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Abstrakt   

Linus Lindh & Linus Månsson  

Titel: Hur resonerar elever och lärare nätmobbning och traditionell mobbning? En studie 

kring hur nätmobbning och traditionell mobbning ses utifrån ett elev- och lärarperspektiv. 

Engelsk titel: How the students´ and teachers´ discourse cyberbullying and traditional 

bullying-A study of how cyberbullying and traditional bullying is seen from a student and 

teacher perspective. 

 

Studiens syfte är att skildra och jämföra hur lärare och elever resonerar på två olika 

mobbningssituationer – nätmobbning och traditionell mobbning och varför dessa 

perspektiv kan se olika ut.   Utifrån detta diskuteras vad lärare och vuxna har för 

möjligheter att påverka och klarlägga mobbning och se det utifrån elevernas perspektiv. 

För att få svar på de frågeställningar som studien ska besvara är tillvägagångssättet en 

fenomenologisk kvalitativ metod som introduceras med hjälp av bilder med 

fritidspedagoger och elever i åldrarna 8-12 år. Resultaten av intervjun är att lärare inte 

alltid ser barns perspektiv i fråga om mobbning utan mer tror sig veta vad som är bäst för 

eleverna, medan eleverna ville ha mer inflytande i frågor som berör deras skolgång och att 

lärare ska lyssna mer på deras åsikter.  

 

Nyckelord: Nätmobbning, traditionell mobbning, perspektiv, lärare, elever, inflytande, 

tolkar.  

 

Tack 

Under vår process med det självständiga arbetet vill vi rikta ett stor tack till vår handledare 

Stefan Lundholm som har stöttat oss under vårt arbete, stort tack!   
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2. Inledning 

 

Under året 2014 har 1000 ungdomar i åldrarna 10-16 blivit intervjuade av Friends som är en 

organisation som har i uppgift att förhindra och stoppa mobbning  om nätmobbning och hur 

de ser på att bli kränkt via mobil, dator eller surfplatta. Av c.a 1000 ungdomar i åldrarna 10-

16 år har 36 % någon gång blivit kränkta på nätet vilket innebär att var tredje elev har blivit 

utsatt. Det har blivit allt vanligare att ungdomar i denna åldersgrupp blir utsatta för verbala 

kränkningar i form av elaka SMS eller kommentarer, men även känslan av ensamhet och 

utanförskap är stor på internet (Friends, 2014).  Friends nätrapport från 2014 visar även att var 

tredje elev saknar engagemang från föräldrar och lärare i vad de gör på Internet, vilket är ett 

ökande problem.  Friends nätrapport syftar till att barn och ungas röst kring nätmobbning blir 

synlig och uppmärksammad vilket gör att både lärare och föräldrars tolkning kring mobbning 

generellt kan förstås utifrån ett elevperspektiv (Friends, 2014) 

 

Friends (2014) tar inte bara upp hur barn ser på nätmobbning utan även hur mycket intresse 

och engagemang deras lärare har i frågan. Undersökningen visade att 60 % av barnen ansåg 

att deras lärare pratade med eleverna om hur man ska vara mot varandra när man använder 

mobil, dator, eller surfplatta men bara 15 % av barnen svarade att läraren visade intresse eller 

engagemang i vad de gör med datorn, mobilen eller surfplattan vilket enligt Friends är ett 

dilemma (Friends, 2014).     

 

Enligt Skolverket (2011) står det klart och tydligt att skolans uppdrag handlar om att man som 

individ ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor och respektera andra människors egenvärde 

(Läroplanen, 2011).  

Skolverket (2014) menar att:  

 

 Personalen i skolan ska kunna ha kunskap om hur diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg miljö där alla 

barn och elever blir respekterade som de är samt 

 omfatta möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder 

och hur goda relationer kan vårdas (Skolverket, 2014:17). 

 

Tittar man på läroplanens mål och grunder samt Skolverket (2014) skulle man kunna koppla 

ihop dem med nätmobbning och mobbning, att bli kränkt på Internet har samma innebörd som 

traditionell mobbning som sker i skolorna där man kränker och diskriminerar andra personer 

genom verbala eller fysiska påhopp, vilket även händer inom nätmobbningen men där man 

kan utsätta någon individ utan att det får följder. 
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Medierådet (2006) visar att 66 % av 9-16 åringar aldrig har varit med om kräkningar på nätet, 

och 16 % säger att detta har hänt någon gång (Medierådet 2006). Den studien som Medierådet 

gjorde 2006 visade att nätmobbningen inte hade samma utbredning i samhället som idag.  

