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Vårt syfte var att undersöka hur rektorer, fältkuratorer och mobbningsteam arbetar 
för att stävja mobbning respektive nätmobbning bland barn och unga. Ämnet 
intresserar oss båda för att det är högaktuellt i dagens skola. Vi anser att det är 
viktigt att få förståelse för vad som kan vara orsaken till nätmobbning, men även 
åtgärder och metoder skolan tillämpar. 

Vårt metodval var semistrukturerade intervjuer och utvald litteratur som berör 
ämnet. Vi genomförde intervjuer med rektorer och fältkuratorer som också 
representerade skolornas mobbningsteam. Detta för att få klarhet om deras 
föreställningar och arbetssätt angående mobbning respektive nätmobbning. 

Resultatet visar att rektorer och fältkuratorer har metoder och åtgärder i sitt 
förhållningssätt kring mobbning. Däremot anser intervjurepresentanterna att 
nätmobbning är mer raffinerad och hemsk än den vanliga traditionella mobbningen. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Svenska barn och ungdomar kommunicerar med varandra på Internetbaserade mötesplatser i 
allt större utsträckning. Den ökade tillgången till datorer och bredband (SCB, 2006) har under 
de senaste tio åren bidragit till att de allra flesta barn och unga också använder Internet mer 
(Medierådet, 2006), något som i sin tur har inneburit nya och större 
kommunikationsmöjligheter. Att chatta med kompisar på digitala mötesplatser, är för många 
en självklar del i vardagen. Medierådet (2006) har exempelvis uppmärksammat att nio av tio 
tonåringar chattar så ofta som dagligen. 
 
Detta medför att mobbning numera även förekommer på en ny arena. Mobbningen har av 
tradition knutits till fysiska mötesplatser för barn och unga, exempelvis skolan eller 
fritidsgården, men i och med den ökade Internetanvändningen och framväxten av 
webbaserade kommunikationsmöjligheter, har den också kommit att knytas till digitala 
mötesplatser. Detta har Barnens rätt i samhället (BRIS) uppmärksammat och problematiserat 
genom att peka på det faktum att mobbningen numera kan följa med barn och unga hem från 
skolan. På så sätt blir nätmobbningen också svår att hantera, eftersom gränserna för skolans 
och föräldrarnas ansvar blir otydliga. Således är det intressant att fråga sig hur skolan hanterar 
nätmobbningen och hur den betraktar densamma i relation till traditionell mobbning. 
 
Vuxenvärlden har begränsad insyn över vad som händer på dessa digitala platser. De nya 
mötesplatserna skiljer sig från de traditionella platserna, eftersom de saknar vuxenvärldens 
insyn. Den traditionella mobbningen har vuxeninsyn då den oftast sker på t.ex. skolgården, 
fritidsgården eller fotbollsplanen, medan nätmobbningen följer barn hem utan vuxeninsyn. 
Denna nya mobbning förekommer inte ”face to face” och gör att barn uttrycker sig 
annorlunda via Internet, genom att budskapet kan missuppfattas. 
 
Samhällsförändringarna påverkar barn både i skolan och på fritid, vilket gör att ett nytänkande 
måste fastställas angående normer och värderingar i ungas Internetanvändning. Skolverket har 
givit ut en skrift, där Internets fördelar och nackdelar lyfts fram.  Foldern är en kunskapsbas 
till stöd för diskussioner beträffande skolans förhållningssätt kring Internet (Skolverket, 
2000).  Dagens fördelar med Internet är att det fångar barns intresse och är ett nyskapande 
verktyg till skolundervisning. Den digitala världen kan göra barn mer motiverade för sitt 
lärande. Av den anledningen måste skolan göra barnen Internetkunniga, då läraren gör dem 
källkritiska till det som skrivs på Internet. Att fostras till reflekterande ungdomar kan stävja 
det negativa med Internet (Rask, 2007). Med tanke på detta måste skolan ”vakna” nu för att 
möta Internets globala framfart i samhället. 
 
Skolverket lagstadgade för ett par år sedan gemensamma regler när det gäller mobbning eller 
annan kränkande behandling. Lagen trädde i kraft den 1 april 2006 och ålägger skolan att 
fastställa en likabehandlingsplan. Lagen är till för att förtydliga skolans ansvar och ställer 
krav på arbetet med att främja lika rättigheter åt alla i skolan. Det är rektorns ansvar att 
likabehandlingsplanen existerar på skolan och att alla blir delaktiga i arbetet. Således ställs 
frågan om lagen verkligen efterlevs och finns det metoder till att möta den nya 
nätmobbningen?  
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Nätmobbning som försiggår är svår för lärare och föräldrar att hantera, eftersom de inte har 
insyn och kunskap i denna värld. Mobbning via nätet är svåråtkomlig, då den inte sker ”här 
och nu”. En ansvarsfråga blir då hur skolan ska synliggöra den nya nätmobbningen för 
föräldrarna. Möter skolan föräldrarna på rätt sätt och skapar förståelse kring den nya 
problematiken, kan mobbning och kränkning kraftigt minska, enligt Dan Olweus (1991). 
 
Eftersom problematiken med nätmobbning omfattar barn och ungas fritid är skolan beroende 
av ett samarbeta med hemmet. För idag upplevs skolan som ensam ansvarstagare när det 
gäller fostran hos elever, eftersom en del föräldrar ”blundar” för mobbningen och inte tar sitt 
ansvar. Ett samarbete mellan skola och hem måste således öka för att stävja nätmobbning. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har inte någon av praktikskolorna berört 
nätmobbning i sina likabehandlingsplaner. Observationen stärkte oss till ett fortsatt arbete om 
skolans hantering med den nya problematiken och ambitionen är att öka medvetenhet kring 
nätmobbning.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att få klarhet i hur rektorer, fältkuratorer och mobbningsteam 
ser på och arbetar för att stävja mobbning och nätmobbning bland barn och unga. Vi har 
uppmärksammat att det inte finns mycket forskning om nätmobbning idag, vilket kan göra det 
ännu svårare för skola och föräldrar att förhålla sig till den aktuella problematiken. Detta ska 
undersökningen försöka råda bot på, genom att besvara nedanstående frågeställningar: 
 

• Hur arbetar skolan med att stävja mobbning respektive nätmobbning? 
 
• Vilka föreställningar om mobbning respektive nätmobbning vägleder skolans 

arbete med att stävja problemen? 
 
1.3 Disposition  
I kapitel ett berör vi bakgrunden till området som har studerats, även syfte och frågeställning 
presenteras. I kapitel två redovisas de lagar och styrdokument som styr skolan när det gäller 
mobbning eller kränkning. I kapitel tre presenteras olika forskares tankar kring uppkomsten 
av mobbning. Vi lyfter även fram metoder och åtgärder mot mobbning eller annan kränkande 
behandling. Avslutningsvis framställs Internets betydelse för barn och unga. 
 
I kapitel fyra redovisas vårt urval och tillvägagångssätt i undersökningen. Vi redogör även för 
vårt metodval och de etiska förhållningssätten.  
  
I femte kapitlet presenteras studiens resultat och hur de har tolkats, och i sjätte kapitlet 
diskuteras skolans föreställningar som ligger till grund för arbetet med att stävja den nya 
problematiken. I sista kapitlet öppnas det upp för fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund  
 
2.1 Statistik 
Inledningsvis introduceras en statistik om hur bruklig mobbning respektive nätmobbning kan 
vara för barn och unga idag. Skolverket har undersökt och sammanställt hur dagens barn 
upplever utsatthet via mobbning eller kränkning: 
 

• 140 000 barn har en klump i magen när de går  
       till skolan. 
• 60 000 barn mobbas. 
• 1 av 10 elever blir slagen. 
• Var fjärde elev utsätts för sexuella trakasserier. 
• 1 av 20 elever är utfryst. (Skolverket, 2002) 

 
Statistiken påvisar att barn känner sig utsatta både genom mobbning och av kränkning. Det är 
många barn som går till skolan med en klump i magen. Därigenom bör samhälle och skola 
”vakna upp” för diskussion om hur dagens barn och unga egentligen mår. Med tanke på 
Internetvärldens möjligheter, bör nya diskussioner och kunskaper arbetas fram för att 
synliggöra den nya problematiken för barn och unga. Detta har Friends uppmärksammat, som 
är en organisation dit barn kan ringa för att få stöd och hjälp med olika problem. Friends har 
gjort en undersökning om hur vanlig nätmobbning är för barn och unga. 
 

• 11 % av 10-12 åringar har blivit utsatta för  
       nätmobbning. 
• 75 % av 10-12 åringar känner någon som  
        blivit nätmobbad.(Friends, 2006). 

 
Med tanke på resultatet är det viktigt att skolan agerar rätt, för att kunna möta nätmobbningen 
med funktionella åtgärder. Den nya nätmobbningen upplever barn och unga på ett annat sätt, 
eftersom den följer med hem och den känslomässiga upplevelsen blir inte synlig på samma 
sätt som vid t.ex. vanlig mobbning. 
 
Enligt Olweus (Thors, 2007) som är professor i psykologi nämner att mobbningen har kraftigt 
ökat mellan åren 1983-2001. Detta framställs i hans en undersökning som påvisar att antalet 
mobboffer har ökat ca 50 % sedan 1983. Ökningen anser Olweus är ett tecken på en negativ 
samhällsutveckling. Enochsson och Olin (Thors, 2007) har även påvisat att en utveckling 
skett via den digitala kommunikationen och givit mobbningen fler möjligheter. De poängterar 
att mobbning idag gör att barn inte ens är trygga i sitt eget hem, eftersom Internet gör dem 
mer lättåtkomliga.  
 
2.2 Skolans lagar och styrdokument 
Skollagen anger grundläggande demokratiska värderingar som varje skola måste följa. 
Riksdagen har beslutat de grundläggande reglerna för utbildning och nationella mål som 
omfattar skolan. Det är viktigt att alla inom skolans verksamhet är medvetna om vad 
skollagen anger, när det gäller förebygga och motverka mobbning eller kränkning. 
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                                  Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med  
                                  grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som  
                                  verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
                                  egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
                                  den som verkar inom skolan  
                                  1. främja jämställdheten mellan könen samt 
                                  2. aktivt motverka alla former av kränkandebehandling så som 
                                      mobbning och rasistiska beteenden (Skollagen, § 2). 
 
Skolan ska inte bara följa skollagen, utan ska även beakta vad läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 1994, Lpo 94) 
anger angående mobbning och eller annan kränkande behandling. I Lpo, 94 uppges det att 
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 
den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning” (Lpo 94:9).  
 
