger på att det 

finns en tydlig avsändare och mottagare. Dock fungerar många sidor idag på det sätt att 

det är användaren som skapar innehållet och blir på så sätt avsändare och mottagare på 

en och samma gång. Att då identifiera och svartlista negativa aktörer blir mycket svårt. 

Istället är det nätkunskap och samverkan som är framgångsrika och i båda fallen är 

eleverna viktiga aktörer. Många gånger är det eleverna som besitter den största 

kunskapen om den digitala tekniken och de sociala medierna och här är det lärarnas roll 

att lyssna, guida och stötta. Om några riktlinjer ska implementeras är det som redan 

skrivits viktigt att eleverna är med, både vid framskrivningen av riktlinjerna och även i 

diskussionen om hur implementeringen ska ske. Men inte bara elever och lärare, utan 

det gäller att hela skolan är med i arbetet och även föräldrarna, så att samma arbete kan 

fortsätta i hemmet. 
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4 Metod 
Detta metodavsnitt kommunicerar vilken ansats och vilken teoretisk synvinkel studien 

har, vilket urval, hur datainsamlingen gått till, hur data behandlats samt vilka etiska 

överväganden som gjorts under undersökningens gång.  

 

Den sökväg som har använts för att få fram tidigare forskning och teoretiska begrepp, 

har varit via OneSearch, vilket är en söktjänst på Linnéuniversitets bibliotek och som 

söker genom de flesta av deras databaser samt bibliotekskatalogen. Sökorden har varit 

nätmobbning, cyber-bullying, nätetikett, nätetik, likabehandling samt värdegrund. 

 

 

4.1 Metodval 

 

Den ansats som har valts är den kvalitativa, som är en samhällsvetenskaplig metod. En 

kvalitativ undersökning förknippas med interpretivism, enligt Denscombe (2016) och 

detta begrepp innebär att se något med andras ögon och detta något kan vara handlingar, 

normer och värden eller händelser. Det är med andra ord aktörerna som står i centrum 

och forskarens roll är att tolka olika sociala fenomen. Detta arbete sätter fritidslärarna i 

centrum och det är deras förståelse och handlingar rörande nätmobbning som undersöks 

och min roll blir att tolka deras svar.  

 

 

4.2 Hermeneutiken 

 

Som en följd av ovanstående blir även det vetenskapsteoretiska perspektivet på arbetet 

en kvalitativ sådan, nämligen det hermeneutiska, vilket innebär att den ämnar tolka och 

förstå hur fritidslärare tänker kring nätmobbning och hur de agerar förebyggande mot 

detta. Inom hermeneutiken, skriver Dalen (2015) att det pratas om den hermeneutiska 

spiralen, som innebär en växelverkan mellan del och helhet. Inom denna studie betyder 

det att samhället ska ses som ett informationssamhälle som då är helheten, medan 

eleverna, internet, sociala medier och fritidshemmet ska ses som olika delar och att 

dessa påverkar varandra konstant i ett växelspel. 

 

Mer precist är utgångspunkten för arbetet den moderna hermeneutiken, med Gadamer 

som förebild. Hans tes, enligt Allwood och Eriksson (2017), är hermeneutiken som 

förste filosofi, vilket innebär att all kunskap beror av tolkning, samt att den ger 

förutsättningarna för hur metodvalen förstås och legitimeras. De fortsätter med att 

skriva att Gadamer menar på att all förståelse utgår från en förförståelse och ny 

förståelse endast kan skapas inom de ramar som den medförda förkunskapen sätter. 

Förförståelsen består av fördomar eller slutsatser som tolkningen sker utifrån och det är 

resultatet av våra erfarenheter, vår kultur och det samhälle som vi lever i. Det är detta 

likvärdiga beroende mellan förståelse och förförståelse som utgör Gadamers version av 

den hermeneutiska spiralen, de båda förutsätter varandra i en ömsesidig relation. För att 

koppla till denna studie går Gadamers version att tolka som att fritidslärarnas kunskap 

om nätmobbning kommer ifrån hur de tolkar begreppet nätmobbning. Denna studie 

undersöker vilken förförståelse fritidslärarna har och därmed också vilka fördomar som 

kan sätta ramarna för deras nya förståelse. Förförståelsen är resultatet av att vara en 

digital immigrant och att verka i IT - samhället och detta arbete vill försöka ge dem en 

ny förståelse kring begreppet nätmobbning. 
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Den moderna hermeneutiken har sin grund i fenomenologin, som studerar förståelsen av 

fenomen. Nätmobbning är ett fenomen som tillkommit i och med internets födelse. 

Dock är det inte nätmobbningen i sig som ska studeras denna gång, utan förståelsen av 

hur fritidslärare tänker och agerar kring fenomenet. Som Söderlund (2003) skriver, att 

fenomenologen frågar sig hur ett fenomen uppfattas av människor, medan den 

hermeneutiske forskaren istället frågar sig vad fenomenet betyder för människorna. Då 

det är precis vad denna studie ämnar handla om, har den antagit det hermeneutiska 

perspektivet.  

 

 

4.3 Urval 

 

För att få fram informanter användes i början den sociala plattformen Facebook, i vilken 

en efterlysning utfärdades efter fritidslärare att intervjua och den innehöll information 

om forskaren, om undersökningen samt om de etiska råden (se Bilaga A). 

Efterlysningen gick ut i två grupper, Fritidspedagogik.se samt Fritidshem - Tips på 

aktiviteter inne och ute. En andra efterlysning fick göras då det inte blev någon respons 

på den första och nu betonades det att fritidshemmet inte behövde arbeta aktivt mot 

nätmobbning, utan det räckte att informanten hade tankar kring hur det arbetet skulle 

kunna se ut.  

 

Då underlaget ändå inte räckte till eftersom endast tre fritidslärare svarade, användes 

även de kontakter som redan fanns med olika fritidshem genom tidigare VFU-platser 

och genom bekantskaper. Fortfarande var dock kriteriet att informanterna skulle arbeta 

på fritids och med barn på lågstadiet. Emellertid gavs det chansen att intervjua även en 

resurs, som från början anställdes enbart för att arbeta med nätmobbning på hela skolan. 

Denna chans togs för att få en kanske annorlunda syn på hur det förebyggande arbetet 

kan utföras i och med hennes utökade kunskaper. 

 

Tre av de intervjuade kommer från andra delar än denna studies närområde, nämligen 

från Skåne, Västergötland samt strax utanför Uppland. Övriga fem kommer då från 

olika skolor i Kronobergs län och storlekarna på alla skolor är allt ifrån mindre f-3 

skolor till större f-6 skolor.  

 
Tabell 4:1 Informanterna 

P1 Kvinna 11 år på samma 

skola 

Skåne 

P2 Kvinna Cirka 10 år inom 

skolan 

Västra Götaland 

P3 Kvinna 30 år inom skolan Kronoberg 

P4 Kvinna 30 år inom skolan Kronoberg 

P5 Kvinna 4 år inom skolan Kronoberg 

P6 Kvinna Cirka 10 år inom 

skolan 

Uppsala 

P7 Kvinna 1 år inom skolan Kronoberg 

P8 Kvinna Cirka 15 år inom 

skolan 

Kronoberg 

 

Tabellen ovan redovisar för vilka informanterna är och deras allmänna karaktärer.  
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Tillvägagångssättet när det gäller urvalet har varit icke-sannolikhetsurval, vilket innebär 

enligt Denscombe (2016) att har en viss valfrihet i urvalsprocessen finns. Valfriheten 

innebär att informanterna väljs ut utefter deras kunskap och expertis. I detta arbete har 

utgångspunkten varit att välja informanter utefter deras erfarenheter och kunskaper om 

nätmobbning.   

 

Den första tekniken inom icke-sannolikhetsurval som användes för att välja informanter 

var subjektivt urval, vilket enligt Denscombe (2016) är när någon väljs ut efter särskilda 

kriterier. Här valdes de ut efter kriteriet att vara fritidslärare som arbetar med elever på 

lågstadiet, samt att de antingen arbetar aktivt mot nätmobbning, vill göra det eller har 

planer på att göra det. Dock fick även bekvämlighetsurval användas, när tidigare VFU-

platser tillfrågades och kriteriet enligt Denscombe för ett sådant urval är också att de är 

lättillgängliga, vilket stämde in på dessa fritidshem (2016).  

 

 

4.4 Intervju 

 

Det forskningsverktyg för datainsamling som använts är enbart intervjuer och det har 

skett med sju lärare i fritidshem som handhar elever på lågstadiet samt en resurs som är 

anställd av skolan för att starta upp arbetet med nätmobbning. Intervjuer användes för 

att studiens syfte är få en insikt om vad fritidslärarna gör och vad de tycker om något, 

inte deras aktiviteter (som studeras vid en observation) eller vad som skrivits och 

dokumenterats (en textanalys). Utan det är åsikter, erfarenheter och uppfattningar som 

är i fokus för studien. Dessutom passar intervjuer till den valda metoden, 

hermeneutiken, som kräver empiriskt data genom människors erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Intervjuerna var semistrukterade, där det fanns förutbestämda ämnen som skulle 

diskuteras, men ordningen och frågorna var inte helt fixerade då samtalet inte skulle 

styras av de fördomar och den förförståelsen som forskaren kan ha i ämnet. Denna 

struktur öppnar också upp för informanternas egna ämnen att tas upp under intervjuns 

gång (Denscombe, 2016).  

 

För att intervjun skulle hålla sig till de förutbestämda teman som rör nätmobbning, 

utarbetades en intervjuguide (se Bilaga B) och en sådan ska innehålla centrala teman 

och frågor som rör de viktigaste frågorna i arbetet. Dalen (2105) skriver att det handlar 

om att transkribera undersökningens frågeställningar till konkreta teman. Vid utförandet 

av en intervjuguide kan ”områdesprincipen” tillämpas, det vill säga att de inledande och 

de slutliga frågorna är av lite mer öppen karaktär för att starta och avsluta intervjun på 

ett lättsammare sätt. Detta var något som tänktes på, då de första frågorna är mer 

grundläggande och generella än de i mitten och den sista frågan har lite av en 

sammanfattande karaktär. Andra kriterier som togs i beaktning vid utformandet av 

frågorna var att inte ha ja eller nej-frågor, att ha oklara frågor eller att ha ledande frågor. 