Jämför man Friends statistik med Medierådets så ser vi en skillnad på 8 år där det visas hur 

den digitala mobbningen har ökat. Medierådet uppgav att 66 % av 9-16 åringar inte blivit 

kränkta medan Friends statistik talar om att 90 % har varit med om någon form av kränkning 

på Internet. 

Enligt Friends statisktik från 2013 uppger 17 % av de 37000 intervjuade barn att de har blivit 

kränkta, alltså var femte elev, och att kränkningar i årskurs 3-6 är vanligast där 23 % har blivit 

utsatta. Friends intervjuade även c.a 4000 lärare i skolan om mobbning där sju av tio lärare sa 

att en kränkning i skolan hade förekommit (Friends, 2013) 

Utifrån Friends statistik ser vi att både nätmobbning och annan mobbning är ett problem både 

för vuxna, barn och lärare. Genom vår studie vill vi belysa hur lärare och elever resonerar om 

nätmobbning och annan mobbning samt om och hur deras uppfattningar skiljer sig åt.  

 

3. Bakgrund  
 

3.1. Vad är mobbning?  
 

År 1969 presenterades mobbningsbegreppet i svensk pedagogisk debatt av läkaren och 

debattören Peter Paul Heinemann (Liberal debatt 1969). Han använde beteckningen mob-

bing för att beskriva ett beteende som han sett bland skolbarn, där barn i grupp fysiskt 

eller psykiskt ger sig på ett enskilt barn (Larsson, 2008).  Heinemanns term på mobbning 

väckte stor uppmärksamhet och i skolan, samhällsdebatten och i den allmänna 

forskningen och fick en internationell spridning 1980 och är idag en stor fråga för 

allmänheten (Larsson, 2008).  

 

Smith (2002) påpekar att en mobbningssituation uppstår via ett aggressivt beteende hos 

mobbaren och är i syfte att trycka ner ett offer genom negativa handlingar. Vad Smith 

(2002) definierar som mobbning är att en kränkande handling sker under en viss tid och 

med avsikt att skada en individ både psykiskt och fysiskt (Smith, 2002). 

 

 

Skolverkets tre kriterier på mobbing är: 

 

 Det ska alltid finnas en eller flera förövare  

 Den ska fastställas som en negativ handling 

  Det finns alltid ett offer eller en utsatt individ 

( Skolverket, 2009)  

 

Skolverket anger också att mobbning innebär att en kränkande handling har skett över en viss 

tid, vilket innebär att en företeelse som sker en gång mot en individ inte räknas som mobbning 
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(Skolverket, 2009). Mobbning kan vara av olika slag såsom våldshandlingar, förödmjukelser, 

verbala hot, trakasserier, utpressning, utfrysning och ryktesspridning (Skolverket, 2002). En 

kränkande handling kan ses utifrån en psykisk och fysisk aspekt. Den psykiska mobbningen 

kan vara hot, hån eller att individen eller gruppen retar och kallar offret för olika elaka 

smeknamn, men det innebär också att göra miner, eller utesluta någon från en gemenskap. 

Den fysiska handlingen innefattar istället slag, sparkar och knuffar (Skolverket, 2009).  

 

3.2 Traditionell mobbning och nätmobbning  

 

Med traditionell mobbning menar vi en mobbning som sker i den fysiska miljön i ett socialt 

sammanhang bland individer och grupper. När det gäller mobbning som sker utanför Internet 

vet man oftast vem mobbaren är och kan då agera på ett konkret sätt och stoppa mobbningen. 

Skillnaden på nätmobbningen är att lärare och förälder inte kan ha insyn i barns fritid på 

Internet och vad de gör på nätet.  

 

Larsson (2008) refererar till Olweus (1999) teori om mobbning som innebär att en person är 

mobbad när denne över tid, från en eller flera personer blir utsatt för destruktiva handlingar av 

verbal och fysisk karaktär. Med negativa handlingar avses att någon individ mer eller mindre 

avsiktligt utsätter eller försöker att förorsaka någon annan individ obehag eller skada. 