Skolan har också skriften Allmänna råd och kommentarer. För arbetet med att motverka alla 
former av kränkande behandling (Skolverket, 2004), som är en rekommendation hur det 
offentliga skolväsendet kan arbeta kring kränkande behandling. Den riktar sig till alla inom 
skolans verksamhet och anger att ”det finns ett tydligt och konsekvent ställningstagande från 
ledningens sida liksom att ansvaret är fördelat till alla, såväl personal som elever” 
(Skolverket, 2004:9).  
 
2.2.1 Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling 
Det är inte bara läroplanen skolan måste beakta, utan det finns andra lagar att följa kring 
diskriminering eller annan kränkande behandling. Från den 1 april 2006 verkställdes en ny 
lag, för att förtydliga skolans ansvar och förhållningssätt när det gäller tryggheten för alla i 
skolan. Varje skolas rektor måste enligt lag verkställa en likabehandlingsplan. Den medför 
aktivt arbete i skolans verksamhet, genom olika metoder och åtgärder som förebygger 
mobbning eller kränkning t.ex. Olweusmetoden, Livsviktigt, Kompissamtal och Friends 
kompisstödsmodell (Skolverket). Planen tar även upp förbud mot all diskriminering och 
kränkande behandling t.ex. etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller annan 
religion.  
 
Sverige har även undertecknat FN:s Konvention, som berör barnens rättigheter i världen. Den 
är inte så starkt bindande som de övriga lagarna i Sverige. Grundtanken med konventionen är 
att barnens bästa alltid ska vara i centrum, då barnens utveckling, omtanke och trygghet 
värderas högt. Även här får ingen heller diskrimineras för ras, hudfärg, religion eller 
handikapp.  
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3. Teori 
 
3.1 Perspektiv på mobbning 
Mobbning är ett komplext begrepp genom att varje individ har sin/sina uppfattningar av 
ordets betydelse. Ur historiskt perspektiv var det inte förrän under 1970-talet som kunskaper 
om mobbning systematiskt började samlas in. Ordet mob kommer från latinets mobile vulgus 
och den engelska översättningen är pöbla, angripa, bråka i gäng eller anfalla. Den svenska 
tolkningen är plåga eller ofreda, vilket Gunilla Björk (1999) nämner. Hon är specialist i 
klinisk och pedagogisk psykologi och anser att forskningen saknar gemensam terminologi 
kring ordet mobbning.  
 
Enligt Björn Eriksson (2002) som är professor i sociologi menar att bullying och harassments, 
är de mest generella termerna när det gäller mobbning (Eriksson m fl. 2002). Forskare kring 
ämnet mobbning hävdar att det finns gemensamma synsätt kring mobbning, men vissa 
avvikelse förekommer i deras definitioner. Den gemensamma utgångspunkten är ”att en 
förövare utför negativa handlingar mot en utsatt person där förövaren eller förövarna är 
starkare än den utsatte. De negativa handlingarna ska upprepas och pågå över en längre 
tidsperiod”(Eriksson m fl, 2002:12). I efterföljande text presenteras forskares perspektiv kring 
mobbning.  
 
3.1.1 Aggressivitet  
Olweus definierar ordet mobbning på följande vis ”En elev blir mobbad när han eller hon 
upprepade gånger eller under viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra 
elever” (Thor, 2007:57). Det framkommer i Olweus (1991) forskning att pojkar tenderar mer 
till en ”rätt fram” mobbning än flickors mobbning som är mer finkänslig. Det vill säga att 
pojkar är mer hårda genom slag och direkta angrepp, medan flickor använder mer utstuderad 
mobbning som t.ex. ryktesspridning eller förnekelse. Han menar att skillnaderna har både 
biologiska och sociala/miljömässiga bakgrunder, vilket styr den personliga aggressiviteten. 
Olweus (1999) betonar att individens aggressivitet är den huvudsakliga orsaken till 
mobbningens uppkomst. Hans forskning påvisar att föräldrarnas uppfostran och deras 
bristande gränssättning, kan vara anledning till aggressiviteten i mobbningen.  
 
Olweus (1991) menar att mobbning är lika vanligt mellan pojkar och flickor, men hans 
inställning är att flickor använder mer indirekta metoder. Att det finns skillnad mellan pojkars 
och flickors mobbning lyfter även Eriksson m fl. (2002) fram. Då han påvisar att pojkar inte 
samtalar om sin utsatthet på samma sätt som flickor gör. Detta leder till att pojkars och 
flickors mobbning ser annorlunda ut. Det finns även enligt forskarna (Olweus, 1991, Björk, 
1999, Eriksson, 2002) olika uppfattningar kring mobbarnas sociala färdigheter. Diskussionen 
berör om mobbaren har social färdighet eller inte. Men en ömsesidighet bland forskarna är, att 
hemförhållandet påverkar mobbarens agerande. Detta är alla forskare eniga kring, för barn 
och ungas fostran hemifrån har betydelser i deras fortsatta liv.  
 
3.1.2 Maktspel 
Björks (1999) forskning betonar barnens vikt i maktspelet för framtida integreringar i deras 
sociala gemenskaper. Hon poängterar särskilt allas rätt att bli bekräftade till en gemenskap 
och gör att ”Mobbning utgör ett socialt fenomen bestående av upprepade 
inkompetensförklaringar gällande de spel om makt som ständigt pågår under ytan” (Björk, 
1999:143). Hennes mobbningsstudie påpekar att elevers deltagande i maktspelen är 
betydelsefulla för deras framtida integreringar och kan förklara varför spelen ständigt skapas 
och återskapas i klassrummen.  
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                                  Flytande ordning som råder i klassrummet beträffande vilka som 
                                  räknas eller inte verkar vara i ständigt behov av bekräftelse. 
                                  Spelen, dessa human constructs, tycks vara en utmärkt form för 
                                  denna typ av bekräftelse, och skolan det slags organiserade 
                                  samarbete som spelen i sin tur kräver (Björk, 1999:144). 
     
Björk (1999) vill uppmärksamma skolan på att särskilja begreppen konflikt och mobbning. 
Detta betyder att skolan måste ha en medvetenhet om vad en konflikt respektive mobbning är, 
för att kunna hantera detta på ett professionellt sätt. Det sker dagligen konflikter i 
klassrummet och om de inte uppmärksammas kan det uppstå mobbning. Björk (1999) anser 
att en konflikt oftast är kortvarig och omfattar många personer, medan en mobbning är en 
lång utdragen process som riktas mot en person. ”Ett gemensamt drag är att tystnaden som en 
kollektiv strategi i de flesta fall utgör ett hinder för förändring” (Björk, 1999:156). Därav är 
det viktigt att skolan lyfter upp nätmobbning som sker idag, och samtalar om den nya 
problematiken. 
 
Således menar Björk (1999) att skolans organisation inte fungera utan konflikter. Eftersom 
skolan är en påtvingad miljö och bidrar till att konflikterna uppkommer via olika relationer. 
Hennes forskning visar att mobbning inte uppstår när som helst eller vad som helst. Hon 
menar att uppkomsten av mobbning kräver rumsliga och sociala frizoner för osäkerhet är 
grunden till maktspelets struktur. 
 
Detta skulle kunna förklaras utifrån Björks (1999) maktspelteori att nätmobbaren agerar från 
en säkerhet genom mobboffrets osäkerhet, då mobbaren kan de spelregler och normer som 
råder på Internet. Mobbaren använder sin manipulativa förmåga och ser till befintliga regler, 
eller skapar sig nya. Detta gör att mobbarens lyhördhet gör att han/hon upplever sig trygg i 
olika sociala relationerna via Internet, vilket gör nätmobbning svårhanterlig. 
 
3.1.3 Arenatänk 
Erikssons m fl. (2002) forskning utgår från Olweus mobbningsperspektiv, men kompletterar 
med fyra arenaegenskaper. Den undersökningen utgår från skolverkets direktiv och uppdrag, 
om vad som gjorts kring mobbning eller vad som bör göras. Tankarna kring mobbningens 
arena består av två system, ett administrativt och ett socialt. Det administrativa systemet utgör 
grunden för organisationen och verksamhetens förhållningssätt, med allas lika värde. Det 
sociala systemet utgår från det administrativa systemet, med de ramar och normer som råder. I 
detta system bildas informella grupperingar, genom ömsesidiga val. Urvalet skapar således en 
grupptillhörighet eller inte, och vid uppkomsten av mobbning blir det en spänning mellan 
dessa system (Eriksson m fl. 2002).  
 
Att utgå från ett arenatänk gör förståelsen för mobbningens uppkomst tydligare (Eriksson, m 
fl.2002). Från t.ex. ett skolperspektiv har elever begränsade möjligheter till att välja sina 
klasskompisar, som de ska umgås med en längre tid. En mobbad elev kan idag inte utesluta 
skolan, eftersom i Sveriges är det allmän skolplikt. Således menar Ola Agevall (2007) som är 
forskare i sociologi och utgår från Erikssons m fl. arenaperspektiv, att skolans administrativa 
organisation kan stimulera till mobbning genom att den som mobbas måste vistas i samma 
skolmiljö som mobbarna. Då en mobbad elev blir socialt synlig person med sina försök till att 
passa in i skolmiljön.  
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3.1.4 Mobbningens skepnad 
Agevall (2007) menar att flera perspektiv kan betraktas vid mobbning eftersom det är olika 
aspekter som påverkar situationen. Olweus m fl. anser att mobbaren använder många 
uttrycksmedel både fysiska och psykiska, därför är det viktigt att särskilja begreppen 
mobbning och kränkning åt. Då de påpekar att mobbning sker upprepade gånger medan en 
kränkning är enstaka företeelser. Då mobbning uppstår är det obalans i maktspelet mellan 
olika parter, men i en konflikt är det en jämbördig ömsesidighet. Det vill säga att en som utför 
kränkning eller mobbning respekterar inte alla människors lika värde (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 
 
3.1.5 Förebyggande av mobbning 
Enligt Lpo, 94 och lagar ska skolan idag diskutera ämnet mobbning och kränkning. Detta gör 
att skolan fostrar eleverna i en förståelse för skolans och samhällets olikheter. Detta gör 
eleverna delaktiga i arbetet och kan motverka all form av mobbning eller kränkning.  Arbetet 
mot mobbning och kränkning måste pågå under en längre tid och inkludera alla.  
 
Skolans lagar och styrdokument stimulerar till aktivt arbete för att förebygga och motarbeta 
all form av mobbning eller kränkning. Om lagen bryts har alla inom skolan en 
anmälningsplikt till socialtjänsten eller polisen. Rektorn har yttersta ansvaret för att skolan 
följer den gemensamma likabehandlingsplan som framställts, för att alla inom skolan ska 
känna sig trygga och lika värda. Arbetar skolan aktivt enligt vad styrdokumenten och lagarna 
anger kan kön, klass och etnicitet lyftas fram på ett naturligt sätt, vilket förebygger mobbning 
och kränkning. 
 