 

Inför intervjun informerades det återigen om forskaren, studien och om de etiska 

principerna för studien. Fyra av intervjuerna gjordes via telefon, beroende på att 

antingen befann sig informanterna för långt bort för att träffas eller för att det var 

enklare för informanten under denna tidsperiod att göra det via telefon och alla 

intervjuer spelades in. På så sätt blev det lättare få med informanternas egna ord och 

givetvis blev de i förväg tillfrågade om att det var ok att bli inspelade. Intervjuerna tog 

mellan 15 - 25 minuter, vilket kändes som en lagom lång tid. Tiden var dock inte något 
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som uppmärksammades under intervjuns gång, utan informanterna gavs god tid på sig 

att svara och forskaren försökte att vänta in allt de hade att säga. Det var de som skulle 

styra samtalet och forskarens roll var att leda dem i olika riktningar med hjälp av sina 

frågor.  

 

 

4.5 Bearbetning av materialet 

 

Samma dag som intervjuerna genomfördes, påbörjades arbetet med transkribering och 

detta gjordes för att ha samtalet färskt i minnet. En transkribering möjliggör jämförelser 

mellan intervjuerna och gör det även lättare för att hitta detaljer i materialet enligt 

Denscombe (2016). Dalen (2015) skriver också att en transkribering innebär en väg att 

lära känna materialet på ett djupare plan, eftersom arbetet innebär att lyssna på intervjun 

kanske flera gånger. Materialet kan bestå av olika källor, såsom ljudfilerna, den 

utskrivna transkriberingen, minnesanteckningar om informantens kroppsspråk och 

anteckningar om kontexten. Då några av intervjuerna i denna studie gjordes via telefon, 

är den icke-verbala kommunikationen svår att fånga, utan istället är det nyanser i tonen 

och pauser som har noterats.  

 

När materialet var insamlat och transkriberat, påbörjades en analys av all data och den 

gjordes enligt strategin kvalitativ innehållsanalys. Enligt Denscombe (2016) innebär 

denna metod att det är en text som ska analyseras och i detta fall gäller det utskrifterna 

av intervjuerna. Författaren fortsätter med att skriva att analysen börjar med att bryta 

ned texten i mindre delar, antingen hela meningar, stycken eller rubriker. Sedan 

fortsätter arbetet med att utarbeta relevanta kategorier som kan anta formen av 

”nyckelord” anpassade till textens tema. Därefter ska enheterna kodas så att de stämmer 

överens med de valda kategorierna. De två sista stegen i kvalitativ innehållsanalys enligt 

Denscombe (2016) är att räkna förekomsten av enheterna samt att analysera texten 

gällande frekvensen och deras förhållande till andra enheter i samma text. 

 

För denna studie innebar det att först strukturerades svaren efter de kategorier som fanns 

redan i intervjuguiden, vilka var tre till antalet, om inte grundfrågorna räknas med. 

Sedan jämfördes svaren med varandra för att hitta likheter och olikheter och för att se 

om vissa svar stämde bättre in på andra kategorier. I resultatdelen blev det sedan 

dubbelt så många kategorier som det fanns från början, vilket tyder på att de från början 

var grovmaskiga, för att sedan har förfinats till de teman som återfinns under resultat. 

Ett nyckelord, det förebyggande arbetet, har dock funnits med som en röd tråd genom 

hela arbetet, genom frågeställningen, intervjuguiden, kodningen och resultatet. Det har 

blivit så på grund av att det har varit en sådan bärande kategori för detta arbete, men det 

var inget som var förutbestämt, utan har vuxit fram under arbetets gång.  

 

De teorier som har valts ut för denna studie är valda efter forskarens förståelse av 

nätmobbning. Dock ansågs i efterhand att en förförståelse till fenomenet krävdes och 

den teoretiska bakgrunden om offline mobbning och värdegrund lades till. De begrepp 

som tas upp under tidigare forskning/teoretiskt ramverk användes som en hjälp i 

struktureringen av texten. Därmed blev det också arbetet tydligare, på så sätt att samma 

struktur används genomgående i både resultatet och i analysen. Analysen är sedan den 

del av arbetet där de valda teoretiska begreppen kopplades samman med de valda 

styckena av intervjuerna.  
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4.6 Etiska överväganden 

 

Eftersom studien innefattar datainsamling från människor behövs det ett särskilt fokus 

på de forskningsetiska reglerna enligt Denscombe (2016). Det ska inte uppstå några 

skador under datainsamlingsfasen, men inte heller få några konsekvenser vid 

publiceringen av studien. Detta är ingen större studie och behöver därför inte få en 

särskild prövning innan start. Dock finns det vissa saker som måste beaktas som 

författaren (2016) skriver om, nämligen att skydda deltagarnas intressen (respektera 

integriteten), informerat samtycke (deltagandet är frivilligt), arbetssättet är öppet och 

ärligt (en sammanfattning av studiens syfte ges till informanterna) samt att all insamlad 

data är konfidentiellt (att data förvaras på så sätt att inte obehöriga kommer åt dem samt 

att namn och personuppgifter är avidentifierade).  

 

Integriteten har tagits tillvara i detta arbete genom att inga namn eller skolor nämns och 

för att påvisa en geografisk spridning har endast det län som fritidshemmet tillhör 

redovisats för läsaren. På det viset försvårar det ett igenkännande av de intervjuande. 

Informerat samtycke har nåtts genom att både i sökannonsen på Facebook, vid 

tillfrågandet och även i början av varje intervju meddela att deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas från informantens sida. Efter varje intervju har det även 

tillfrågats om den svarande vill se transkriberingen eller om de vill ha ett exemplar av 

det färdiga arbetet. Ingen av dem ville se transkriberingen, dock ville hälften av dem, 

fyra stycken, gärna få ta del av slutresultatet. Till sist har all data förvarats så att inga 

utomstående har kommit åt dem, intervjuerna har endast funnits på sådana platser att 

fingeravtryck eller lösenord krävs för att komma åt dem. 

 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut forskningsetiska principer inom vilka det finns fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet och dessa finns till för att skydda individernas ställning gentemot 

forskning. Dessa fyra krav har likande innebörd som det som skrivits ovan och detta 

arbete följer dessa principer.  

 

 

4.7 Metoddiskussion 

 

Genom en noggrann redogörelse för forskningsprocessen möjliggör det för andra att 

genomföra samma studie som denna och det i sin tur innebär en tillförlitlighet enligt 

Denscombe (2016). Konkret för denna studie innebär det att i metodavsnittet redovisa 

för urvalsprocessen och för sökprocessen när det gäller tidigare forskning/teoretiskt 

ramverk. Det som skulle kunna påverka tillförlitligheten är relationen med 

informanterna, särskilt då en del av urvalet var bekvämlighetsurval, det vill säga att det 

finns en viss relation till informanten redan från början. Det var dock inget som 

påverkade denna studie, då relationen till dem inte var personlig, utan mer av det ytliga 

slaget.  

 

Denna studie har inte som syfte att vara generaliserande, däremot att vara överförbar 

och i syftet står också att studien hoppas vara ett hjälpmedel för fritidshemmen. En hjälp 

att öka förståelsen för och möjligheterna till att motverka nätmobbning. Då urvalet 

också kommer från olika delar av landet och från olika stora skolor, anser den mycket 

väl att andra fritidshem med liknande förutsättningar kan komma att känna igen sig i 

studien och dra nytta av den.  
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5 Resultat 
 

Här nedan följer det resultat som kommit fram genom de intervjuer som gjorts och 

resultatet har en klar hänvisning till studiens syfte och frågeställningar. Resultatdelen 

börjar med en genomgång av de olika fritidslärarnas inställning kring vad nätmobbning 

betyder för dem, för att fortsätta med förekomsten av nätmobbning och hur det kan vara 

ett problem för skolan och fritids. Till sist avhandlas det förebyggande arbetet, antingen 

det befintliga eller det som skulle kunna tänkas göra. 

 

 

5.1 Fritidslärares tankar kring nätmobbning 

 

I detta avsnitt tas de intervjuades generella tankar kring och erfarenheter av 

nätmobbningen upp. De behandlar nätmobbningens karaktär och skillnaderna mot 

offline mobbning.  

 

Merparten av de åtta intervjuade anser att nätmobbningen är något som inte syns, vilket 

i sin tur leder till att eleverna vågar skriva saker som de annars inte hade vågat skriva, 

om de hade stått ansikte mot ansikte mot offret. De menar på att eleverna inte ser hur 

sårande orden de skriver till någon annan, kan vara. En informant säger så här: 

Att de på något vis tycker att man kan säga och bete sig precis hur som helst där. 

Vanliga samhällsregler gäller liksom inte på nätet, man tror att det är något rum 

där man kan bete sig hur som helst. (P4) 

En annan fritidslärare uttrycker det på detta vis: 

Den stora skillnaden är ju att man ser inte hur illa det sårar egentligen. För det är 

så mycket lättare att säga en massa ord i tomma intet, för du behöver ju aldrig 

reagera, eller du märker ju aldrig hur den andra tar det. (P3) 

Ytterligare en annan trycker mer på att göra saker man annars kanske inte hade vågat. 

”[…] där kan man vara lite osynlig, men ändå tuff, göra sånt man kanske inte vågat göra 

ansikte mot ansikte.” (P1) 

 

Osynligheten gör också att många fritidslärare känner att de har svårt att komma åt 

nätmobbningen, många av dem känner nästan en uppgivenhet över att det är svårt att 

upptäcka nätmobbningen. Det vet att den finns där, men de har inga bevis för att den 

pågår. Som en fritidslärare uttryckte om det: ” […] man vet att det sker och man kan 

inte göra något åt det nästan. Så känns det lite.” (P4) 

 

De konstaterar också att det är ont om vuxna som kontrollerar sina barns nätbeteende 

och att när det väl upptäcks, så har det gått väldigt lång tid sedan det skedde första 

gången. En fritidslärare pekar på att det kanske är de vuxnas frånvaro som gör 

nätmobbningen möjlig. 