 
 

 

Hinduja och Patchin (2009) ger en definition på vad nätmobbning är:  

”    Cyberbullying is willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell 

phones, and other electronic devices 2009:1” (Hinduja & Patchin, 2009:1) 

Hinduja och Patchin förklarar att nätmobbning är en mobbning som är upprepad och avsiktlig 

via datorn, telefoner och andra digitala verktyg. De menar att nätmobbning är en medveten 

handling eftersom personen i fråga har en avsikt att vara elak mot någon (Hinduja & Patchin, 

2009).  

Linda Beckman (2013) menar att mobbning behöver ses utifrån olika perspektiv då mobbning 

idag är mer än bara det fysiska som sker i skolan där man kan se det utan inom den digitala 

världen där ungdomar ideligen är uppkopplade och det finns risk att bli utsatt där dagligen 

(Beckman, 2013).     

Med utgångspunkt i ovanstående vill vi belysa hur elever och lärare tolkar nätmobbning och 

traditionell mobbning och se det utifrån ett elev- och lärarperspektiv. I vår yrkesroll som 

grundlärare i fritidshem kommer vi möta många barn på fritiden där det digitala forumet har 

tagit en stor plats i barnens liv, dels med Ipones, Facebook och diverse forum där barn kan 

chatta och skapa kontakter från hela världen. Dilemmat i denna aspekt är att elever kan bli 

kränkta och utsatta från hela världen och skapa en osäkerhet kring sig. Vad Beckman menar 

är att de är lätt att kontakta varandra genom nätet och bli utsatt för hot och kräkningar från 

personer som har en anonym identitet.    
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Mobbning är något som  sker i och utanför skolorna med diverse kränkningar, diskriminering 

och trakasserier. Mobbning har alltid varit en av skolornas stora problem I dagens samhälle 

finns det många projekt kring hur man kan arbeta för att motverka nätmobbning och 

traditionell mobbning, såsom BRIS, FRIENDS m.m. I skolan har det lyfts fram genom bland 

annat olika skolprojekt där man tillsammans med eleverna arbetar för att varje individ ska 

känna trygghet och gemenskap.  

Tack vare Läroplanen (2011)  och de Allmänna råden (2007) samt de skrifter som 

Skolverket(2014) har om mobbning har vi fått en större förståelse hur man aktivt kan arbeta 

mot mobbningen i skolorna. Men den mobbning som sker ute på nätet är oftast dold och gömd 

och är svår att motarbeta. Både lärare i skolan och föräldrar har idag små möjligheter att 

kunna se vad barnen faktiskt gör ute på Internet vilket resulterar till att nätmobbning blir svår 

att upptäcka. Vad vi vill visa med vår studie är att man som lärare måste ta del i barns tankar 

och åsikter i fråga om mobbning och att man följer barnens version av ett problem och lyssnar 

på det samt att man som lärare och vuxen inte redan innan bestämt sig för vad som ska göras 

åt problemet.   

 

4.Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att se de skillnader som visar sig i ungdomars respektive vuxnas 

tolkning och syn på traditionell mobbning och nätmobbning.  

Frågeställningar   

 Hur resonerar elever och lärare om nätmobbning och traditionell mobbning?  

 Finns skillnader mellan lärares och elevers syn på mobbning? 

 

5. Forskningsöversikt  

 
5.1 Barns sociala medier  

 

I rapporten Svenskarna och Internet (2012) så skriver Olle Findahl vad barn och unga gör 

på nätet.  Det som är mest populärt i åldrarna 12-20 år är sociala nätverk som t.ex. 

Facebook där ungdomarna lägger ut bilder, gör statusuppdateringar, lägga upp foton och 

kommentera vad andra har skrivit. 91 % av ungdomarna i åldrarna 12-20 utnyttjar någon 

form av socialt nätverk då ca 70 % av dessa gör det dagligen. I denna undersökning 

intervjuades 563 ungdomar i åldrarna 12-20 år. 

 

Jämfört med de vuxna så är ungdomarna mer intresserade av att lyssna/ladda ner musik, 

fildelning och lägga upp foton. Utifrån den vuxnes syn på barns internetanvändning 
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samtycker 76 % i åldrarna 36-65 en oro över vad ungdomarna har för möjlighet att göra 

på nätet, de vuxna menar att de känner sig vilsna och oroliga inför vad ungdomarna kan 

möta ute på Internet som tex personer man inte känner. Skillnaden på vuxna och 

ungdomar i denna fråga är att de vuxne inte känner sig bekväm med det ökande 

informationssamhället som Internet erbjuder (Findahl,2012). 