3.2 Unga och Internet 
Internet kan ses som ett verktyg genom vilket barn och unga kan skapa sig en egen kultur och 
gemenskap. Nätet kan stärka deras frigörelse från vuxenvärldens kontroll, eftersom många 
vuxna känner en osäkerhet inför Internet.  
 
Martin Danielsson (2007) som är forskare i samhällsvetenskap har sammanställt en 
forskningsöversikt över ungas användning av nya medier. Barn och ungas användande av 
Internet, kan ses både positivt och negativt. Det negativa antagandet kan vara att barn och 
unga blir asociala i sitt beteende t ex. försämrad fantasi, våldsamhet mm. Det positiva 
antagandet är att Internetanvändningen sannolikt kommer att forma dagens ungdomar till mer 
kreativa samhällsmedborgare. Således måste skola och samhälle möta den nya digitala 
världen med en lyhördhet för Internets risker och möjligheter.   
 
3.2.1 Publikforskning 
Danielssons (2007) forskningsöversikt klarlägger den publikforskning som gjorts. Forskare 
har observerat att Internet har kommit för att stanna. Det har även påvisats att 
Internetanvändningens aktiviteter har ökat, vilket har uppmärksammats genom de tre 
traditionella publikforskningsperspektiven som är strukturellt, behavioristiskt och 
sociokulturellt. 
 
Det strukturella perspektivet anger hur omfattande Internetanvändningen är bland barn och 
unga. Den behavioristiska traditionen studerar vad medierna gör med användarna eller vad 
användarna gör med medierna, vilket beskriver om hur målinriktade och aktiva barn och unga 
är idag t ex. via nätet. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det erfarenheter och kulturell 
bakgrund som påverkar meningsskapandet (Danielsson, 2007).  
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Det är de sociala konstruktionerna som relateras till ungdomars tankar, värderingar och 
livsvillkor. Utifrån deras sammanhang uppkommer olika mötesplatser via nätet, som antingen 
gynnar interaktion eller utanförskap. 
 
3.2.2 Identitet och meningsskapande 
Dagens modernisering genom media och populärkultur har fått en tydligare funktion i barn 
och ungas meningssökande. Berggren (2000) som är pedagog anser att fritiden har blivit 
viktigare för barn och ungas identitetsskapande. Han betraktar den som en social scen som 
hjälper till att utveckla deras kultur, identiteter och livsvillkor. Han visar att barn och ungas 
meningsskapande sker via kodade signaler ”till varandra genom språk och andra symboliska 
uttryck och de känner bland annat samhörighet eller främlingsskap i signalerna” (Berggren, 
2000:60).  
 
Fredrik Olin (2003) som är sociolog menar att den digitala världen öppnar upp för barn och 
ungas kommunikationer över stora geografiska områden i realtid, eller med en viss 
fördröjning.  Detta gör att chatten idag har en betydande roll och ett brett användningsområde, 
för barn och ungas identitetsskapande. Ordet chatt kommer från engelskan och betyder att en 
eller flera skriver till varandra online på nätet. Detta betyder att de pratar med varandra i 
realtid eller med en viss fördröjning över Internet. När en person chattar digitalt kan den 
använda sig av olika forum som t.ex. msn, lunarstorm. På chattsidorna kan en eller flera 
personer chatta samtidigt med varandra. Den som använder sig av webbplatserna kan nyttja 
sitt riktiga namn, men även vara anonym eller använda falsk identitet (Olin, 2003). För att 
kunna chatta måste personerna upprätthålla olika sociala relationer för att få grupptillhörighet. 
Har barn och unga inte sociala färdigheter stängs de lätt ute från chattens värld, vilket kan 
leda till mobbning eller kränkning.  
 
För att kunna få en förståelse för nätmobbningens utformning har maktspelsperspektivet en 
betydande roll. Då det är makten i onlinemeddelandet som avgör hur barn och unga uttrycker 
sig med hårda oförskämda ord. Detta handlingssätt skapar förutsättningar för deras 
identitetsbekräftelse och tillhörighet. Via Internets olika mötesplatser är det sammanhanget 
som styr vilka relationsegenskaper de använder för att få bekräftelse. Maktspelet är i sig 
varken bra eller dåligt, utan det är konsekvenserna som avgör om meddelande blir en 
nätmobbning (Olin, 2003). 
 
Internets globala värld skapar ett större handlingsutrymme för hur budskapets egenskaper 
uttrycks. Internet blir således ett bra exempel på hur dagens barn och ungas meddelande via 
nätet kan leda till mobbning. Beträffande onlinemobbningen är det handlingsutrymmet som 
blir större till att kränka eftersom det sker på olika mötesplatser. En offlinemobbning har inte 
stort handlingsutrymme eftersom den sker ”face to face”, då personer direkt måste ta 
konsekvenserna. Detta kan förklara varför offline- respektive onlinemobbning har olika 
uttrycksformer angående bekräftelse och tillhörighet. I chattens värld är det lätt för individer 
att prova på och inta nya roller, vilket bidrar till att de lättare skriver fula ord (Björnstad och 
Ellingsen, 2002 i Olin, 2003). 
 
Ett problem som uppkommer med chatten är att det digitala förhållningssättet skiljer sig från 
den vanliga etiken, eftersom normer och värderingar har förändrats genom Internets enorma 
framväxt. Denna problematik menar Elza Dunkels (Rask, 2007) som är forskare måste 
förändras, då hon lyfter fram en ny inställning till barn och ungas nätanvändning. Dunkels 
(Rask, 2007) vill påvisa att det finns mer positivt än negativt med chatten. Hon menar att 
chatten breddar barns möjligheter till att kommunicera via nätet. 
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Dunkels (Rask, 2007) har inte funnit belägg för att nätmobbning skulle vara vanligare bland 
barn och unga, än traditionell mobbning. Hon menar det är lättare för barn att säga taskiga 
saker på nätet, men detta gör inte nätmobbningen mer vanlig. Dunkels (Rask, 2007) menar att 
den digitala chatten öppnar upp för mer ärlighet genom uttryck och att barn och unga vågar 
stå för sin sak via nätet. En förklaring till detta kan ses ur flera aspekter enligt forskning, då 
barn och unga upplever sig mer anonyma via chatten.  I chattens värld läser barn och unga 
med olika inre röster och gör därav egna tolkningar, vilket gör att de måste vara källkritiska. 
Detta medför då att de kan urskilja vad som är bra eller dåligt för dem via chatten. Dunkels 
(Rask, 2007) vill betona att vuxna måste få mer insikt om chattens värld och öppna upp för 
nya tankesätt kring barn och ungas Internetanvändning. För Internet kommer sannolikt att 
vara en del av deras framtid. 
 
3.2.3 Internets betydelse för samhälle och skola 
Betydelsen av www är för samhället idag world wide web, men för tio års sedan tolkades 
detta som web will win. Denna nya betydelse har med hjälp av den snabba tekniska 
utvecklingen vuxit fram. Den nya Internetkulturen gör att dagens individer inte klarar sig utan 
Internet, vilket i sin tur fodrar att alla har digitala kompetenser för överlevnad i samhället.  
Forskaren och pedagogen Patrik Hernwall (2007) menar att datorn är ett tekniskt verktyg, som 
alla bör ha tillgång till. Han menar att om inte individen äger tillgång till den tekniken blir den 
socialt utestängd från samhället och missar en personligutveckling både fysiskt och psykisk. 
Den digitala kompetensen skapar därför förändringar och förutsättningar för att klara olika 
vardagssituationer. 
 
Även Ulf Engström (2007) som är rektor påtalar hur viktig IT-tekniken är för skolan. Han 
menar att alla pedagoger måste börja använda IT i undervisningen, för detta skapar ett 
meningsfullt lärande. Men samtidigt menar han att problemet idag är pedagogernas 
okunnighet att möta elevernas kunskaper kring IT-tekniken. Således lyfter han fram att 
pedagoger och elever måste utnyttja varandras erfarenheter. Engström (2007) påpekar därför 
”att skolan raskt måste vakna och verkligen ta IT-utvecklingen till sig som kreativt 
arbetsinstrument i lärandet borde vara den självklaraste av alla självklarheter” (Rask m fl. 
2007:58). Detta påtalar även Bo Dahlbom (2007) professor i informationsteknologi. Då han 
hävdar att dagens skola inte har rätta resurser för att klarar av mötet med det nya samhället. 
Dahlbom (2007) efterlyser en modernare skola som ”hänger med” i dagens samhälle. Han 
påtalar att pedagoger måste få in den digitala världen i sitt arbetssätt, då de ska fånga 
elevernas intresse för lärandet.  
 
Ur ett mobbningsperspektiv måste skolan vakna och bygga upp förhållningssätt för att ”möta 
upp” den digitala världen. Eftersom nya kunskaper och synsätt kan stävja den nätmobbning 
som sker i barn och ungas vardag. 
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4. Metod 
  
4.1 Metodval 
I den här delen redogörs för metod, intervjuer och likabehandlingsplaner som använts för att 
kunna få svar på vår frågeställning kring skolans föreställningar angående dagens mobbning 
respektive nätmobbning. En kvalitativ undersökning bygger på ord och representanternas 
föreställningar. Undersökningens tolkningar, intervjuer och empiri ska betraktas tillsammans i 
den kvalitativa undersökningen, vilket vi har tagit hänsyn till i vår studie. Den kvalitativa 
undersökningen lägger tonvikten på djupet av samtalet (Bryman, 2002).  Därför använder vi 
ett fördjupat samtal för att fånga inställningarna som kan kopplas till vår frågeställning.  
 
Semistrukturerade intervjuer har både fördelar och nackdelar. Det vi ser som fördelar i 
metodvalet är att kroppsspråket och samvaron har en betydande roll för representanternas 
svar. Vi är medvetna om nackdelar i metodvalet, eftersom representanterna kan missuppfatta 
frågan. Men detta missförstånd kan lätt styras upp genom följdfrågor. Vi vägde fördelar och 
nackdelar mot varandra, och valde semistrukturerade intervju med stöd av ljudinspelning. 
 
Valet av metod känns bra eftersom samtalet stimulera till spontana svar som går att läsa av 
”här och nu”. Vi upplevde vid första telefonkontakten att skolorna var tidspressade och kunde 
endast avsätta trettio minuter till oss. Men vid intervjutillfället var representanterna 
tillmötesgående och kunniga i ämnet, vilket bidrog till att tid och rum försvann. Detta gör att 
vårt val av metod kan uppfattas som trovärdigt och relevant för skolornas verklighet om den 
nya problematiken. 
  