[…] men är det på nätet är det kanske ingen vuxen som ser vad du gör och då blir 

väl det tryggare att göra det. Ja alltså jag tror att det är väldigt få som har koll på 

sina barns konton och som faktiskt lägger tid på att se vad det är de gör där. (P1) 

En annan fritidslärare tar upp att eleverna beter sig på samma sätt som de vuxna, det 

finns ett talesätt som säger att ”Barn gör inte som de vuxna säger, barn gör som de 

vuxna gör”. Hon menar på att det inte alltid hjälper med en vuxens närvaro, för många 
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av dem har inte heller rätt nätbeteende, utan enligt henne handlar det om att utbilda en 

ny och smartare generation. Hon uttrycker det på detta sätt: ”När till och med de vuxna 

missköter sig och är dumma på nätet. Det måste dyka upp en smartare generation 

känner jag.” (P6) 

 

De fortsätter med att de anser att eleverna inte förstår att det är samma verklighet, bara 

för att det sker på en annan arena. Fritidslärarna menar på att eleverna tror att på grund 

av att det sker på nätet, så händer det egentligen inte och därför kan de också använda 

ett annat och ett grövre språkbruk än vad de annars skulle ha gjort. Eleverna har svårare 

för att stå till svars för något de har gjort på nätet, eftersom de enligt dem själva inte har 

gjort något elakt.  

Jamen, det är precis som om man tror att det inte är verklighet på något sätt! Att 

det blir en distans till verkligheten genom att det bara är virtuellt, alltså det bara är 

på nätet. (P1) 

Eller som en fritidslärare förklarade: ”Därför att man fattar inte att det är in real life, 

liksom.” (P2) 

 

Några av fritidslärarna har dock inställningen att nätmobbning är som vanlig mobbning, 

fast att det sker på nätet. Till en början la de sin betydelse på själva ordet i sig, som en 

av dem svarade på frågan vad betyder nätmobbning för dig, rent generellt? 

Och nätmobbning är ju, det är ingen skillnad, det är bara att det sker på nätet. Så 

det är bara ett ord för mig, tänker jag. Det är som mobbning, fast det är på nätet. 

(P7) 

Inte heller när frågan kom upp om det är någon skillnad på mobbningen på skolgården 

och nätmobbningen, kunde de till en början se någon skillnad. De vidhöll vid att syftet 

är detsamma, dock efter några följdfrågor om skillnader när det gäller tillvägagångssätt 

och förövare, såg även de vissa skillnader och då ofta samma skillnader som de övriga 

intervjuade hade svarat, nämligen svårigheterna med att komma åt nätmobbningen och 

enkelheten i att mobbas på nätet tack vare frånvaron av fysisk kontakt. ”Absolut, det är 

enklare att göra det på nätet. Du behöver inte titta på personen i ögonen.” (P7) 

 

En annan specificerade än mer vilka skillnader hon anser att det är mellan mobbningen 

på skolgården och den på nätet. 

[…] det som sker på skolgården är ju mer lätthanterligt eller lättåtkomligt, för där 

kan du träffa eleverna i fråga och du kan sätta dig ner och prata med både 

förövare och offret […] det som sker på nätet är ju inte lika lätt att komma åt. (P5) 

Slutsatsen blir att alla fritidslärarna har i grund och botten samma syn på vad 

nätmobbning är, nämligen osynlig, svår att komma åt, avsaknaden av vuxenkontroll och 

att den är grövre och tuffare än den mobbning som sker på skolgården, eftersom 

eleverna inte känner att de behöver stå till svars på samma sätt. 

 

 

5.2 Förekomsten av nätmobbning bland skolorna/fritidshemmen 

 

Under detta avsnitt behandlas fritidslärarnas svar angående om de haft några incidenter 

eller om de anser att förekommer nätmobbning på deras fritidshem. Även anledningarna 

till deras svar tas upp. 
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Det var stora skillnader bland fritidslärarnas upptäckt av spridningen av nätmobbningen 

på deras skola och fritidshem. Många av dem som ansåg att det är något som inte 

existerar på deras plats var av den anledningen att eleverna inte får ha mobiltelefoner 

eller Ipads, varken i skolan eller på fritidshemmet. Av åtta intervjuade var det tre som 

ansåg att det inte förekom nätmobbning av den anledningen och två andra av de 

intervjuade kunde inte se att det förekom bland deras yngre elever, eftersom de eleverna 

inte använder Facebook eller Instagram.  

 Jag upplever inte att de använder, i alla fall inte där jag jobbar så använder de 

inte Instagram eller Facebook på det sättet. Jag tänker att det kanske är mer 

förekommande bland äldre. (P2) 

De andra tre som uppgav att det inte förekommer nätmobbning hos dem menade att det 

inte gjorde det varken hos de yngre eller de äldre och detta för att de verktygen är 

förbjudna att använda både under skol- och fritidshemstid.  

Men sen så, alltså nätet, de har… de har inte tillgång till, alltså de får inte ha sina 

telefoner på lektionerna och Ipad är ju ingenting som de har… som de kommer ut 

på de sidorna. Så det här sker ju egentligen inte, det är ju inte på skoltid. (P4) 

Eller som en annan fritidslärare uttryckte det: 

Jag skulle faktiskt inte säga att jag har fått upptäcka, eller höra nånting, för vi har 

inte, vi har inga digitala medier hos oss, så att våra elever har ingen tillgång 

överhuvudtaget till sociala medier, förutom det som sker på deras fritid. Och det 

har jag inte hört nånting om på fritids. (P5) 

Dock är det en av de intervjuade som har en motsatt bild vad gäller förekomsten av 

mobiler och arbete med nätmobbning. Hon menar att även om det inte förekommer 

exempelvis alkohol på skolan, så arbetar man aktivt mot detta. 

Så definitivt, jag menar när man har den inställningen att det inte är vårt ansvar 

för de får inte ha mobilen här så det sker inte här och då ska vi inte jobba med det, 

det är helt fel att tänka så. Det är precis som att tänka, ja eleverna får ju inte ha 

narkotika, tobak eller alkohol på skolan, men det jobbar man ju med. Man jobbar 

ju med det hela tiden, det är ju förebyggande arbete och så vidare, så absolut! (P7) 

Endast tre av åtta fritidslärare varit med om eller hört talas om några incidenter gällande 

nätmobbning och på två av dessa fritidshem var ändå mobiltelefoner förbjudna att 

användas under fritidshemstiden. På den tredje skolan/fritidshemmet hade de blivit 

förbjudna efter dessa incidenter. På en av skolorna där det är förbud, medger de ändå 

några händelser.  

Vi har haft fall där de berättat att det har förekommit, både på Snapchat och 

Musical.ly. Mucial.ly har varit i tvåan och då är man ju bara 8 - 9 år och Snapchat 

har varit mycket i fyran. Och i trean var det mycket i spel, de hade en chatgrupp i 

ett spel som de höll på med och det skrevs jättetråkiga saker till varandra. (P7) 

Även en annan fritidslärare har märkt av det i de yngre åldrarna, redan i förskoleklassen 

har det börjat hända saker. Som hon säger: 

När vi har haft nåt så har det varit i trean, med Snapchat och så. Men nu tog vi 

och drog igång det här för ett tag sedan just därför att vi upptäckte att det redan på 

förskoleklassen dök upp det upp. (P6) 

Av vilken anledning eller anledningar som de har förbud mot mobiltelefoner 

framkommer inte, förutom hos två av respondenterna. Den ena är då för att det 
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förekommit incidenter, som att det tagits bilder inne i omklädningsrummen, som sedan 

spridits och därefter har mobiltelefonerna förbjudits. Den andra fritidsläraren säger 

konkret att det är ett beslut taget i samråd med föräldrar. 

[…] men det är faktiskt i samråd med föräldrar, som tycker att det är bra att vi 

inte har det under skoltiden och det är ju inte bara av de anledningen, för att de 

ska vara fokuserade och kanske göra andra saker än att umgås via nätet när de är 

på skolan och fritidshemmet. (P1) 

Sammanfattningsvis går det att säga att oavsett förbud eller inte mot mobiltelefoner 

under dagtid, förekommer det nätmobbning. Även bland elever så långt ner i åldrarna 

som förskoleklass har vissa fritidslärare uppmärksammat ett intresse av att prata om 

nätmobbning och konkreta fall har faktiskt funnits redan i årskurs två. Sedan var det 

faktiskt då tre fritidshem/skolor som inte alls hade upptäckt någon närvaro av 

nätmobbning alls. 

 

 

5.3 Ett problemområde för skolan 

 

Hur nätmobbningen blir ett problem för skolan visar resultatet här nedan. Då frågan var 

generellt ställd, går det att se att svaren är av skiftande karaktär.  

 

Hälften av de intervjuade påpekar problematiken med hur mycket 

skolorna/fritidshemmen ska ingripa i sådant som sker utanför deras tid. Dessa fyra 

fritidslärare menar nämligen på att nätmobbningen som sådan börjar i hemmen och 

sedan följer med till skolan dagen efter, där några inte riktigt bestämt var gränsen 

mellan hemmets ansvar och skolans ansvar ligger. 

Det är ju alltid det här, hur mycket ska skolan gå in i det som händer på fritiden? 

Hur mycket är skolans ansvar? Var går vår gräns? Det diskuterar vi ju. Men det 

finns ju regler om det, alltså det finns ju regler om hur långt vi ska, men just med 

såna saker, nä det är svårt. (P4) 

En annan fritidslärare kände att det var svårt att göra något åt nätmobbningen som sedan 

fortsatte hemma. ”Det är just det, oftast kan det vara en incident som skett på dagen och 

så fortsätter det hemma sen, där vi inte kan påverka.” (P6) 

 

Dock anser de flesta fritidslärarna likväl att det är skolans ansvar att arbeta med det 

eftersom det till slut ändå kommer tillbaka till skolans värld. Även om några tror att 

flertalet av skolorna ändå många gånger välja att strunta i det eller kanske väljer att inte 

se förekomsten av nätmobbning och därför anser inte att detta fenomen är något 

problem för skolan. 