 

 

5.2 Ungdomars användning av Internet, Mobil och dator 

 

I exemplet som Dunkels (2009) tar upp om ”the star wars kid” som i verkligheten heter 

Ghyslain Raza så ser vi en bristande social kontakt med familjen om vad som kan hända när 

video som denna läggs ut på nätet. I fallet star wars kid får Razas kamrater tag på videon och 

lägger upp den på Youtube, men hade då föräldrarna kunnat visa vilka problem det kan 

innebära att lägga upp filer på internet hade kanske kunnat se problemet tidigare. Videon som 

Raza lade ut på Internet visade när han själv föreställde en jediknight i starwars där han 

viftade runt med en stav i en lokal i hans skola. Som Thulin (2004) säger brister 

kommunikationen med familjen om man använder Internet för mycket. Det handlar om som 

förälder att få dem medvetna om vad som kan hända när fel videos och bilder läggs ut över 

Internet.   
 

Den här statistiken som Thulin (2004) har gjort visar hur utvecklingen av datorer och 

Internet ökar hela tiden. Och som vi nämnt tidigare så ökar risken till att de blir mer 

kränkningar över Internet. Som Thulin (2004) visade 2004 så hade många barn och 

tillgång till Internet, data och mobiler 2004, medan Findahls (2012) statistik visar att 85 % 

av ungdomarna har tillgång till bredband 2012 jämfört med Thulins, där andelen var 30 

%. Tidsskillnaderna mellan dessa texter är åtta år, och man ser hur tillgången till bredband 

och Internet har ökat.       

 

Pia Södergård (2007) resonerar kring hur vuxna drar slutsatser om barns Internetbehov 

och vad som de kan har nytta av den massiva information som finns över Internet. 

Södergård (2007) tar även upp de positiva förhoppningarna och de negativa perspektiv 

som internetanvändning medför. Det negativa perspektiven som Södergård (2007) tar upp 

är att föräldrar inte har ett intresse i vad deras barn gör på nätet och har förutfattade 

meningar om internet i form av chattsidor och spel. Men föräldrarna har även ett synsätt 

där de har förväntningar på att Internet är starkt förknippat med barns framtida 

arbetsmöjligheter (Södergård, 2007)  

 

Majoriteten av ungdomarna har ett annat synsätt kring Internetanvändningen då chattsidor 

som lunarstorm och Facebook ger eleverna möjlighet att skapa en identitet och chatta med 

andra ungdomar från hela Sverige. Problemet med chattsidorna är att det går att vara 

anonym men även att ”skoja med folk ” över internet, vilket kan leda till provokation, 

trakasserier och utanförskap (Södergård 2007).  Varför en stor del av ungdomarna skaffar 

lunastorm i detta fall är för att inte känna utanförskap och för att kunna ha kontakt med 

sina kamrater. När barn och ungdomar skapar en profil så brukar de lägga ut bilder och 

information om sig själva. Södergård (2007) menar att det här kan resultera i att barn blir 
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utanför och mobbade dels på nätet men även i den fysiska miljön i skolan beroende vad du 

har lagt upp och sagt över Internet.  

 

Oftast finns det regler över chattsidor som lunarstorm som säger att du inte får lägga upp 

saker som kan innehålla kränkning och trakasserier, men den Södergård (2007) menar att 

ungdomars medvetenhet om de här orden inte har satt sig djupare. För att bli medlem på 

diverse chattsidor behöver man inte vara myndig vilket resulterar i att de yngre 

ungdomarna i åldrarna 10-16 år får tillgång till chattsidor vilket kan vara problematisk då 

risken för nätmobbning ökar (Södergård 2007).  

 

Internets principer handlar om” skriv vad du vill men ta ansvar för det”? Som Södergård 

(2007) beskriver. Gränsen mellan att skoja med någon genom att kommentera en bild och 

trakassera är liten menar Södergård och det gäller för oss som lärare och vuxna att lyfta 

fram detta för barnen och säga vad lite det krävs för att konsekvenser kan uppstå. 

 

5.3 Hur Internet har ökat bland barn och ungdomar  

Mobbning är ett fenomen som ändrar form i och med förändringarna i samhället. I och med 

Internets utveckling utmanas vi alla – föräldrar, skolan, forskare – i att hålla oss uppdaterade 

med den yngre generationen. Nätmobbning är ett problem som ökar och som måste bearbetas 

både offline och online (Beckaman, 2013). 