Att använda samtal och en intervjuguide (bilaga 1-2) gör att förståelsen för vår frågeställning 
ökar. Vår intervjuguide är således konstruerad med utgångspunkt i studiens frågeställningar 
och teoretiska bakgrund. Via samtalen antas vi få en fördjupad förståelse för representanternas 
föreställningar och arbetssätt när det gäller mobbning respektive nätmobbning.  
 
4.2 Urval  
Vårt urval av kommuner utföll på en storkommun, en mellankommun och en småkommun. 
Valet av de tre kommuner gjordes för att vi ville studera om det fanns skillnader i deras 
likabehandlingsplaner och om kommunens storlek hade någon påverkan. Det vi studerade i 
deras planer var hur de arbetar och agerar vi nätmobbning. 
 
Vi har studerat 10 stycken likabehandlingsplaner och vi har också intervjuat rektorer och 
fältkuratorer. 
  
                                          Likabehandlingsplaner                      Intervjuer 
 
Storkommun                     4 st                                                      ---- 
 
Mellankommun                5 st                                                     1 st rektor 
                                                                                                    4 st fältkuratorer 
 
Småkommunen                1 st                                                     1 st rektor 
 
                                                          



 14 

Detta urval gjordes med hänsyn till en avgränsning, eftersom arbetet annars hade blivit för 
tidskrävande. Vi namnger urvalet av kommuner, skolor och representanter i undersökningen 
med fingerade namn, med hänsyn till Brymans (2002) anonymitetskrav. Urvalet av 
representanter utföll på rektorer eller fältkuratorer, eftersom de är väl insatta i 
undersökningens problematik. Intervjurepresentanterna finns även representerade i skolornas 
mobbningsteam eller trygghetsråd, vilket har blivit två olika intervjuer på respektive skola. 
Varför vi inte intervjuade varje skolas rektorer beror på sjukdomar eller tidsbrist. Detta bidrog 
till att vi intervjuade skolornas fältkuratorer istället, eftersom de är väl insatta i arbetet som 
berör vår frågeställning. Hädanefter i texten när vi nämner skolor menar vi våra intervjuade 
skolor, alltså inte skolan generellt. 
 
4.3 Tillvägagångssätt 
Vårt arbete började med att söka upp de tio skolornas likabehandlingsplaner på Internet, 
eftersom de utgör en del av undersökningen. Planerna studerar vi för att få fram hur skolorna 
arbetar med att stävja mobbning respektive nätmobbning. Vi betraktade även vilka metoder 
och åtgärder skolorna använder sig av i arbetet. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket 
betyder att fokuseringen vilar på ett fördjupat samtal med stöd av en framställd intervjuguide 
(bilaga 1-2). Intervjufrågorna är konstruerade med utgångspunkt från undersökningens 
frågeställning och teoretiska bakgrund. Våra intervjurepresentanter inkluderar två rektorer och 
fyra fältkuratorer. De som deltagit i intervjuerna har haft en stor frihet att utforma sina svar, 
vilket gör att svaren som framkom fick en betydande roll i samtalet (Bryman, 2002).  
 
Den inledande presentationen av undersökningen blev ytlig, eftersom vi ville få spontana 
svar. Utifrån representanternas svar fick vi en inblick i ett deras föreställningar kring 
mobbning respektive nätmobbning. Dokumentationen som utförts består av ljudinspelade 
intervjuer (via våra mobiltelefoner), vilka vi sedan har transkriberat och analyserat. Syftet 
med undersökningen var att betrakta hur skolorna hanterar den nya problematiken kring 
nätmobbning, eftersom det är en aktuell fråga i dagens skola och samhälle.  
 
I undersökningen hade vi bara tänkt intervjua rektorer, men fick redan tidigt i arbetet tänka 
om och komplettera med fältkuratorer, eftersom rektorerna var svåråtkomliga denna period. 
Detta bidrog till att intervjuerna ibland blev utifrån två perspektiv. Av den anledningen blev 
vår intervjusammanställning både svårhanterlig och mer tidskrävande än planerat. Det har i 
efterhand visat sig att en avgränsning skulle ha gjorts tidigare i arbetet, eftersom mobbning är 
ett stort och brett ämne. Men vi är ändå nöjda med det resultat som framkommit. 

 

4.4 Etiska överväganden 
Intervjuerna skedde enskilt med varje representant, då vi kunde samtala ostört kring våra 
frågor. Alla samtal började med information om undersökningens etiska förhållningssätt och 
deras anonymitet. De etiska utgångspunkterna är viktiga att förhålla sig till. Alla 
representanter informerades om informationskravet även samtyckes kravet lyftes fram i 
intervjun, vilket innebär att deltagarna själva får bestämma över sin egen medverkan. I 
konfidentialitetskravet informeras representanterna om att deras personuppgifter behandlas 
med försiktighet. Dock kan vi med nyttjandekravet endast använda de insamlade uppgifterna 
för detta forskningsändamål (Bryman, 2002).  
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Det är allmänt känt att mobbning är ett stort och känsligt ämne eftersom att det berör 
människors integritet. Vi respekterar och tar hänsyn till detta i undersökningen, vilket gör att 
representanterna presenteras med fingerade namn. 
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5. Resultat och analys 
 
5.1 Presentation av skolor och intervjupersoner 
I denna del presenteras resultat och tolkningar som framkommit i arbetet. Vi använder det 
material som belyser viktiga poänger i samtalen. För att läsaren ska kunna följa den röda 
tråden i arbetet har teman från intervjuguiden (bilaga 1-2) blivit våra underrubriker 
 
Undersökningen visar att rektorer och fältkuratorer har gemensamma förhållningssätt kring 
mobbning respektive nätmobbning, men skolornas arbetssätt skiljer sig åt.  
 
Med tanke på anonymiteten kommer vi att ge kommuner, skolor och representanter fingerade 
namn, som blir storkommun, mellankommun och småkommun. De intervjuade skolornas 
namn anges med fingerade namn. Mellankommunens skolor heter Ekeskolan, Björkskolan, 
Bokeskolan, Lönnskolan och småkommunens skola heter Tallskolan. 
  
5.1.1 Ekeskolan  
På skolan intervjuades Karin som är fältkurator och har en socionomutbildning i grunden. 
Hennes tidigare arbetslivserfarenheter är arbete med barn och unga på ett ungdomshem. På 
denna stadsskola har Karin arbetat sedan år 2002, och hon tycker arbetsuppgifter är roliga och 
omväxlande. Skolans elevantal är ca 700 elever, men Karin har endast ansvar för årskurs 6-9. 
Skolans upptagningsområde är stort eftersom det kommer elever från landsbygden, vilket nu 
medför en blandning av sociala bakgrunder. Detta upplever fältkuratorn som positivt, då 
skolans mångfald lyfts fram och gör att eleverna lär sig acceptera andra människor.  
 
5.1.2 Björkskolan 
På skolan intervjuades Stina som är fältkurator och har en socionomutbildning i grunden. 
Stina har tidigare arbetat på socialbyrån med tunga missbrukare och på stadsskolan har hon 
arbetat i ca 8 år. Stina älskar sitt arbete eftersom barn är spontana och allt kan hända, ingen 
dag är den andra lik. Stina ansvarar för flera skolor från F-5, vilket gör att hon inte kan 
uppskatta skolans elevantal. Hon ser skolans mångfald av likheter och olikheter som positivt. 
Det finns ibland problem och konflikter i skolklimatet men dessa är utvecklande för eleverna.  
Med detta menar Stina att konflikter inte alltid är negativa, eftersom det gör att eleverna blir 
hänsynstagande.  
 
5.1.3 Bokeskolan 
På skolan intervjuades Lisa och Tina som är fältkuratorer. De har båda två tidigare arbetat 
som undersköterskor och senare utbildat sig till socionomer. Lisa och Tina trivs bra med sitt 
nuvarande arbete i stadsskolan. Fältkuratorn Lisa arbetade i många år som undersköterska, 
men efter sin socionomutbildning har hon bara haft ett annat jobb innan arbetet på denna 
skola. Lisas ansvarsområde idag är årskurs 4-6 som omfattar ca 150 elever, men har även 
landsbygdsskolor i sitt åtagande. Den andra fältkuratorn Tina arbetade inte länge som 
undersköterska, utan utbildade sig nästan direkt till socionom. Tina har tidigare jobbat som 
socialsekreterare innan hon började på skolan år 2002. På Bokeskolan ansvarar Tina för 
årskurs 7-9, som omfattar ca 600 elever. Elevupptagningsområde har en stor andel med hög 
socioekonomisk bakgrund. Detta uppmärksammade skolan och fick en ny skola i sitt 
upptagningsområde för att tillgodose mångfalden. Skolan har idag fått fler elever med 
invandrarbakgrund. Lisa och Tina kan inte se någon skillnad i skolklimatet ännu, eftersom 
sammanslagningen skett nyligen. Men de är positiva till att deras skola nu fått in en större 
mångfald av elever. 
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5.1.4 Lönnskolan 
På skolan intervjuades Kalle som är rektor och har en lång erfarenhet inom skolan. Kalle 
började som mellanstadielärare på 80-talet och senare som högstadielärare. Sedan tretton år 
tillbaka arbetar Kalle som rektor i ett mindre samhälle och trivs fantastiskt bra med sitt yrke. 
Men samtidigt säger Kalle att rektorn är väldigt utsatt, eftersom arbetet kan bli känslomässigt 
tungt. Kalle menar att hans främsta arbetsuppgift idag är det sociala arrangemanget. Skolan 
omfattar idag cirka 325 elever varav 225 är Kalles ansvarsområde. Den sociala bakgrunden på 
skolan är arbetarklass. Skolans mångfald är idag inte stor, men antalet invandrarelever börjar 
öka på grund av inflyttningar. Kalle menar att eleverna inte ser hög utbildning som ett måste 
för ett arbete, eftersom deras föräldrar har bra arbete utan hög utbildning.  
 
5.1.5 Tallskolan  
På skolan intervjuades Sven som är rektor och har en lång erfarenhet inom skolan. Sven 
började som mellanstadielärare år 1972. Sedan år 2001 arbetar Sven som rektor och år 2005 
fullgjorde han sin rektorsexamen.  Sven trivs bra med sitt arbete, men vill påstå att uppgiften 
kan medföra bekymmer. Detta beror på att rektorn är styrd av två ”herrar”, vilka är kommun 
och stat. Dilemmat blir ofta att lärarna tror att rektorns lojalitet bara är för dem. Men Sven 
menar att hans stora uppdrag är att fördela resurser, så att eleverna får den utbildning de har 
rätt till enligt det statliga uppdraget. Skolan ligger i en mindre kommun vars samhälle är en 
gammal bruksort. Den sociala bakgrunden tror Sven lever kvar än i dagens samhälle och 
skola. Han anser att mångfalden sedan länge har funnits på skolan, eftersom invandring var 
normalt i bruksortssamhällen. Den enda skillnad Sven kan urskilja är att dagens invandring 
ser annorlunda ut, men det påverkar inte skolans klimat utan upplevs som positivt. 
 