Ja, skolan har ju fortfarande en skyldighet att ta tag i det även om det skulle ske 

när de har gått hem ju, om man upptäcker det. […] Nu hoppas jag verkligen inte 

att det är så, men man antar att det kanske är så på en del ställen, att man inte 

låtsas se det. (P8) 

En fritidslärare ser att nätmobbningen påverkar skolan och det är hennes anledning till 

att det är skolans ansvar. 

Men sen får man inte heller glömma att det som sker även på internet, eller det 

som sker på nätet blir ju faktiskt skolans ansvar också, att ta tag i det. För 

någonstans påverkar det skolans arbete liksom. Men det är många skolor som inte 
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riktigt kanske, att man glömmer av det, den lilla sekvensen. För man tänker att det 

sker hemma liksom. (P2) 

När frågan ställdes om hur de anser att nätmobbning är ett problem för 

skolan/fritidshemmet, var det endast tre fritidslärare som direkt svarar att det påverkar 

skolans arbete för eleverna. Övriga respondenter kom också in på det senare, men 

merparten valde, som setts ovan att först fokusera på skolans ansvar och hur långt det 

egentligen går. Men endast dessa tre tog upp om klassrumsmiljön, arbetsro, elevernas 

självkänsla och den sociala biten. 

[…] om man säger som att i klassrummet, om det är spänt mellan några elever så 

blir det ju, det blir en sämre arbetsro, det blir sämre koncentrationsförmåga på den 

eleven som då antingen har skrivit något, för att de är rädda att de ska få nånting 

tillbaka, eller då den som blivit utsatt. Jag menar, det ligger en ständig oro i 

klassrummet, det blir ingen lugn miljö, så det inte blir. (P3) 

Nästa fritidslärare var mer inne på individen och hur det påverkar henne eller honom. 

Det som sker på nätet det påverkar i allra högsta grad deras dag i skolan och deras 

sociala, hur de är med kompisarna, hur de mår, deras självkänsla, självförtroende, 

alltså det är så mycket som påverkar dem. Det som händer på nätet det skulle jag 

säga är den största biten som påverkar dem. (P7) 

En annan av de intervjuade tar också upp lärarens roll, både vad gäller ansvar och vad 

gäller hur undervisningen störs. Det är en fritidslärare som praktiserar på en annan skola 

än den hon egentligen arbetar på och kan se skillnader mellan de båda skolorna. 

Det tar mycket längre tid att samla dem och man märker att de sitter och skriver 

till varandra och läraren där, den ansvarige har inte riktigt bra koll på det heller, 

tycker jag. Och det där vet jag inte, man har inte koll på, för skriver till varandra 

om någon i klassen, eller, man vet inte riktigt vad det är som cirkulerar. Och det 

kan jag tycka är ignorant, att man inte tar tag i det. (P1) 

Att nätmobbning är ett problem för skolan är alla fritidslärare överens om, men 

svårigheterna tycks ligga i att bestämma hur mycket skolan ska lägga sig i det privata. 

Dock är de också överens om att nätmobbningen påverkar eleverna under deras dag i 

skolan och på fritidshemmet på många olika vis, men även att den inverkar på 

undervisningen och arbetsron. 

 

 

5.4 Skolans/fritidshemmets förebyggande arbete 

 

Det preventiva arbetet var något som tidigare forskning tog upp som mycket viktigt i 

arbetet mot nätmobbning. Det fanns också flera förslag på hur detta arbete kunde gå till 

och nedan presenteras på det sätt som de intervjuade arbetade på. Exempel på saker som 

diskuteras är filter och utomstående aktörer. Något som också diskuteras är vem 

ansvaret att kommunicera nätetikett ligger på, samt om den enskilda fritidsläraren kan 

bidra med något som inte det organiserade arbetet på skolan gör.   

 

Alla fritidslärarna svarar att diskussion och samtal är på det sätt som de arbetar med 

eller kan tänka sig att arbeta med nätmobbning. Det är dock skiftande svar i vilka åldrar 

eleverna de pratar med befinner sig i, några börjar redan i förskoleklass, medan andra 

anser det är för tidigt och har inte diskussioner med eleverna förrän på mellanstadiet, 

runt årskurs fem och uppåt.  
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På fritids har vi inte pratat om det, det har vi inte, de är för små tycker jag. […] 

Med de äldre barnen då. Men som sagt med de yngre barnen har vi inte det, jag 

tycker nog såhär att det skulle jag nog visst kunna göra om jag märker att det är 

utbrett bland barnen. Men inte som det idag, tror jag inte att jag skulle det, vi är 

inte där än. (P3) 

Sedan fanns det svarande som arbetar med det även i de yngre åldrarna, men ser 

svårigheter att göra det under fritidshemstiden då hon inte vill tvinga eleverna att sitta 

och lyssna då, utan lägger in samtalen under lektionstid istället. 

[…] alltså vi jobbar mer och mer för det, att man under lektionstid pratar hur man 

beter sig, hur man ska agera på nätet. För vi har märkt alla redan på 

förskoleklassnivå och som du själv sa det sjunker ju och det är de yngre man 

känner att man får liksom fånga dem. För att sen kanske få en bättre förståelse 

längre upp, att man inte börjar med det i femte klass, då kanske det redan 

eskalerat och gått lite för långt för att man ska lyckas vinna över dem på det 

tänket som man tänker i huvudet. (P1) 

Det som samtalen handlar om är hur man ska bete sig på nätet, vad man kan skriva och 

vad man inte kan skriva, att orden kan uppfattas på annat sätt än när de blir sagda. Men 

också vilken information som inte bör lämnas ut och att bilder har en snabb spridning på 

nätet. De som arbetar med nätmobbning, de tar även upp tekniska bitar, såsom hur 

sociala medier är uppbyggda och att ha privata respektive offentliga konton på 

Snapchat, Musical.ly eller liknande sidor.  

Ja det har vi pratat lite om, det började vi prata om i ettan. Vi har pratat om hur 

man tror att man känner sig och så, fiktiva fall och så, alltså hur det är, hur det 

påverkar och vem man tror att man skriver till. Just det här, vad bör man och vad 

bör man inte lämna ut och förklarar lite det här med att när man är inne på sidor 

och flödet, så kommer det ju det du har varit inne på, att de hela tiden kan ha koll. 

Vi pratade om kakor, vi vet inte riktig om det gick hem! (P8) 

En annan fritidslärare har sett att det mest är hennes elever i årskurs tre som har skaffat 

egna konton och har riktat den tekniska biten mer till dem, då hon tror att de även börjat 

skaffa konton utan sina vårdnadshavares medvetande. 

Utan vi hittar våra typ i trean, där de börjar skaffa egna konton. De kanske har en 

större förståelse för hur de skaffar det själva, utan föräldrar. […] Det är många 

som har Snapchat och ser det som en rolig grej, men även där händer det saker 

som kanske inte skulle läggas upp på det kontot. Jag försöker förklara för dem att 

det är lika verkligt där, för den som blir utsatt är det ungefär som att ni skulle göra 

det här på skolgården och det gör ni ju inte. (P1) 

På frågan om de skulle vilja ha några andra aktörer med i sitt arbete var det hälften som 

svarade att det skulle kunna tänka sig det och den andra hälften saknade inga andra. De 

som gärna nyttjade någon annan svarade samstämmigt att det i så fall skulle vara någon 

med erfarenhet av nätmobbning, som antingen har utsatt någon för det eller någon som 

själv blivit utsatt för det. Alla de fyra trodde att en sådan föreläsare skulle eleverna 

verkligen ta till sig eftersom han eller hon hade själv upplevt det. 

Just som jag sa innan, den här tjejen, hon är också en annan aktör och har varit 

med om det. Ta in någon som är väldigt väl insatt i det för att jag känner att vi har 

inte tid att sätta oss in i allting, läroplanen och vad alla runtomkring kräver. Hon 

hade kunnat få berätta om hur det har påverkat henne och det fortfarande sitter 

kvar ärr, det går liksom inte att tvätta bort, även om det var på nätet. (P1) 

Eller som en annan fritidslärare uttryckte det. 
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[…] det är om man skulle bjuda i någon som kom o pratade med eleverna. Ofta är 

det ju bättre om det kommer någon utifrån som kan berätta, som själv varit med 

om det och hur det kändes. Det tar ju oftast bättre än när vi sitter. Det i så fall 

skulle jag kunna tänka mig. (P4) 

När frågan om filtrering kom upp var merparten av de intervjuade försiktigt positiva till 

det, dock hade de även en liten invändning. De menade att filter är väl bra, men att 

eleverna alltid hittar vägar att komma runt dem ändå och ansåg att det även behövdes 

arbeta med de här orden som filtreras bort och förklara varför orden och vissa hemsidor 

har blockerats. Filtrering i sig menade de, löser inte problemet med nätmobbning, men 

kan vara ett användbart verktyg i det arbetet.  

Ja det vore väl jättebra. Samtidigt tänker jag ibland, man kan inte, ja det tycker 

jag, men samtidigt måste man också lära barnen. För nånstans kommer de ju att 

komma upp och då försvinner ju de här filtren. Man lär dem, det bästa måste ju 

ändå vara att man LÄR dem hur vi ska bete oss, hur vi ska göra. (P2) 

En annan fritidslärare tryckte ännu hårdare på att endast filtrering är inte den rätta vägen 

att gå. 

Jag tycker väl att det är ett bra sätt för skola/företag att visa att man tar ett avstånd 

till det. Men det skjuter ju egentligen bara problemet åt sidan då barn/vuxna ändå 

lätt kommer ut på det de vill bara genom att byta nät. Diskussionen och dialogen 

måste ändå vara prio 1 (sic!) och om man lägger in filter och så vidare så är det 

inte lika med att problemen försvinner. (P7) 

Ytterligare en annan menar på att förbud, som filtrering innebär, hjälper inte eleverna att 

förstå varför det är olämpligt, utan även hon förordar en diskussion om varför filtret 

finns. 