 

 

Elsa Dunkels (2009)  påpekar att nätmobbningen ökat och har fått en allt större påverkan 

under 2000 -talet. Dunkels menar att det är mycket lättare vara anonym och skapa en profil 

oavsett ålder då också utomstående folk kan se och kommentera bilder, statusuppdateringar 

eller bara vanliga chattinlägg. Dunkels menar fast att man tror att man är anonym så är det 

inte så (Dunkels 2009). Hon menar att både mobbare och offer vet vem man är tack vare de 

kontaktnät man har i sociala medier. 

 

Dunkels påpekar att sådant material som läggs ut på Internet försvinner aldrig och kan på så 

vis användas till att trakassera, hota och kränka och detta måste eleverna får en djupare 

förståelse för (Dunkels, 2009). Enligt Dunkels är många barn självlärda när det handlar om 

Internetanvändning och de förstår inte den djupa aspekten av de problem som kan uppstå på 

Internet (Dunkels 2009). Skaffar ett barn en profil på Internet kan det locka till att fler gör det 

i det kontaktnätet.  

Danielsson och Axelssons rapport från 2007 visar att barn är väldigt medvetna om vad det 

innebär att skapa en identitet på Internet, det vill säga att deras privatliv blir synligt för 

omvärlden. De påpekar att Internet har gett barn och ungdomar frihet, makt och samhöriget 

vilket gör att de tappar mer kontakt med omvärlden. Den här aspekten gör att barnen stänger 

in sig mera och inte våga ta hjälp av vuxna om det nu sker kränkningar på nätet mot en själv 

eller mot någon (Danielsson & Axelsson 2007).  Hernwall pratar om i sin rapport om hur vi 

idag lever i ett digitalsamhälle och hur vi uppdaterar oss dagligen via sociala medier, istället 

som man gjorde förr och läste dagens tidning. Detta är alltså likadant för eleverna också då de 

växer upp i digitalt samhälle där även deras föräldrar uppdaterar sig dagligen i det digitala 
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nätet (Hernwall 2001). Eftersom studien gjordes 2001 så har det digitala användandet bara 

ökat mer och mer för varje år. Detta leder till att barn är mer utsatta än tidigare och det måste 

man lyfta som lärare. 

 

Om vi jämför Hernwalls avhandling (2001) mot Danielsson och Axelssons rapport (2007) 

så tar de upp relevanta faktorer kring barn och ungdomars Internetanvändning. 

Skillnaderna är att Hernwall pratar i sin avhandling om hur vuxna och barn idag blir mer 

uppdaterade av Internets användning medan Danielsson och Axelssons pratar om vilka 

konsekvenser det kan innebära för barn och ungdomar när de i privata livet använder sig 

utav Internet.  Ser man på de här två aspekter så är det svårt som lärare att veta om vad 

barn gör på Internet. Men som Erlandsson säger så är mobbning och kränkningar är 

ovanligt, dock så är den här rapporten från 2006 och mycket har hänt sedan dess vilket 

han diskuterar och lyfter fram den framtid vi står inför (Erlandsson 2006). Idag är barn 

mer medvetna om vad som kan göras ute på Internet som att skapa olika profiler på 

diverse chattsidor och det generar till att barnen kan bli mer utsatta.  Du som lärare och 

förälder har huvudansvaret att hänga med i barnens fritid när det gäller vad de gör på 

Internet. Ofta har skolor direktiv när det gäller digitala verktyg som mobil och Internet 

sidor och många har förbjudit elever tillgång till mobiltelefoner. (Erlandsson 2006). Att 

lyfta den här aspekten och belysa det här ansvaret är en fråga för lärare, förälder och 

politiker som spelar en stor roll när gäller hur elever använder sin tid på Internet 

(Erlandsson 2006). 

 

 

5 .4  Konsekvenser och lärarens och föräldrars möjligheter 

 

Fabio Sticca och Sonja Perren har skrivit artikeln  Is Cyberbullying Worse than 

Traditional Bullying (2013) De menar att ett offer utsätts mer för kränkningar, 

diskriminering och mobbning ute på nätet än i den fysiska vardagen. De beskriver vilka 

konsekvenser nätmobbningen har för barn och ungdomar, Effekter som har synliggjorts är 

depression, dålig relation med föräldrarna, psykiska problem och en lägre självkänsla 

(Sticca & Perren, 2013). Ofta visar inte barn och ungdomar att de har problem eller att de 

blir kränkta över Internet vilket gör det svårt för lärare att göra något åt det.  