Det framkom att skolorna har en tydlig sammansättning av personal med rätt utbildning för 
sina arbetsuppgifter. Det kommer även fram att den sociala bakgrunden har betydelse för 
skolans organisation och arbete, eftersom elevernas olika erfarenheter och kommunens status 
påverkar motivationen till lärandet. Det gemensamma för skolorna är att de uppfattar 
mångfalden av elevers likheter och olikheter som mycket positivt och utvecklande. Detta 
tolkas som att skolorna har bra organisation för att kunna motverka all form av mobbning 
eller kränkning genom att skolornas personal har goda kunskaper kring ämnet.  
 
5.2 Likabehandlingsplan 
Den 1 april 2006 kom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
ut till skolorna. Rektorn har enligt lag en skyldighet att upprätta och revidera 
likabehandlingsplanen tillsammans med personal, föräldrarepresentanter och klassråd på 
skolan. Lagens ändamål är att främja lika rättigheter för alla och att motverka diskriminering 
på grund av etnisk tillhörighet, könstillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Likabehandlingsplanen omfattar metoder för att förebygga och 
motverka mobbning eller kränkning. Det ska även finnas tydliga åtgärdsprogram. 
 
5.2.1 Storkommunens likabehandlingsplaner 
I storkommunen har inte några intervjuer genomförts, utan endast analyser av deras 
likabehandlingsplaner. Det framkom i alla likabehandlingsplanerna att de minst en gång om 
året ska utvärderas och revideras. Deras uppdatering av likabehandlingsplanerna sker oftast i 
samband med den årliga kvalitetsredovisningen.  
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Skolornas likabehandlingsplaner har ett tydligt samlingsbegrepp angående all form av 
kränkande behandling. Former av kränkningar är t.ex. diskriminering, mobbning och 
trakasserier. Likabehandlingsplanerna finns som ett offentligt dokument för alla inom skolan. 
En tydlig ansvarsfördelning framkommer i alla skolors likabehandlingsplaner, om hur 
personal och mobbningsteam skall agera i den vardagliga verksamheten.  
 
En tolkning som skulle kunna göras är att skolor har någon form av mobbningsteam med 
olika benämningar, men deras konstellation och arbetssättet är snarlika. I mobbningsteamen 
ingår det enbart vuxenpersonal från skolan t.ex. fältkurator, rektor, skolsköterska, vaktmästare 
mm. I storkommunens likabehandlingsplaner särskiljs mobbning och kränkning.  Det finns 
klara metoder och insatser till att förebygga arbetet mot mobbning eller kränkning. Deras 
definitioner angående kränkningar via nätet synliggörs endast i text och bildburna t.ex. e-post, 
sms och mms. Utav detta förmodas att skolor inom storkommunen bara har uppmärksammat 
mobbning via e-post, men inte hur de förhåller sig till nätmobbningen. Utav detta antas att 
skolorna arbetar på samma sätt med mobbning respektive nätmobbning.  
 
5.2.2 Mellankommunens likabehandlingsplaner 
I mellankommunen har intervjuer genomförts med rektorn Kalle och fältkuratorerna Karin, 
Stina, Tina och Lisa. De representerar även skolans mobbningsteam. Analyser har även 
utförts av deras likabehandlingsplaner. Det framkommer i alla likabehandlingsplanerna att de 
minst en gång om året ska utvärderas och revideras, men även vid behov eftersom det ska 
vara ett ”levande” material. Uppdatering av likabehandlingsplanerna sker oftast i samband 
med den årliga kvalitetsredovisningen.  
 
Skolornas planer visade ett tydligt samlingsbegrepp kring all form av kränkande behandling. 
Former av kränkningar kan utgå från t.ex. diskriminering, mobbning och trakasserier, 
gemensamt med samlingsbegreppet är att dessa strider mot grundregeln om alla människors 
lika värde. Likabehandlingsplanerna finns som allmänt dokument för alla inom skolan. En 
tydlig ansvarsfördelning framkommer i skolornas likabehandlingsplaner, om hur personal och 
mobbningsteam skall agera i den vardagliga verksamheten. Även vårdnadshavare har fått 
kännedom om planen både muntligt och skriftligt.  
 
En tolkning som gjorts är att alla skolorna har mobbningsteam, där konstellationen och 
arbetssätten är likartade. I ett mobbningsteam ingår det enbart vuxenpersonal från skolan som 
är fältkurator, rektor, skolsköterska, vaktmästare mm. och de får sina direktiv från skolans 
rektor vad som ska åtgärdas i ett mobbningsärende.   
 
Rektorn lyfter fram att likabehandlingsplanen är levande och fungerar som ett stöd till skolans 
arbete vid mobbning eller annan kränkande behandling. Kalle vill samtidigt påvisa hur viktigt 
det är att skolan ska se till varje situation, för att kunna förhålla sig rätt vid eventuell 
mobbning eller kränkning.  
 
                                
                                  Jag har min plan och det är ett stöd, men vi får göra på olika sätt  
                                  varje gång och jag sitter med den varje vecka (Kalle, Lönnskolan). 
 
Detta kan tolkas som att lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever, fungerar som ett stöd och verktyg för hur alla inom skolan ska 
förhålla sig kring mobbning eller kränkning. Skolorna har tydliga definitioner och klara 
direktiv vad som är mobbning men ändå finns nätmobbning.  
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Därför skulle möjligen en revidering av likabehandlingsplanerna göras, eftersom det är 
skolans ansvar att möta all form av mobbning enligt styrdokumenten och lagar (Lpo, 94). 
Skolorna anser att deras likabehandlingsplaner är ett levande material, men varför omnämns 
då inte nätmobbningen tydligare. Eftersom det påverkar skolans arbetsmiljö och trygghet 
borde skolan fånga upp den nya problematiken kring dagens nätmobbning.  
 
I mellankommunens skolor påvisas det att de följer vad deras likabehandlingsplaner anger och 
de anser sig vara duktiga på detta med hjälp av ett regelbundet förebyggande arbete.  
 
                           Vi följer likabehandlingsplanen. Det här med att jobba  
                                 förebyggande, det tycker jag vi är duktiga på, dels för  
                                 att vi lägger mycket energi på  metoden Livsviktig  
                                 (Lisa och Tina, Bokeskolan). 
 
En tolkning som kan göras är att skolorna följer förhållningssättet angående mobbning och att 
de anser sig vara skickliga på detta. Om skolorna anser sig ha ett väl fungerande arbetssätt 
kring mobbning, varför förekommer då nätmobbning?  
 
5.2.3 Småkommunens likabehandlingsplan 
I småkommunen har rektor Sven intervjuats, han representerar även skolans trygghetsråd.  
Skolans likabehandlingsplan har analyserats. Det framkom att likabehandlingsplanen 
revideras och utvärderas en gång om året i samband med kvalitetsredovisningen.  
 
Skolans likabehandlingsplan visade en tydlig definition för vad som anses vara kränkande 
behandling. Olika former är t.ex. sexuell läggning, funktionshinder, trakasserier mm. 
gemensamt för dessa är att de strider mot grundregeln om alla människors lika värde. 
Likabehandlingsplanen är samma för alla skolor inom kommunen och finns tillgänglig på 
kommunens hemsida. En tydlig ansvarsfördelning framkom i skolans likabehandlingsplan, 
om hur rektor, lärare, elev, föräldrar och trygghetsråd skall agera när det gäller mobbning.  
 
                                 
                                  Läroplanen kan många gånger vara svår att tolka, 
                                  men som stöd finns skriften  Allmänna råd och  
                                  kommentarer. Denna är ett stöd till att motverka 
                                  kränkande behandling (Sven, Tallskolan). 
 
 
Det innebär att skolan har tillgång till många olika arbetsmaterial när det gäller att motverka 
mobbning, men som skolklimatet anses vara idag behövs det ytterligare metoder för att stävja 
mobbning respektive nätmobbning. En tolkning av detta problem skulle kunna vara att skolan 
måste diskutera den nya problematiken och integrera ett användbart förhållningssätt där allas 
lika rätt och värde synliggörs. Kanske skulle skolan använda sig av värderingsövningar på 
annat sätt för att konkretisera känslor som berör barn och ungas vardag via nätet. Det skapar 
en förståelse för hur det känns att bli utsatt vid en eventuell mobbning respektive 
nätmobbning. 
 
5.2.4 Likheter och skillnader 
Alla kommuner har upprättat en likabehandlingsplan och deras strukturer är likvärdiga. Men 
något som framkom är att mellankommunen omnämner den digitala mobbningen under 
definitionen kränkning, vilket inte framgår lika tydligt i de andra kommunerna. 
Likabehandlingsplanernas arbete angående metoder och åtgärder vid mobbning eller 
kränkning ser snarlika ut. 
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I småkommunen har alla skolor en gemensam likabehandlingsplan att tillgå, medan 
storkommunens och mellankommunens skolor har upprättat sin egen likabehandlingsplan.  
 
Skolorna har genomtänkta likabehandlingsplaner kring arbetet att försöka stävja och motverka 
mobbning och kränkning. Men det är bara mellankommunen som antyder den nya 
problematiken, nätmobbning. Det kan tyckas märkligt eftersom likabehandlingsplanen ska 
beröra och motarbeta all form av mobbning, alltså prioriteras inte nätmobbningen i dagens 
skola.  
 
5.3 Syn- och arbetssätt på mobbning 
Skolan nämner att mobbning är ett enormt stort begrepp med många olika perspektiv. 
Björkskolan menar att mobbning måste klargöras för att det är ett känsloladdat begrepp. En 
tolkning av detta blir att skolan måste fastställa tydligare definitioner kring ordet mobbning. 
Även Olweus (1991) påtalar att ordet mobbning ett komplext begrepp, för att varje individ har 
sin/sina uppfattningar om ordets betydelse. Problemet med gränsdragning är att skola och hem 
inte har några gemensamma regler för vad som anses vara mobbning. Detta kan tyckas 
märkligt eftersom det finns definitioner i skolans likabehandlingsplan som anger vad som är 
mobbning och vad hemmet kan göra för att stävja mobbning. Det är viktigt att hemmen vet 
skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling så att inte mobbning blir ett allmänt 
vedertaget ord. Flera forskare påtalar som viktigt (Olweus, 1991, Björk, 1999, Eriksson, 
2002), att särskilja mobbning och kränkande behandling åt. Mobbning sker upprepade gånger, 
medan en kränkande behandling är en enstaka företeelser.  
 