[…] jag tror personligen inte på förbud, men det kunde ha varit ett komplement. 

Att det finns en anledning till det, att man sen kanske kunde listat upp vilka ord 

som är olämpliga och ta en diskussion varför ni tror att det är olämpligt. Att man 

kunde gjort en grej av filtret. (P1) 

En av de intervjuade ansåg dock att filter inte var en bra väg att gå, eftersom det finns 

andra vägar att ta sig förbi filtret på och för att filtret även tar bort ord som används i 

skolarbetet. 

[…] många gånger är det till exempel o du lägger hashtag framför nånting så 

försvinner liksom spärren på filtret, då kommer du åt alla de här orden ändå. Det 

är svårt för ibland filtrerar den bort ord som man behöver använda för att söka 

nånting i skolarbetet. Så i det här skedet har vi valt att inte ha filter. (P6) 

Ytterligare en fritidslärare lyfter fram de negativa aspekterna med den tekniska biten av 

filter, även om just detta fritidshemmet hon arbetar på, ändå använder sig av detta 

verktyget.  

Ja, alltså det är lite svårt. Man kan ställa in appar också i den, man kan ju inte 

blocka allt, det har hänt att hela Safari blivit blockat, att de inte kunde gå ut på 

internet. Sen måste man ju hela tiden gå in och aktivt kolla och blockera nya. (P8) 

Något som tre fritidslärare själva lyfte fram, utan att frågan ställdes, var att arbetet med 

nätmobbning måste vara något som pågår kontinuerligt och inte endast som enskilda 

lektioner eller enstaka temadagar.  
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Förr hade man de här mobbingveckorna o, vi kan inte hålla på o bara jobba med 

det en gång i veckan, eller en gång i halvåret liksom. Det måste integreras i 

undervisningen varje dag. Eleverna är ju i detta VARJE dag. (P2) 

En annan pekar på svårigheterna med att få med sig lärarna, för att på så sätt få ett 

fortlöpande arbete, då de många gånger anser sig inte ha kunskapen och är osäkra på hur 

de ska lägga upp arbetet. 

Men jag tror för att få ett regelbundet och naturligt arbete på skolorna som man 

måste ha och dit är det rätt lång väg att komma, men det måste vi ha och för att få 

det, måste mentorerna och lärarna jobba med det själva i sina egna grupper. Men, 

som det är idag, så tycker man att man kan inte så mycket om det, man är inte så 

intresserad, så då känns det ganska tungt och motigt att jobba med det här. Och då 

blir det gärna att det får vänta. (P7) 

Det är väldigt olika hur långt de olika skolorna och fritidshemmen har kommit i sitt 

förebyggande arbete, några har precis börjat, några har hållit på ett tag och andra har 

inget specifikt arbete mot just nätmobbning, utan använder sig av samma modell som de 

alltid gör vid incidenter. Andra kan tänka sig att börja arbeta med det om de ser att det 

händer saker, men eftersom den problematiken inte finns nu, har de inget sådant arbete.  

De som ändå har kommit igång, har oftast gjort det med de lite äldre eleverna på 

mellanstadiet, även om undantagsfall finns, det finns även de som pratar med eleverna 

redan i förskoleklass. Men de allra flesta har diskussionen med mellanstadieeleverna 

och det är just diskussioner som är det vanligaste verktyget. Ett annat verktyg är filter 

för att ta bort olämpliga ord eller hemsidor, något som alla var positiva till, men endast 

om filtret användes samtidigt som diskussionerna föregår då filtret i sig inte lärde 

eleverna något. Att arbetet skulle pågå ständigt var det flera som tog upp, de såg 

enskilda teman som något som inte hjälpte, utan diskussionen måste pågå dagligen. 

 

 
5.4.1 Ansvaret att lära ut nätetikett 

 

Frågan om vem som har det största ansvaret för att informera eleverna om nätetikett och 

faror på internet, skapade stor spridning bland svaren. Den största gruppen, med tre 

fritidslärare, ansåg att det var ett delat ansvar mellan skolan och vårdnadshavarna. De 

menade att samtidigt som vårdnadshavarna måste ha kollen där hemma, har skolan en 

skyldighet att arbeta förebyggande med det, eftersom det ingår i deras 

värdegrundsarbete enligt dem. 

Jag känner att det är allas ansvar, liksom föräldrarna, där måste man ju prata 

hemma om saker och ha koll. Och här har vi ju våra regler att man inte får ha 

telefoner till exempel då. Det är nu mycket värdegrund i sånt här också. Och det 

ingår ju i det egentligen, hur man beter sig, det är bara det att de inte alltid tänker 

på det. Det är inte verkligt för dem. (P4) 

En annan som också förespråkade samarbete, tryckte ändå lite mer på skolans 

möjligheter att nå ut till fler. 

Jag tycker det ska vara ett samarbete. Jag tycker inte att ansvaret ska ligga på 

antingen den ena eller den andre, utan jag tycker absolut att man ska vara 

observant i hemmen, men eftersom de idag också spenderar en stor del av sin tid i 

skolan och vi har kanske möjlighet att nå ut till fler än vad de har inom familjen, 

att man kan diskutera och lyfta forumet med andra jämlikar, så tycker jag absolut 

att det ligger på skolan också, men inte bara. (P1) 
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Sedan var det lika många, två av vardera, fritidslärare som ansåg att det var skolans 

respektive vårdnadshavarnas ansvar. De som menade att det i första hand var 

vårdnadshavarna tyckte att då det var dem som gav eleverna mobilen, så måste de också 

ha koll på vad de gör med den och vilka sidor de är inne på. En fritidslärare hade gjort 

ett minitest med sina elever, med tanke på vårdnadshavares koll. Denna lärare har elever 

från förskoleklass upp till årskurs tre. 

Jag frågade vilka som hade en mobil och av 60 elever räckte 57 upp handen, som 

hade egna mobiler. Sen frågade jag hur många som hade SIM-kort till de här och 

då var vi nere på 52 tror jag. Sen frågade jag efter ett tag, hur många av er vet att 

era föräldrar går igenom era telefoner och ser vad ni skriver och vad ni gör? Då 

räckte faktiskt bara tre elever upp handen. Jag trodde nog att jag skulle få fler 

händer i luften. Jag var tvungen att fråga förstod ni vad jag menade, men det var 

inte fler än tre som räckte upp handen. (P6) 

De två som istället ansåg att det var skolans ansvar, tryckte på huvudmannens ansvar 

och de lagar och förordningar som omger skolan.  

[…] det ingår ju i plan mot kränkande behandling i skolan. Så länge det blir 

påverkningsbart för skolan och det blir det ju, är jag mobbad på internet av mina 

klasskompisar så då är det klart att skolan påverkas o då måste man göra nånting, 

men sen tänker jag att det är rektorn på något sätt som har det yttersta ansvaret i 

de här frågorna, tycker jag. Eller jag tycker inte, det är så. Det är enligt lag så. 

(P2) 

Den siste av de intervjuade vill ta ansvaret ett steg högre upp och menar att det är 

politikernas skyldighet att bestämma att detta arbete är något som rektorerna måste 

utföra och därmed även tillhandahålla medel till detta arbete. För hon menar att som det 

är nu, prioriterar inte rektorerna detta arbete, många gånger på grund av ekonomisk 

brist, men även i en del fall på grund av okunskap. 

Det måste ligga däruppe liksom, så att det blir neråt, nu har ni det här att förhålla 

er till. Då är det lättare för rektorer och så. Man har liksom inte pengar till det, så 

det måste nog skjutas till medel för det, men många har prioriterat detta, medans 

tyvärr många har prioriterat bort det. Väldigt många har sagt att man nämen vi har 

valt att köpa in paddor till våra, men att utbilda dem i hur man blir en smart 

nätanvändare, det prioriterar du inte, men köp in paddor till alla då! Det behöver 

ligga där uppe för att det ska bli av nånting, annars är det upp till rektorerna och 

då är det inte så många som prioriterar det, tyvärr. (P7) 

Som synes spretar åsikterna om vem som har det största ansvaret för att utbilda eleverna 

i att vara en god kamrat på nätet, politikerna, skolan eller vårdnadshavarna eller de båda 

sistnämnda i ett samarbete.  

 

 
5.4.2 Den enskilda fritidsläraren 

 

Att se sin egna roll i det förebyggande arbetet var svårt för fritidslärarna, där en av dem 

inte alls såg det hela som något enskilt arbete, utan som ett lagarbete i vilket hon 

medverkade i.  

Jag som enskild lärare ska ju naturligtvis ingå i arbetslaget, där vi har en 

gemensam plan. Så jag ser det inte som ett enskilt arbete så sätt, utan man utgår ju 

från att man är i arbetslaget och ska göra det här tillsammans. (P5) 
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Andra kunde efter en viss betänketid, se vad de som enskilda lärare kan göra, som ett 

komplement till fritidshemmens kanske mer organiserade arbete och några hade kanske 

en mer elevinriktad synvinkel, som en uttryckte det. ”Oj, dels så tror jag att man ska ha 

kunskap om de arenorna där eleverna befinner sig.” (P2)  

 

En annan fritidslärare med ett liknande förhållningssätt säger såhär. 

Ja, nog så att jag måste ge dem en bra grund att stå på, på de barn jag träffar. En 

värdegrund som är en god människosyn, för har de med sig det i bagaget så 

kanske de inte hittar på så många andra saker heller. Och likaså att de känner sig 

trygga och sedda och accepterade så kanske man inte behöver ta till den andra 

biten. (P3) 

Övriga framhåller att prata än mer, både med elever och vårdnadshavare för att 

informera och lyfta ämnet oftare, för att få till just den regelbundenheten som 

eftersträvas hos de flesta. Likaså att gå in med inställningen att även om man som lärare 

inte kan något, så måste man våga. För eleverna kan själva så mycket om det och vågar 

man bara fråga, vill de oftast prata om det, det vill säga tvärtom vad fritidsläraren ovan 

anser.   

Bara att man signalerar, hej jag pratar gärna om nätet, och det är det jag menar 

med att alla lärare som känner att jag kan ingenting, jamen du behöver inte kunna 

nånting för barnen kan och de vill jättegärna berätta för dig. (P7) 

I samtalet med eleverna menar fritidslärarna dock att det är viktigt att verkligen lyssna 

på vad de har att säga. 

Återigen samtal med eleverna och inte förenkla deras ord. Jag tycker det är många 

vuxna som gör det idag. Att man inte ser på djupet och tar upp och tar dem 

kanske inte på allvar och det första steget. Att man ser dem och tar dem på allvar. 

Lyssnar på det dem säger och försöker svara ett så utvecklande som möjligt på 

deras frågor och det de har blivit utsatta för. (P1) 

Att fortsätta prata med eleverna och att verkligen lyssna på vad de har att säga, samt att 

ge dem en stabil och trygg grund redan från början är några saker som fritidslärarna 

anser att de som enskilda lärare kan göra utöver fritidshemmets organiserade arbete. 

Sedan finns det två särskiljande åsikter, där en menar att som lärare måste en kunskap 

om de arenorna där eleverna befinner sig innehas och en annan menar tvärtom, att som 

lärare behövs en synlighet som gestaltar en tillgänglighet för eleverna. Denna 

tillgänglighet visar i sin tur på en vilja att prata med eleverna. Eleverna har kunskapen 

och läraren har tryggheten.  
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6 Analys 
Här kopplas studiens empiriska material, som presenterades under föregående rubrik, 

samman med de teorier och tidigare forskning som lades fram i kapitel tre. Det börjar 

med fritidslärarnas förståelse av begreppet nätmobbning, för att fortsätta med en 

diskussion om vart ansvaret ligger och om nätmobbningen påverkar skolan eller inte. 

Därefter tas det förebyggande arbetet på fritidshemmet upp, för att avslutas med den 

enskilda lärarens handlingsutrymme. 

 

 

6.1 Lärarnas förförståelse och erfarenheter utav nätmobbning 

 

Hermeneutiken och en av dess företrädare, Gadamer, menar att tolkningen har stor 

betydelse för kunskap och förståelse. Enligt Allwood och Erikson (2017) betonar 

Gadamer särskilt att all förståelse utgår från en förförståelse och detta ömsesidiga 

samarbete mellan förståelse och förförståelse är Gadamers tolkning av den 

hermeneutiska spiralen.  

 

För att kunna bedriva ett förebyggande arbete mot just nätmobbning är det därför viktigt 

att ha en förförståelse för vad ämnet inbegriper för att kunna starta upp arbetet. Många 

av de intervjuade, de som hade ett förebyggande arbete, hade inte arbetat med detta 

särskilt länge, utan deras arbete började många gånger med att någon föreläsare kom till 

dem. På så sätt skapade deras förförståelse och under arbetets gång ökade deras 

förståelse än mer för ämnet och då även deras kunskaper om nätmobbning. Alla 

fritidslärare gör dock en egen tolkning av den kunskap och förståelse som inhämtas och 

anpassar den till de behov som existerar hos dem. På vissa fritidshem fanns just nu inget 

behov alls av ett arbete med nätmobbning då de ansåg att det inte förekom där. Andra 

började sitt arbete med lite äldre elever på mellanstadiet då behovet fanns där, medan 

ytterligare andra började redan i förskoleklass eftersom de ansåg att deras behov var att 

arbeta preventivt för att slippa släcka bränder när problemen redan finns där. 

 

Själva förståelsen av nätmobbning framkom dock att de var ganska likartade och det 

kan bero på den förförståelse de hade sedan tidigare och som jag antar att de inhämtats 

från föreläsare och material i arbetets uppstart. Detta antagande görs då fritidslärarnas 

förståelse kring begreppet nätmobbning stämde väl överens med den som finns att 

inhämta i olika litteratur. Nätmobbningens särart ligger bland annat i att den är en 

ständig följeslagare och stannar inte vid skolans gräns lägre. Det som möjliggör detta är 

den nya tekniken och mobiltelefonernas intåg i barnens/ungdomarnas liv. Dessa nya 

verktyg gör också att antalet som medverkar, indirekt eller direkt, i nätmobbningen kan 

vara långt fler än vad kanske flertalet av eleverna tror (Dunkels, 2016). Trots att 

nätmobbningen finns överallt anser fritidslärarna att den är svår att komma åt, men häri 

ligger också dilemmat om hur mycket fritidshemmet ska lägga sig i elevernas 

förehavanden på deras privata mobiler och detta diskuteras mer under nästa rubrik. 

Bilder är ett typexempel som kan få snabb spridning, en av de intervjuade tog upp att de 

hade haft problem med att elever tagit kort inne i omklädningsrummen som sedan 

spridits vidare. Förvisso hade dessa bilder ”endast” spridits inom klassen, men om 

incidenten inte hade upptäckts i tid hade bilderna förmodligen spridits vidare utanför 

skolans grindar. 

 

Ett annat karaktärsdrag för nätmobbningen är anonymiteten, många av de intervjuade 

fritidslärarna anser att nätmobbningen är anonym när de får prata generellt om vad 
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nätmobbning innebär för dem. Men samtidigt när de berättar om de incidenter som hänt 

(de som har kommit till deras kännedom i alla fall), verkar förövarna ändå inte ha varit 

anonyma, utan den utsatte verkar ha haft koll på den som har skrivit meddelandena. 

Detta stämmer överens med den kritik som framförts mot nätmobbningens anonymitet 

och det nya konceptet ”online sense of unidentifiability” som Dunkels (2016) tar upp. 

Den säger att användarna idag förväntas mer och mer använda sina riktiga namn och att 

det inte är anonymiteten som driver fram nätmobbningen. Utan istället är det den stora 

massan som står bakom förövaren som är drivande och ger kraft att våga göra andra 

saker än vad som annars skulle ha gjorts. Som till exempel en incident några elever hade 

bildat en Snapchattgrupp och där skrivit elaka kommentarer om andra. 

 

Fritidslärarnas förståelser och erfarenheter stämmer också väl överens med teorierna om 

splittrad rolluppfattning och kognitiv omstrukturering som Frisén och Berne (2016) 

skriver om. Författarna menar att i splittrad rolluppfattning antar eleven en annan roll på 

nätet än vad som innehas på fritidshemmet, eller när det gäller det andra begreppet, 

skyller eleven sin handling på att det bara var på skoj. I intervjuerna, både när det pratas 

generellt och om specifika händelser går det att utläsa båda dessa drag. Flertalet säger 

att elever skriver saker på nätet och i sms som de aldrig skulle göra på fritids och när 

förövaren konfronteras kan de få till svar att ”det var ju inte så jag menade”, eller ”jag 

bara skojade”. Dessa reaktioner från eleverna kan även kopplas till teorin om ”the 

online disinhibition effect” som handlar om den annorlunda kommunikationen på nätet 

och som Dunkels (2016) skriver om. Hon säger att den är annorlunda på så sätt att man 

inte ser den andres kroppsspråk och reaktionerna på det framförda är varken direkt eller 

synlig för den andra parten och därför våga det sägas andra och grövre saker än om 

kommunikationen varit ansikte mot ansikte. Detta tas upp av fritidslärarna, som anser 

att en av de största skillnaderna mot mobbningen på skolgården är just att förövaren inte 

ser hur illa de sårar och att det inte märks hur den andre tar det.  

 

Rent generellt, de få erfarenheter som gjorts av nätmobbning ute bland fritidshemmen 

stämmer väl överens med de åtta formerna utav nätmobbningen, såsom exempelvis, 

flejma, trakasserier, förtal och uthängning som Frisén & Berne (2016) tar upp.  Det har 

varit trakasserier via chattgrupper, de har skrivits grova kommentarer via olika 

onlinespel samt ett fall av uthängning där en tjej hängde ut en kille som skickat hjärtan 

till henne, eftersom han tyckte om henne. Känslorna var då inte besvarade, utan istället 

visade hon det för kompisarna och använde det som utpressning. Flera fall av 

nätmobbning skulle säkerligen upptäckas om det hade varit en större studie. Men de 

upptäckta fallen kan också säga sig vara direkta och inte by proxy. Det har inte använts 

oskyldiga medhjälpare för att nätmobbas, som Kowalski, Limber och Agatston (2008) 

skriver används vid nätmobbning by proxy, utan alla incidenter har varit direkt mellan 

förövare och offer. Givetvis har det varit medhjälpare, som till exempel i 

chattgrupperna, men då har de varit medvetna medskapare och aktivt varit med i 

nätmobbningen.  

 

   

6.2 Privat företeelse eller påverkar det skolan? 

 

Fritidshemmet precis som andra skolformer, ska utgå från de två första kapitlen i 

Läroplanen. I det andra kapitlet - övergripande mål och riktlinjer går det att läsa: 

Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
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lärande. [… ] Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 

situation och iaktta respekt för elevens integritet (Skolverket, 2016, s. 16). 

Även om den sista meningen är något kryptisk, både värna om den personliga 

integriteten men ändå hålla sig uppdaterad om dess personliga situation, står det klart att 

skolan/fritidshemmet ska samverka med vårdnadshavarna för att det ska bli en trygg 

lärandemiljö. Som resultatet visade var dock åsikterna tudelade bland de intervjuade. 

Några hade problem med att bestämma sig för hur långt skolans ansvar sträcker sig, 

men även om de ansåg att det egentligen inte var skolans huvudansvar, så framkom det 

senare att de ändå tycker att det påverkar skolans arbete och att det därmed blir skolans 

ansvar också.  