5.3.1 Särskilja mobbning och konflikt 
Skolorna nämner hur viktigt det är att man urskiljer begreppet mobbning i det dagliga arbetet, 
eftersom mobbning som förekommer oftast innebär starka konflikter. De upplever att i den 
dagliga verksamheten pågår det ständigt konflikter mellan elevers likheter och olikheter, 
eftersom de har olika sociala livserfarenheter. Möjligen måste skolan arbeta fram en 
likabehandlingsplan som tydliggör mer konkreta förhållningssätt angående vad som anses 
vara mobbning och vad som anses vara konflikt. Konflikter är inte alltid negativa för om de 
lyfts fram på rätt sätt kan det leda till ett lärande för eleverna, vilket i praktiken blir ett 
förebyggande arbete.  
 
Björk (1999) beskriver att en konflikt oftast är kortvarig med många aktörer, medan 
mobbning är en lång, utdragen process som riktas mot en person. Detta har en betydelse för 
att uppmärksamma mobbning, eftersom det är tystnaden i klassrummet som gör att 
mobbningen blir osynlig för vuxna. Detta påpekas av alla skolor i intervjuerna och de 
upplever det som svårt eftersom mobbningen förekommer i tysthet, både i skola och på 
fritiden. Det tolkas som att dagens vuxna upplever mobbningen svårhanterlig eftersom den 
sker under ytan. Den blir svår att upptäcka, eftersom den utsatta individen oftast inte pratar 
om sin utsatthet, vilket skulle kunna kopplas till den nya nätmobbningen som aldrig låter 
elever få en frizon, då mobbningen ständigt pågår via datorn. 
 
Enligt skolorna sker det dagligen konflikter och de måste behandlas rätt annars kan det leda 
till mobbning. Lönnskolan nämner att den som säger att den är nöjd och inte har några 
konflikter är naiv och ljuger. Kalle menar att konflikter finns överallt och i alla åldrar, 
eftersom arbetsytan har en betydelse för uppkomsten av konflikter. Betydelsen kring 
elevernas arbetsyta påverkar konflikternas uppkomst, eftersom eleverna inte valt klassrum 
eller klasskompisar utan blivit tilldelade dessa av skolan. 
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                             Om man stoppar in 225 stycken 13-15 åringar på en skola 
                                  och tror att detta ska fungera, då är man ute och svävar. 
                                  För detta hade inte fungerat med 13-200 stycken 50 åringar 
                                  på en och samma yta hela dagarna. Det hade varit kaos vill 
                                  jag påstå  (Kalle, Lönnskolan). 
 
Även Eriksson (2002) påtalar att dagens elever har begränsade möjligheter att välja sina 
klasskamrater och att detta bidrar till konflikter. Om inte konflikter klargörs  i skolan kan de 
följa med eleverna hem, vilket gör att en nätmobbning kan uppkomma via chatten.   
 
5.3.2 Förebyggande arbetssätt 
Skolornas arbete när det gäller mobbning sker via olika metodmodeller, men den 
gemensamma nämnaren är socioemotionell träning. Arbetssättet är kopplat till skolans och 
samhällets gemensamma värdegrund. Alla skolor är eniga om att det förebyggande arbetet är 
grunden till att motverka mobbning. Även Svaleryd (2002) menar att ett kontinuerligt arbete 
med barn/ungas självkänsla och självförtroende är viktigt, för en god självtillit är som ett bra 
vaccin mot mobbning.  
 
Det kan tolkas som att en mobbare anses ha bättre självförtroende än de som är utsatta för 
mobbning, men mobbaren kan samtidigt ha dålig självkänsla. Skolan måste arbeta med att 
stärka allas självkänsla eftersom det har betydelse för hur normer och värderingar tolkas. 
Beteendet påverkar mobbaren och mobbningsoffrets agerande. Kan elever inte visa respekt 
för varandra så ser de inte heller alla människors lika värde. Kanske bör skolan arbeta mer 
med att stärka elevernas självkänsla i lärandet med olika värderingsövningar och rollspel. Om 
detta arbetssätt prioriteras får läraren en lyhördhet till att upptäcka om mobbning försiggår i 
klassen. Ett bra förebyggande arbetssätt som skolorna använder för att upptäcka mobbning är 
rastvaktsystem.                 
                                                                                                     
                                    Rastvaktsystemet är enormt viktigt i det förebyggande arbetet. 
                                    Att se alla och allt gör vi förstås inte. Det går ju inte därför är 
                                    eleverna och kompisstödjarna jätte viktiga, tycker jag 
                                    (Stina, Björkskolan). 
 
Ett arbetssätt och samarbete kan ses som fördelaktigt till att upptäcka mobbning och kunna 
stoppa den i tid. Således borde ett ömsesidigt samarbete äga rum mellan hem och skola, då 
uppkomsten till mobbningen kan förhindras. 
 
5.3.3 Uppkomsten av mobbning  
Dagens brist på fostran och gränsdragning från elevers hem, gör att dagens skolarbete 
domineras av fostran. Skolans kunskapsuppdrag upplevs åsidosatt, enligt Tallskolans rektor. 
Det upplever Sven som oroande och drar parallellen med ett gammalt kinesiskt ordspråk.                                
                                
                                Förr behövdes en hel by till att fostra ett barn. I dag  
                                      har byarna försvunnit  ( Sven, Tallskolan). 
 
Ordspråket visar hur viktigt det är att alla barn och unga idag fostras in i ett hänsynstagande 
och respektfullt samhälle. Annars kan de inte förstå och agera efter de ramar och normer som 
råder i t.ex. skola, samhälle. Ett samarbete mellan hem och skola är bra ett komplement till 
skolans arbetssätt att motarbeta mobbning. 
 
Skolorna är eniga om att hemförhållandet och elevers personligheter har en betydelse för 
uppkomsten av mobbning, vilket även andra forskare visar i sitt resonemang. De menar att 
mobbaren har manipulativa sociala färdigheter (Olweus, 1991, Björk, 1999, Eriksson, 2002).  
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Enligt forskning tenderar pojkar mer till en ”rättfram” mobbning och flickors mobbning visar 
sig mer finkänslig. Den slutsatsen nämner även skolorna och håller med om att det finns 
skillnader i deras mobbning. Pojkar agerar mer genom slag och angrepp, medan flickor 
använder sig av mer utstuderad mobbning som ryktesspridning eller förnekelse. Skolorna 
nämner att elevernas personlighet och sociala bakgrund har betydelse för deras beteende. Den 
kopplingen till mobbning har även Olweus (1999) uppmärksammat och menar att skillnaden 
säkert har både biologiska och sociala/miljömässiga bakgrunder.  
 
Tolkningen av detta är att aggressiviteten anses vara den huvudsakliga förklaringen till 
mobbningens uppkomst, genom föräldrarnas bristande gränssättningar i uppfostran, vilket 
bidrar till deras oacceptabla agerande på nätet. De glömmer vad som är acceptabelt i språket 
och dagens nätmobbning uppkommer.  
 
5.4 Skolans syn på barn och ungas Internetanvändning 
Skolan betraktar dagens Internetanvändning som en gigantisk kunskapskälla, med både 
fördelar och nackdelar. Även Olin (2003) styrker detta att den nya digitala världen öppnar upp 
för barn och ungas möjlighet till nya kontakter i realtid, eller med en viss fördröjning. 
Skolorna anser också att Internet är ett bra verktyg som för dagens elever är en livsstil med en 
kultur, vilket gör det extra betydelsefullt att skolan möter denna nya digitala värld med 
medvetenhet om Internets risker och möjligheter (Danielsson, 2007). 
 
                                      Internet är en enorm och oändlig kunskapskälla för  
                                      dagens elever. Genom Internets gigantiska möjlig- 
                                      heter (Stina, Björkskolan). 
                                         
 
Tolkningen blir att skolorna är positiva till Internets betydelse för dagens barn och unga, men 
varför möter skolan inte upp den enorma digitala världen då? Om datoranvändningen 
utnyttjas i lärandet möter skolan elever utifrån deras intresse och erfarenheter, vilket gynnar 
lärandet i undervisningen. Men samtidigt bör kanske skolan uppmärksamma elever om 
Internets risker, eftersom medvetenhet kan stävja mobbning och kränkning via nätet. 
  
5.4.1 Internets betydelse 
Skolan upplever att datoranvändningen påverkar en del elevers vardagsliv, då de är trötta och 
inte tar ansvar för sitt skolarbete. Detta blir ett problem för skolan, då de helt har ”växt in” i 
datorns värld och kan tolkas som att eleverna inte har några gränser hemifrån. Det påpekar 
även Kalle som har hjälpt föräldrar med gränsdragningar kring elevers Internetanvändning. 
Skolorna har även uppmärksammat datorns betydelse för eleverna, men samtidigt har skolan 
inte den rätta förståelsen för vad de gör på nätet. Lönnskolans rektor vill påstå att elevernas 
Internetspråk måste betyda någonting annat, för alla vet att meddelanden dokumenteras.  
 
                                     Hur in i bengen kan någon fullt funtad tonåring som har 
                                     sett på TV och allt möjligt våga skriva något sådant. För 
                                     alla vet ju att de kommer bli avslöjade (Kalle, Lönnskolan). 
 
Forskare visar även (Björk, 1999) att barn och unga idag använder olika maktspel för att få 
sociala egenskaper och grupptillhörighet. Det kan vara en förklaring till varför elevernas 
maktspel ständigt skapas och återskapas via nätet. Genom maktspelet får de en bekräftelse av 
gruppen, vilket är av stor betydelse för deras framtida relationer via nätet. 
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Fritiden har blivit allt viktigare för dagens barn och unga, då de försöker skapa sig en identitet 
och grupptillhörighet. Även Berggren (2000) visar att barn och unga använder datorn i 
meningsskapandet, då de skickar kodade signaler till varandra genom olika språk. Det kan ske 
via verbala eller andra symboliska uttryck, vilket gör att signalerna antingen ger en 
samhörighet eller ett utanförskap.  
                               
                              Det ungdomar gör på nätet upplever jag som en ny livsstil  
                                    och inte alls så konstigt. Därför ser de inte det som om att  
                                    de blir kränkta ,genom att de ha grupptillhörighet (Sven, 
                                    Tallskolan). 
 
Utifrån detta perspektiv blir tolkningen att elever ofrivilligt accepterar Internets hårda språk 
för att erövra någon form av tillhörighet. Bekräftelse kan anses vara viktig för många, 
eftersom den blir en form om försäkran i denna nya livsstil som sannolikt inte leder till 
utanförskap och nätmobbning. 
 