 

Som Kowalski, Limber och Agatston (2008) skriver är det många elever som upplever 

att deras skolgång påverkas negativt av nätmobbningen och då många gånger i form av 

olika psykiska besvär. Därför är det intressant är att det var så få som tre av de 

intervjuade som tog upp hur individen påverkas av nätmobbning, att de utsatta eleverna 

får en sämre koncentrationsförmåga, är rädda, har sämre självkänsla, självförtroende 

och att de blir utanför socialt. Resterande fritidslärare fokuserade istället svaret på vart 

ansvaret låg och dilemmat med privat kontra skola. De tre som faktiskt tog upp 

individens drabbningar var också de tre som direkt ansåg att det var skolans ansvar att 

informera eleverna om olika risker på nätet och att lära ut ett korrekt nätbeteende.  De 

som svarade att det var vårdnadshavarnas ansvar kunde förmodligen då inte se 

kopplingen till skolan lika klart, inte heller de som svarade att det var både skolans och 

vårdnadshavarnas ansvar kunde riktigt se denna koppling. Detta hänger ihop med det 

som de tre författarna (2008) också skriver om, att det är få skolor som ser detta som ett 

problem för dem eftersom det händer i hemmet. De svarande som ansåg att ett 

samarbete är den rätta vägen att gå, har då rätt enligt Läroplanen, om det nu finns något 

rätt eller fel när det gäller arbetet kring nätmobbning. Enligt det som Dunkels (2016) 

skriver bör dock ansvaret och samarbetet delas mellan flera olika instanser, inte bara 

mellan skolan och vårdnadshavare, utan även organisationer, politikerna och andra 

föreningar ska helst medverka. I alla fall en av de intervjuade tar upp politikerna, att de 

måste ta sitt ansvar att sätta nätmobbning på agendan, så att det i sin tur bli enklare för 

rektorerna att ta beslutet.  

 

 

6.3 Att arbeta förebyggande 

 

Det upplevs vara svårt att arbeta med nätmobbning eftersom det saknas bra material och 

effektiva metoder. Enstaka temadagar eller enskilda värdegrundslektioner har visat sig 

vara effektlösa (Dunkels, 2016) och detta är också något som de intervjuade tar upp. De 

som ändå har något slags arbete menar nämligen att det inte räcker med att någon gång 

ibland prata om detta, utan att det är ett ständigt pågående arbete. De flesta av de 

intervjuade när de pratade förebyggande arbete, även de som i dagsläget inte hade något 

kring nätmobbningen, pratade om klassrumsundervisning och att då undervisa i det som 

kallas nätetikett. Denna term, skriver Scheuermann och Taylor (1997), inkluderar ett 

etiskt förhållningssätt på nätet som lägger ett stort ansvar på den enskilde användaren att 

ta ansvar för sina handlingar och sitt beteende. 

 

Nätetikett ingår i ”GoodPlay Project” som James m. fl. (2009) har medverkat i och det 

projektet har tagit fram fem faktorer för etiskt beteende och dessa fem komponenter 

stämmer väl överens med det som de intervjuade pratade med sina elever om. Projektet 
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tar bland annat upp att kunna ändra sin profil, veta hur plattformarna arbetar, att de 

värderingar och attityder som individen har spelar stor roll, men även att etisk support 

från exempelvis vuxna behövs. Detta var saker som de flesta tog upp med sina elever, 

någon hade till och med pratat om cookies med de yngre eleverna och många av dem 

tryckte på vårdnadshavarnas ansvar, såväl som deras eget ansvar samt att lära ut en god 

kamratkultur på nätet.   

 

Få av fritidslärarna nämnde något om att fånga eleverna i situationen eller att arbeta 

praktiskt. Givetvis är det svårare att göra det då nätmobbningen är, som konstaterat, inte 

så synlig och svårare att greppa, men kanske desto viktigare att då göra det. Som 

kritiken av värdegrunden visade på, att det inte är så effektivt att undervisa om normer 

och värden, utan att eleverna måste istället få tillfällen till att omförhandla och justera 

sin världsbild (Kronlid, 2017). Fritidshemmet, som många gånger använder leken för 

lärande och som kanske har fler tillfällen än skolan att prata informellt, skulle därför 

egentligen vara en bra arena för detta arbete (Johansson, 2011). Dessvärre verkar det 

dock som att fritidslärarna anser att det istället endast är något för skolorna. En av 

fritidslärarna sa också uttryckligen att de inte arbetade med det på fritids eftersom enligt 

henne, ska den verksamheten ska bygga på frivillig medverkan. En positiv effekt av att 

avhandla ämnet under lektionstid, är att alla elever får tillträde till den kunskapen. 

Fritidshemmet är idag inte obligatoriskt och många elever missar all den kunskap som 

lärs ut där på grund av att de saknar giltiga skäl till att ha en fritidshemsplats. 

 

Av de som ställde upp på intervju var det ändå inte alla som hade något förebyggande 

arbete och flertalet av dem menade att det inte behövdes då deras fritidshem ändå hade 

mobilförbud. Som Kowalski, Limber och Agatston också (2008) säger, förekommer det 

nätmobbning ändå, kanske inte med skolans egen utrustning, men att eleverna inte 

lämnar in sina mobiltelefoner till läraren. För även om det råder mobilförbud, kan 

eleverna strunta i det och som lärare finns inte rätten att visitera elever. Mobiler i skolan 

är svårt att komma undan och förbud är inte den bästa vägen att gå, men i dagsläget har 

studien tyvärr inte heller något bra recept på att få bort nätmobbningen heller. Det som 

kan hjälpa är ett enträget arbete som förhoppningsvis leder till attitydförändringar bland 

eleverna.  

 

Det var även många av dem som intervjuades som inte visste om de hade, eller inte 

hade skrivit om sina likabehandlingsplaner eller planer mot kränkande behandling, 

något som anses vara ett viktigt första steg i det preventiva arbetet. Några av de 

svarande ansåg att deras nuvarande plan täckte även nätmobbningen och att den därför 

inte behövde uppdateras.  Nätmobbning är dock ett nytt fenomen och enligt Levy 

(2011) behövs en uppdatering av planerna. Även om vissa likheter finns med den 

offline mobbning som förut främst pågick på skolgården, behövs en uppdatering då det 

är nya verktyg och nya frågor som nätmobbningen innebär.  

 

Förutom att arbeta med nätetikett, rådde det även konsensus gällande användandet av 

filter. En filtrering av olämpliga ord eller hemsidor anses vara problematisk då den 

många gånger filtrerar bort ord som används och att det konstant behöver uppdateras 

eftersom nya sidor eller ord framträder så snabbt på nätet. Istället skriver Dunkels 

(2016) att rekommendationen är att använda sig att nätetikett och att samarbeta med 

eleverna om dessa olämpligheter. Av de åtta intervjuade använde alla, eller kunde tänka 

sig att använda, förutom ett fritidshem filter, dock var de alla överens om att det endast 

var ett av flera verktyg i det förebyggande arbetet och att det bäst användes tillsammans 

med diskussioner med eleverna om varför dessa ord var olämpliga.   
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Slutligen har det gått att se att fritidshemmen inte riktigt kommit med i det 

förebyggande arbetet, alla de intervjuade fritidslärarna pratar om skolan och lektioner. 

Ingen av dem nämner något arbete som görs under fritidshemstiden, utan allt görs under 

lektionstid. Inte ens den resurs som anställts för att dra igång arbetet med nätmobbning, 

har fritidshemmet med sig då fritidslärarna på den skolan inte verkade vara insatta i 

hennes arbete.  

 

 

6.4 Den enskilda fritidslärarens handlingar 

 

Den generation barn som går i dagens skola tillhör definitivt den generation som ibland 

kallas för digitalt infödda och med det menas att de är uppfödda med den nya tekniken. 

För andra har den tillkommit någon gång under uppväxten eller när de varit vuxna och 

har därmed inte fått tillgodogöra sig den redan som liten (Prensky, 2001). Enligt 

Statistiska Centralbyrån (2015) är medelåldern för lärare i grundskolan är 45,6 år och 

medelåldern på nytillkomna lärare har ökat de senaste åren jämfört med 1990-talet. 

Likaså antalet lärare över 65 år är den högsta andelen under perioden 1990 - 2014 och 

det är ungefär 2,5 procent av alla grundskolelärare som befinner sig över 

pensionsstrecket. De flesta av dagens lärare skulle därmed kunna kategoriseras som 

digitala immigranter och många av de intervjuade upplever det vara svårt att arbeta med 

och diskutera kring nätmobbning. 

 

Istället pratade de i andra ordalag, som att finnas där och signalera att man vill lyssna 

och att ta eleverna på allvar och verkligen se dem. Det är detta som menas med aktivt 

lyssnande, att få eleven att känna sig trygg med att berätta och att bekräfta eleven i 

hennes eller hans berättande (Frisén & Berne, 2016). Att finnas där för eleverna och 

prata med dem under rasterna är som sagt något som varje fritidslärare gör varje dag 

och varje rast. Nu när samhället förändrats och arenorna för det sociala livet har flyttats 

ut på nätet, gäller det för fritidslärarna att också våga ta det steget och att våga prata 

med eleverna om det. Att våga ändra på sig och att våga prata nätmobbning. 
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7 Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel kommer den valda metoden för insamling av empiri att 

diskuteras och en diskussion rörande resultatet tas också upp. Allra sist tas uppslag för 

vidare forskning inom ämnet upp. 

 

 

7.1 Metodkritik 

 

Denna studie som är en kvalitativ sådan, har enbart använt sig av intervjuer för att få 

fram empiriskt material. Frågorna har varit kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar och en intervjuguide har använts. På så vis har det säkerställts en klar 

koppling mellan syfte, frågeställning och metod och därigenom också en hög 

trovärdighet. Det har genomförts åtta intervjuer, vilket har varit ett bra antal för denna 

studie. Det har varit många liknande svar på flertalet av frågorna, vilket kan tolkas som 

att en mättnad har uppnåtts. Dock, några av frågorna har fått spretande svar och kanske 

därför hade ytterligare intervjuer kunnat utföras för att säkerställa ett resultat. Emellertid 

anser forskaren att även olika svar är ett resultat och att både svårigheter med att få 

respondenter samt tidsramen för undersökningen, gör att antalet informanter ändå känns 

tillräckliga. 

 

Genom användandet av en intervjuguide säkerställdes att de frågor som var befogade, 

ställdes. Då den emellertid var semistrukturerad fanns det möjligheter till följdfrågor 

beroende på hur informanten svarade och därför anses det inte att det saknades några 

frågor. Var det behövligt, fanns det möjligheter till att ställa kompletteringsfrågor, vilket 

gjordes till en av dem. Då svaret kom snabbt och det endast gällde en fråga, var det 

inget som störde processen.  

 

Eftersom det är en kvalitativ studie och det var fritidslärarnas förståelse och erfarenheter 

kring arbetet med nätmobbning som studien syftade att undersöka, var det antingen 

intervju eller enkäter som ansågs vara de enda metodvalen. Hade enkäter gjorts, kanske 

det hade blivit ett större urval, då det kanske känns lättare att svara på sådana än att 

prata. Då enkäter ofta har standardiserade svar och begränsat utrymme att skriva på, 

anses det dock inte att arbetet hade fått samma djupa resultat som med intervjuerna. 

Dessutom tar enkäter bort chansen till följdfrågor för att få ett mer utvecklande svar och 

därmed föll valet på intervjuer. Det som kan påverka utfallet av intervjuerna är 

forskarens roll som intervjuare och hennes förförståelse. Som Allwood och Eriksson 

(2017) skriver om Gadamers hermeneutik, att förförståelsen sätter gränser för den 

förståelse som kan uppnås och därmed även för vilka frågor som kan ställas. Detta 

skriver de är en förståelsehorisont som kan vidgas med ny förförståelse. Gadamer ser 

dock enligt Allwood och Erikson (2017), inte något problem med att ha fördomar om 

det som ska tolkas, eftersom de ligger till grund för att nå en förståelse. Därmed är 

forskarens fördomar om nätmobbning enligt detta perspektiv något positivt, då de ligger 

till grund för förståelsen för nätmobbningen och genom att läsa och tolka 

intervjuutskrifterna, kan den egna förståelsehorisonten utvidgas.   

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

De frågor som denna studie åsyftade att besvara var dessa: 
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• På vilket vis anser fritidslärare att det förekommer nätmobbning bland elever på 

lågstadiet?  

• Hur blir nätmobbning ett problemområde för fritidshemmet enligt fritidslärare? 

• Hur arbetar fritidslärare förebyggande för att motverka nätmobbning på 

fritidshemmet bland elever på lågstadiet?  

 

Den andra forskningsfrågan har efter att intervjuerna gjorts och analyserats visat sig 

vara av problematisk karaktär i och med att den kunde uppfattas på flertalet sätt av 

informanterna. I intervjuerna diskuterade några av informanterna hur individerna 

påverkades och att det på så sätt blev ett problemområde för fritidshemmet. Andra 

diskuterade istället om ansvar och om det verkligen var ett problemområde för skolan, 

eller inte. För att undvika dessa kanske missförstånd, hade frågan möjligen kunnat 

ställas tydligare, men samtidigt anser forskaren att de svar som studien fick, tydliggör 

den riktning som fritidshemmet har. Antingen är individen i fokus och då är det sådana 

svar som främst kommer fram, eller är det organisationen som mer står i fokus och då 

färgar den inställningen av sig i de intervjuades svar. 

 

Trots att alla de intervjuade inte hade problem med nätmobbning, eller i alla fall inte 

ansåg sig ha problem, kunde de ändå svara på dessa tre frågeställningar och vissa svar 

var mer uttömmande än andra. Detta berodde förmodligen på graden av kunskap om 

ämnet och på hur långt de kommit med sitt arbete. Som sagt hade vissa ingen förekomst 

alls av nätmobbning, andra kunde bara se det i de äldre åldrarna, medan andra hade haft 

incidenter med elever redan i årskurs två. Även om svaren varierade när det gäller 

förekomsten, var de alla överens om att det på något vis är ett problem för skolan, dock 

var de inte lika överens om vem som har huvudansvaret för elevernas nätbeteende, 

skolan, vårdnadshavarna eller ett samarbete, var tre svar som fick nästan lika många 

svaranden var. Trots det hade alla åsikter på hur det förebyggande arbetet kunde göras 

eller görs. Diskussioner med eleverna var det verktyg som nämndes mest, men filmer 

och användandet av filter var också på olika sätt användbara i arbetet.  

 

Ovan text visar på att studiens frågeställningar ändå har besvarats och den teori som har 

funnits har varit användbar. Då det fortfarande är ett relativt nytt ämne har det inte 

forskats så mycket om det än och därmed inte heller så många existerande teorier. 

Teorier om bland annat ”the online disinhibition effect”, kognitiv omstrukturering, 

splittrad rolluppfattning samt ”online sense of unidentifiability”, har varit användbara i 

analysen kring förståelsen för nätmobbning. Likaså har teorier om bland annat 

nätetikett, filter och informella samtal har använts för att analysera hur fritidshemmen 

arbetar förebyggande.  

 

Det var dock svårigheter att få fritidslärare att intervjua och dessa problem antyder en 

del om fritidshemmens förebyggande arbete, det var nämligen många som svarade att 

de inte kunde så mycket om det och att de inte arbetade med det. I ett samhälle där 

nästan varannan åttaåring har en egen mobil (Statens medieråd, 2017) är det nästan 

skrämmande att höra att så många fritidshem inte arbetar med detta eller inte har 

kunskaper om det. Fritidshemmen ska ta tillvara på elevernas intressen och 

undervisningen ska bland annat utgå från dessa, då känns det konstigt att fritidslärare 

inte har kunskaper om det som händer på nätet, där de flesta av deras elever lever sina 

liv. En anledning till detta kan vara de digitala immigranterna som Prensky (2016) 

skriver om. En sådan är nybörjare på den digitala tekniken och har svårare för att ta till 

sig den. De siffor som presenterades från Statistiska Centralbyrån (2015) i analysen 



  
 

38 

visade också på att medelåldern för lärare har ökat de senaste åren och med den 

vetskapen i bakgrunden är det kanske inte så förvånande att många av de intervjuade 

upplever det vara svårt att arbeta med nätmobbning då flera av dem tillhör generationen 

digitala immigranter. Detta gör att många av lärarna kanske inte alls befinner sig på 

samma arenor som eleverna gör idag och har inte samma förståelse för hur den sociala 

världen ter sig på nätet.  

 

 

7.3 Framtida forskningsförslag 

 

Den naturliga fortsättningen på denna studie är att fråga efter elevernas och 

vårdnadshavarnas åsikter och erfarenheter av nätmobbning. Under arbetets gång har 

flera studier där förekomsten av nätmobbning har frågats bland elever upptäckts, men 

inte lika många där deras uppfattningar och erfarenheter har undersökts. Rörande 

vårdnadshavarna har det nog inte stött på någon djupare forskning alls, utan det är något 

denna studie saknar. En av fritidslärarna i denna studie nämnde att hon blivit kontaktad 

av en vårdnadshavare efter att deras arbete hade påbörjats och att rektorn hade gått ut 

med ett informationsbrev till alla hemmen. Den vårdnadshavaren kände att det äntligen 

hade börjats ta på allvar, då hon tidigare varit i kontakt med skolan och inte fått någon 

egentlig respons. Så en slutsats detta arbete drar av detta, är att även den gruppen skulle 

ha mycket att bidra med när det gäller detta ämne. 

 

Ett annat uppslag är att genomföra en uppföljning på denna studie, när de nya digitala 

satsningarna inom skolans alla ämnen har slagit fullt ut. Dessutom berättade en av de 

intervjuade att hon fått veta nyligen att det ligger ett förslag om att sociala medier är ett 

ämne som ska in i läroplanen och därmed måste behandlas av lärarna. I den satsningen 

på digital kompetens som redan existerar, finns även sociala medier med, men då endast 

som en del av källkritiken (Skolverket, 2018). Det nya förslaget skulle tydligen även 

innehålla undervisning om vad sociala medier är för något och hur de arbetar. Det hade 

varit oerhört intressant att om några år göra en liknande studie för att se om lärarnas 

erfarenheter har ökat, om deras plan mot kränkande behandling har justerats så att den 

även täcker för nätmobbning och om de nu har något förebyggande arbete, eller om 

vissa fortfarande väljer att släcka bränder vartefter de uppkommer. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A - förfrågan på Facebook 

 

Admin får ta bort detta om det anses opassande.  

 

Hej, jag heter Anette Ojaniemi och läser sista året till grundlärare inriktning fritidshem 

på Linnéuniversitet i Växjö och just nu skriver jag ett självständigt arbete om 

nätmobbning och min inriktning är yngre barn, 8 - 10 år. Jag efterlyser fritidshem som 

antingen jobbar aktivt förebyggande mot sådant, eller vill göra det eller har gjort det och 

behöver 5 - 6 fritidslärare/pedagoger att intervjua till detta. Ni får gärna befinna er i 

området Kalmar - Växjö - Karlskrona. Om ni är längre bort kanske en intervju kan tas 

via Skype eller liknande. Givetvis behandlas all data konfidentiellt och ni kan när som 

helst avbryta er medverkan. Om ni önskar får ni gärna ta del av det färdiga resultatet 

senare i vår. Om ni vill medverka, skicka mig gärna ett PM eller maila mig på 

ao222sb@student.lnu.se 

  

mailto:ao222sb@student.lnu.se


  
 

II 

 

Bilaga B - intervjuguide 

 

Allmänt om nätmobbning: 

1. Vad betyder nätmobbning för dig? 

2. Vilken skillnad anser du det är mellan mobbning offline och nätmobbning? 

3. Hur märker du av nätmobbning på ditt fritidshem? 

4. På vilket vis anser du nätmobbning vara ett problem för skolan och för fritids? 

 

Nätetikett: 

1. Hur pratar ni om att bete sig kamratligt på internet? 

2. Hur arbetar ni med den tekniska kunskapen? 

 

Förebyggande arbete: 

1. Hos vem ligger ansvaret för att öka elevers kunskap om risker på internet? 

2. Hur benämns nätmobbning i er likabehandlingsplan? 

3. På vilket sätt arbetar ni förebyggande mot nätmobbning? 

4. Vilka är involverade i ert förebyggande arbete?  

5. Hur kan du som enskild fritidslärare/fritidspedagog arbeta bäst med att 

förebygga nätmobbning? 

 

Grundfrågor: 

1. Vad heter du? 

2. Vilket fritidshem arbetar du på? 

3. Hur många år har du varit verksam? 

 

 