5.4.2 Skolans och hemmets kompetenser 
Skola och hem måste ha den teknik och kompetens som fodras i dagens samhälle. Hernvall 
(2007) framhåller att datorn är ett tekniskt verktyg som alla bör ha kompetens och tillgång till. 
Han menar att om inte individen har tillgång till denna teknik sker en social utestängdhet från 
samhället. Den problematiken är skolorna medvetna om, då de nämner att de har brister med 
teknik och datorkompetens för att möta alla elever i lärandet. 
 
Det kan tolkas utifrån ekonomiska aspekter på och kunskaper om datoranvändning. Således 
måste skolan ”vakna” för att överleva. Idag betraktas det som att skolan inte har de rätta 
resurserna för att möta den nya digitala världen, vilket är egendomligt eftersom skolorna visar 
sig vara positiva till Internets möjligheter.  

 
5.4.3 Kommunikationen via nätet 
Ett problem som uppmärksammats av skolorna är att Internetanvändning bidrar till att 
eleverna inte följer regler och normer. De nämner även att chattens värld gör det lättare för 
elever att prova på och inta nya roller. Detta gynnar elever till att skriva och skicka fula ord, 
vilket gör att chattvärldens meddelande blir vulgära, eftersom de inte behöver ta 
konsekvenserna direkt ”face to face”. Olin (2003) påvisar även att barn och ungas 
Internetanvändning bidrar till att språket budskap kan uppfattas hårt, eftersom chattvärlden 
öppnar upp för mer ärlighet bland barn och unga idag (Rask, 2007). Dessutom har skolorna 
uppmärksammat att budskapen i många fall blir missuppfattade, då mottagaren gör sina egna 
tolkningar av meddelandet.  
 
                                     Jag sitter minst en gång i veckan med meddelande 
                                     som skickats via nätet, och måste reda ut dessa 
                                     missförstånd mellan eleverna som uppkommit. Här 
                                     måste jag markera att detta inte är acceptabelt på  
                                     vår skola (Kalle, Lönnskolan). 
 
Det kan tolkas som att dagens barn och unga mycket tidigt borde få de kunskaper som de 
förmodas behöva för att vara kritiska till nätet. Då detta sannolikt leder till att de kan avgöra 
vad som är sant eller falskt. En viktig del som även måste uppmärksammas, enligt Dunkel 
(Rask, 2007), är att skola och samhälle måste få förståelse för barn och ungas 
Internetanvändning. Internet har kommit för att stanna, vilket gör att dagens ungdomar alltmer 
bygger upp sin framtid via nätet med jobb, post, bank mm.   
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Om skolans förhållningssätt kring Internetanvändningen blir annorlunda, kan barn och unga 
idag utnyttja sitt intresse i lärandet samtidigt som ett meningsfullt arbete sker via nätet, vilket 
gör att skolan på ett positivt sätt kan nyttja den nya digitala arenan. 
 
5.5 Syn- och arbetssätt på nätmobbning  
Skolföreträdarnas sätt att betrakta dagens nätmobbning är att de gemensamt upplever den som 
en del av barn och ungas vardag. Alla skolor betonar att nätmobbning är mer hemsk än vanlig 
mobbning, eftersom nätmobbning följer med hem. Skolorna arbetar ändå likvärdigt med 
nätmobbning och mobbning. De anser att skolans förhållningssätt ska vara neutralt vid all 
form av mobbning, eftersom de anser att all form av mobbning är oacceptabelt och berör 
skolklimatet.  
 
Det kan upplevas märkligt att skolorna inte lyfter fram nätmobbning mer eftersom den 
uppfattas hemsk, än vanliga mobbning. Kanske skolan i många fall har intrycket att 
nätmobbning tillhör hemmet, vilket känns ologiskt då skolorna samtidigt nämner att 
nätmobbning inverkar på skolan.  
 
5.5.1 Ansvarsfördelning 
Skolorna är medvetna om att elevernas nätmobbning sker på fritiden, men berörs ändå av den. 
Eftersom nätmobbningen följer med eleverna till skolan. Denna problematik har en skola 
uppmärksammat och tagit reda på vad lagen anger när det gäller mobbning som sker på 
elevernas fritid. 
                    
                  Även om nätmobbningen skett på fritiden, så följer  
                                den med till skolan dagen efter, vilket gör att det blir  
                                skolans ansvar  (Tina, Bokeskolan). 
 
Tolkningen är att skolan även har ansvar för det som sker på fritiden, eftersom 
nätmobbningen involverar skolmiljön. Det gör att ansvaret måste inkludera både skola och 
hem, för att få ett heltäckande förhållningssätt i barn och ungas nya beteende via nätet. 
Samarbete finns redan på skolorna men skulle kunna utvecklas mer, eftersom nätmobbningen 
idag anses ha eskalerat.  
 
5.5.2 Ångerknappen 
En allmän uppfattning som skolorna har är att det sker mer kränkningar via nätet, än 
mobbning. Elevernas budskap via nätet kan i många fall misstolkas av mottagaren, som i sin 
tur då kan uppleva sig utsatt eller kränkt. Skolan har uppmärksammat att elever tror allt är 
sant som skrivs på nätet. Eftersom all information som finns tillgänglig på nätet inte alltid är 
verklighet, fodras elever som kan bromsa och tänka källkritiskt.  
                            
                          Barn måste tidigt lära sig att sålla, alltså att bromsa och tänka  
                               kritiskt. För förr var det lite så att det som mamma sa eller vad 
                               som  stod i tidningen var sant. Precis som i Emil i Lönne- 
                               berga då de trodde på att kometen skulle komma. Detta stod  
                               i tidningen och då ska det hända (Stina, Björkskolan).  
 
De misstolkningar som skrivs via nätet gör att mottagaren kan uppfatta den skrivna texten fel 
och bli kränkt. Skolorna anser att elever måste tänka kritiskt på vad de skriver, eftersom det 
inte går att radera bort meddelandet med en ångerknapp.  
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                               Det är så himla enkelt att säga förlåt och sen tror man 
                               det är borta, men så är det ju inte. Om allt för många 
                               är med i det här spelet, räcker det ju inte att en säger 
                               förlåt. Det är precis som de tror att man kan ångra sig, 
                               genom att trycka på en ångerknapp (Sven, Tallskolan).  
 
Därför bör kanske skola och hem utforma ett arbete med gemensamma gränsdragningar om 
vad som är acceptabelt att skriva via nätet. Internet är ett nytt verktyg som alla anser sig 
kunna hantera, men likväl sker det dagligen nätmobbning. Med tanke på att dagens 
Internetanvändning betraktas som ungdomars framtid efterlyses gemensamma förhållningssätt 
till att stävja nätmobbningen. Den nya digitala kulturen skapar positiva gemenskaper som 
inkluderar alla människors tankar och värderingar, vilket således borde lyftas fram på de olika 
mötesplatserna. Denna öppna tolkning torde göra att dagens nätmobbning förhindras. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Barn och ungas Internetvanor 
I diskussionen kommer vi att ställa vår empiri mot bakgrund och teori, för att kunna besvara 
våra frågeställningar. Vi intervjuade rektorer och fältkurator som även representerar 
mobbningsteam på fem skolor. Vi ville utifrån skolans perspektiv undersöka deras 
inställningar och arbetssätt när det gäller mobbning respektive nätmobbning. Eftersom det 
visar sig att över hälften av Sveriges barn använder Internet dagligen och 11 % av dagens tio 
till tolvåringar har utsatts för nätmobbning (Friends). Att nätmobbning existerar är allmänt 
känt, men vad som betraktas som nätmobbning är inte lika känt. Vi har tagit hjälp och stöd av 
mobbningsforskning, men blev tidigt uppmärksammade på att detta är ett relativt nytt ämne 
och ett outforskat område. Tidigare studier påvisar att tillgängligheten på datorer påverkar den 
nya problematiken kring Internet.  
  
Arbetets syfte bygger på våra frågeställningar som berör barn och ungas nätmobbning. Vi har 
undersökt skolföreträdarnas förställningar kring mobbning respektive nätmobbning, och vilka 
metoder och åtgärder som finns i deras likabehandlingsplaner. Att dagens barn och unga har 
fått allt större möjlighet att skicka meddelande via nätet är allmänt känt, vilket bidrar till både 
för- och nackdelar. Det är ett viktigt ämne då skola, föräldrar och elever kanske måste öppna 
upp för diskussion och samarbete kring Internets användningsområde. Resultatet uppvisar att 
det finns klart mer positiva fördelar med Internet, än negativa (Rask, 2007). Det visas även att 
medier har stor påverkan för att fånga upp en del barn och ungas intresse. Den digitala världen 
har visat sig vara en helt ny arena som kan skapa många nya socialmötesplatser för barn och 
unga, vilket gjorde oss uppmärksamma på att det finns brister när det gäller 
ansvarsfördelningen av nätmobbning. Med tanke på oenigheten kring ansvarsfördelning anser 
vi att det borde vara ett högaktuellt ämne för skolan och hemmet. Eftersom det finns 
begränsad insyn och kunskap om vad ungdomar gör på de digitala mötesplatserna.  
 
6.2 Föreställningar kring nätmobbning respektive mobbning 
Vårt resultat visar att skolföreträdarna upplever nätmobbning som mer raffinerad och hemsk 
än den vanliga traditionella mobbningen, men de har ändå samma förhållningssätt när det 
gäller att motarbeta de olika mobbningsformerna. Detta gör att vi ifrågasätter deras agerande, 
då de inte har några specifika metoder eller åtgärder för att hantera nätmobbning. Det kan 
kanske bero på att skolorna idag inte upplever nätmobbningen lika omfattande som den 
traditionella mobbningen. Men utifrån våra resultat anser vi det är viktigt att möta 
nätmobbning med specifika metoder för att stävja den.   
 
Skolföreträdarna anser att skolorna kontinuerligt och regelmässigt arbetar förebyggande med 
mobbning, men utifrån våra resultat frågar vi oss om hur lämpligt skolornas arbetssätt är i 
relation till nätmobbning. Det har även framkommit från skolföreträdarna att den mobbning 
som sker via nätet ger mer uttryck för kränkningar än ”vanlig” mobbning, då det påvisas att 
den som blivit utsatt via nätet själv avgör hur utsatt hon/han känner sig. Alla individer har 
olika personligheter som styr deras uppfattningar och tolkningar, vilket gör nätmobbningen 
mer svåråtkomlig.  
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Skolföreträdarna upplever att barn och unga idag skickar meddelande till varandra som inte 
alltid har den betydelse man antar. Därför gynnar Internet att barn skickar meddelande utan 
eftertanke, vilket gör att olika maktspel uppkommer. Utifrån våra resultat kan maktspelen som 
äger rum uppfattas svårhanterliga och komplicerade, vilket också alla intervjudeltagarna har 
konstaterat. Rektor Sven upplever att dagens barn och unga bedömer att meddelanden som 
skickas via nätet kan raderas med en ångerknapp. Tankesättet bidrar till att ett enkelt förlåt 
skulle kunna göra kränkningen glömd. Det han menar att en del barn och unga överför 
kränkningar utan eftertanke.  
 
Våra resultat visar att den digitala världens möjligheter öppnar upp och skapar helt nya 
mötesplatser. De är nya arenor på nätet, vilka kan gynna en mer raffinerad nätmobbning 
(Eriksson, m fl. 2002). Vad som gör nätmobbning till en mer raffinerad mobbning är att 
meddelandet som skickas kan misstolkas av mottagaren. Därför att hon/han tolkar med sin 
inre röst och avgör om den känner sig utsatt, eller inte. Många barn och unga idag accepterar 
kränkningar för att få en bekräftelse för nätets olika arenor. Om inte bekräftelsen till arenorna 
inträder, blir hon/han utestängd från arenan och missar möjligheten till grupptillhörighet 
(Björk, 1999). Denna upplevelse av maktstrategier, som många barn och unga sysslar med, 
skapas och återskapas ständigt via skickade meddelanden och ger upphov till nätmobbning. 
Utvecklingen av maktstrategier kan vi förklara utifrån våra resultat, då vi sett hur de nya 
arenornas handlingsutrymmen gynnar nätmobbning.  
 
Handlingsutrymme gör att deltagarna inte överför budskap ”face to face”, vilket gör att de 
testar gränser och blir mer respektlösa. Det kan vara förklaringen till att ungdomar inte direkt 
behöver ta konsekvenserna av sitt handlande. Även skolrepresentanterna har uppmärksammat 
detta, men fortfarande har de inga specifika metoder för att motarbeta beteendet på nätet. Det 
är bekymmersamt att en del barn och unga kan skicka kränkningar hur som helst, och vi 
frågar oss varför skolan inte är mer intresserade av den problematiken? Vi påpekar att skola 
och föräldrar måste ”stampa ner” och bli mer medvetna om vad som sker på de nya arenorna, 
för att få stopp på nätmobbning. 
 
6.3 Skolans och hemmets roll  
Resultatet visar att skola, föräldrar och elever allmänt måste bli mer medvetna om den nya 
problematiken för att kunna stävja nätmobbning och kränkning som sker via nätet. En viktig 
del som framkom i undersökningen är att förebyggande arbetet mot mobbning finns 
etablerade i skolornas likabehandlingsplaner, men saknar specifika förebyggande metoder och 
åtgärder mot nätmobbning. Ett gemensamt ämne är att alla skolor har någon form av 
socioemotionell träning i sitt arbete för att stävja all form av mobbning.  
 
En socioemotionell träning anser alla skolföreträdare vara ett bra arbetssätt och 
grundförutsättningen för att förhindra mobbning. Det medför att eleverna får stärkt 
självkänsla genom praktiska konkreta övningar. Även Svaleryd (2002) visar att ett arbetssätt 
med kontinuerligt arbete med självkänsla och självförtroende är viktigt, eftersom en god 
självtillit är som ett bra vaccin mot mobbning.  
 
Skolföreträdarna nämner att ett förebyggande arbete som är strukturerat och genomförbart gör 
att elevers konflikter kan lösas genom kompromisser. Arbetssättet tillåter eleverna att själva 
lösa de dagliga konflikterna på ett konstruktivtsätt, då det öppnas upp för ett utvecklat lärande 
som förhindrar att konflikter blir mobbning. 
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Alla skolföreträdare uppger att Internet utgör en gigantisk möjlighet till att inhämta kunskaper 
och skapar således kreativitet hos ungdomar idag. Datorn kan då bli högst intressant för 
dagens elever och blir ett bra komplement till skolundervisningen. Det har visat sig i resultatet 
att tillgång till teknik och kompetens har en påverkan på skolans inställning till Internet.  
 
Dagens skola bör alltså höja sin teknik- och kompetensutveckling för att kunna möta Internets 
möjligheter, vilket gör att fler kunskaper fodras. Kunskapen att vara källkritisk idag är 
nödvändigt för att kunna särskilja på vad som är sant eller falskt. Vi anser genom vår 
undersökning att om elever tidigt får goda kunskaper till att vara källkritiska, kan de bedöma 
vad som är sant eller falskt. Förhållningssättet har en god effekt för att förhindra 
nätmobbning. Skolföreträdarna efterlyser således ett samarbete mellan skola, föräldrar och 
elever för att framställa gemensamma regler om ungdomarnas Internetanvändning.  
 
Med hjälp av gemensamma riktlinjer kan skola och hem tydligt synliggöra vilka beteende som 
är acceptabla och bli då ett stöd till att stävja en del elevers aggressivitet. Tillvägagångssättet 
kan med all sannolikhet fostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare, som tar hänsyn 
till allas lika värde (Lpo, 94). En förklaring till mobbningens uppkomst kan vara brister i 
gränssättningar i fostran hos en del barn, vilket leder till att aggressiviteten styr deras 
personliga beteende (Olweus, 1991). 
 
För att allmänt kunna ge förståelse för nätmobbningens utformning måste många perspektiv 
betraktas, för att få en antydan till barn och ungas beteenden via nätet. Men det har visat sig 
att maktspelen troligen är grunden till nätmobbningen, då den styr barns beteenden.  
 
En viktig tanke som framkom med arbetet är, varför inte skolorna agerar annorlunda när det 
gäller nätmobbning respektive mobbning. Kan det bero på att skolan och hemmet inte är 
medvetna om hur dagens barn och unga upplever nätmobbning, eller är det en ekonomisk och 
politisk fråga?  
 

6.4 Framtida forskning 
Vi vet att Internet är en ny arena som medför stora möjligheter men även fallgropar. Det gör 
att området måste utforskas mer, eftersom Internet har kommit för att stanna. Med Internets 
användningsområde finns inga gränser och användandet ökar i en rasande takt. Således har 
vårt arbete bara berört några utgångspunkter, som är viktiga med tanke på barn och ungas 
vardagsliv. Deras vardagsliv i framtiden kommer med sannolikhet att präglas av Internet. 
Utifrån detta behövs fortsatt forskning om barn och ungas förhållningssätt till Internet. 
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                                                                         Bilaga 1 
                           

Intervjuguide (C-uppsats) 
Fältkuratorn/rektorn 

 
1. Berätta om dig själv?  (ålder, kön, namn, erfarenheter, arbetsuppgift) 

 
• Vad har du jobbat med tidigare, vad har du för yrkes- och utbildningsbakgrund? 

 
• Hur länge har du jobbat med denna arbetsuppgift och trivs du med den? 

 
• Hur många elever finns det på er skola och hur ser skolans närområde ut? 

 
• Hur ser skolans elevers sociala bakgrund ut, vilken är den vanligas?(arbetarklass, 

medelklass eller societet) och har i så fall klass, kön och etnicitet någon påverkan? 
 
•  Har ni märkt denna sociala skillnad i skolklimatet och hur ser den då ut? 

 
• Hur ser du på Internet? 

 
• Vilka erfarenheter har du av Internet? 

 
• Vilka tankar har du om barns och ungas Internetanvändning i dagens samhälle/skola? 

 
• Vad tycker du är nytt med Internet i förhållande till andra medier t ex. tv, radio? 

 
 
2. Hur ser skolans arbetsgång ut när mobbning förekommer? 
 

• Vem tar itu med mobbningen i första hand på er skola och hur hanteras problemet? 
 
• Vilka åtgärder har ni för att förebygga mobbning och hur ser det ut i verkligheten? 
 
• Vilka metoder har skolan för att motarbeta mobbning som skett och vilka är då 

inblandade? 
 
• Hur ser skolans kontakt ut med barnens föräldrar när mobbning ägt rum och vilka är 

de vanligaste reaktionerna hos föräldrarna? 
 
• Hur anser ni att skolan följer likabehandlingsplanen vid mobbning och vad är det som 

påvisar att ni följer den? 
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3. Hur betraktar ni mobbning respektive nätmobbning på er skola? 
 

• Hur upplever ni nätmobbning respektive vanlig mobbning och ser ni några likheter 
eller som två skilda saker? 

 
• Har ni på er skola uppmärksammat nätmobbningen och framkom detta i så fall? 
 
• Vad anser du är det nya som utmärker nätmobbningen i förhållande till den vanliga 

mobbningen? 
 
• Vilket ansvar har skolan vid nätmobbning eller anser ni att det är hemmets 

ansvarsuppgift?  
 

• Hur anser ni skolan ska få stopp på nätmobbningen och hur kan detta arbete se ut i så 
fall? 

 
• Finns nätmobbningen omnämnd i er skolas likabehandlingsplan, hur då? Om den inte 

finns varför inte det? 
 
• Har skolan några specifika metoder för att förebygga nätmobbningen och på vilket sätt 

fungerar dessa i verkligheten? 
 
• Vilka åtgärder har ni använt när nätmobbning inträffat och finns det någon uppföljning 

på dessa? 
 

• Har er skola upplevt att nätmobbningen har följt med eleverna hem och hur upptäcktes 
detta i så fall? 

 
• Om nätmobbning förekommer på fritiden, hur hanterar skolan detta? 

 
• Hur tror du barnen upplever nätmobbning som sker i dagens skola/hem och samhälle? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

 
Intervjuguide (C-uppsats) 

Mobbningsteam/trygghetsråd 
 
1. Berätta om ert mobbningsteam/trygghetsråd? 

 
• Hur länge har denna grupp funnits och vilka ingår i den? 

 
• Hur ser sammanställningen ut i ert mobbningsteam/trygghetsråd, när det gäller ålder 

och kön? 
 

• Hur länge har du jobbat med i denna grupp och vilka specifika arbetsuppgifter har du? 
  
• Vilka erfarenheter har gruppen av Internet och hur ser dessa kunskaper ut? 
 
• Hur ser mobbningteamet/trygghetsrådet på Internets möjligheter och risker? 

 
• Vilka tankar har mobbningstemat/trygghetsrådet om barns och ungas 

Internetanvändning i dagens samhälle/skola? 
 

• Vad tycker gruppen är nytt med Internet i förhållande till andra medier t ex. tv, radio? 
 

 
• Hur arbetar ert mobbningsteam med mobbning respektive nätmobbning? 

 
 

• Vad tycker mobbningsteamet är skillnad på nätmobbning och vanlig mobbning?  
 
• Vilken är vanligast? 

 
• Om nätmobbning förekommer på barns fritid, arbetar ni med den då i 

mobbningsteamet/trygghetsrådet eller är det hemmets ansvar? 
 

• Följs de regler i skolan som är uppsatta mot mobbning/nätmobbning eller finns något 
som ska omarbetas anser ni? 

 

 
 