 

Något som Eva Thulin beskriver i sin avhandling (2004)är hur Internet påverkar barn och 

ungdomar negativt, dels genom hur det sociala livet påverkar dem och hur de 

kommunicerar till varandra. Hon beskriver att aktiviteter som sport, musik, matlagning, 

politik och ekonomi kan diskuteras över nätet. Hon menar alltså man behöver inte vara 

fysiskt närvarande vid en aktivitet utan man kan kontanka människor över nätet vilket 

medför att den fysiska kontaken med omvärlden minskar (Thulin 2004). Thulin menar 

också att omfattande internetanvändning kan göra att man förlorar social kontakt i 

familjen (Thulin, 2004). 

 

Sticca och Perren (2013) skriver att anledningen till varför det är svårt att få syn på denna 

form av psykiskt mobbing är för att ungdomarna inte har något förtroende för vuxnas 

kunskap kring den digitala världen, Istället vänder de sig till sina skolkamrater de har som 

enligt Sticca och Perren förstår mer vad det handlar om. Just att de vänder sig till varandra 
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är att de har mer kunskap och erfarenhet apropå den värld som försiggår över Internet 

(Sticca & Perren, 2013 ).  Därför är det viktigt för lärare och föräldrar att vara uppdaterade 

på vad som händer på nätet så ungdomarna känner ett förtroende och våga öppna sig mer 

kring det problemet de har att prata om det nu gäller kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. Forsman (2003) talar om att när en lärare inte är professionell i sitt yrke så 

kan relationen och kommunikationen brista vilket medför att eleverna tappar förtroende 

till den vuxne. Den form som han beskriver i sin avhandling handlar mer om den mer 

fysiska och traditionella mobbning som oftast är mer synlig i skolan än den nätmobbing 

allt mer som förekommer idag och som är dold (Forsman, 2003).  

 

Den forskning vi har nämnt i texten spänner över 6 år och från ett digitalt perspektiv har 

utvecklingen och kunskapen ökat starkt under denna period. Enligt Sticca och Perren så 

föds barnen in idag i ett digitalt samhälle (Sticca & Perren, 2013 ).  Ser vi på Erlandsson 

text som är från 2006 så framträder en äldre syn på hur den digitala världen är uppbyggd, 

då barn och unga inte hade samma möjligheter att kunna surfa på internet med sin Ipad 

eller mobil som de har idag. Sticca och Perren (2013)skriver om hur utvecklingen av 

Youtube och Facebook har påverkat barnen negativt, tex att man lägger upp ett filmklipp 

som man kan få elaka kommenterer på . Medan Erlandsson (2006) istället beskriver det 

positiva som Internet kan ge ungdomar och barn via anpassade sidor för deras ålder.   

 

Sticca och Perren (2013) gjorde sin studie år 2011 med föräldrar och deras barn att de 

tillsammans skulle få en djupare förståelse av hur en mobbningssituation på nätet kan 

uppstå och hur man som förälder och barn kan bearbeta problemet tillsammans (Sticca & 

Perren, 2013).   

 

Det vi kan se när vi jämför de här texterna är hur utvecklingen av digitala verktyg har på 

påverkat individen och hur mycket lättare det är idag att bli utsatt över nätet. Som vi 

nämnt tidigare i texten har barn och ungdomar mer förtroende för varandra än för vuxna 

när det gäller den digitala värld som de vistas i.  

 

Forsman talar även om att varje mobbningssituation är unik så som en professionell lärare 

gäller det att kunna ta itu med alla problem. Som det sägs i Sticca och Perren (2013) så 

finns det olika slags kränkningar ungdomar kan råka utför på nätet. Problemet är att 

mobbingen är dold och gömd och många elever håller den inom sig som vi berört tidigare 

i texten.  

  

 

5.5 Elevperspektiv på nätmobbning 

 
I Friends nätrapport 2014 beskriver de hur elever ser på nätmobbning och hur de hanterar den. 

Större delen av barnen i åldergruppen 10-12 år (81 %) säger att de först och främst skulle 

vända sig till en vuxen, medan i åldrarna 13-16 halveras det till 52 %. Det finns en anledning 

till varför barn och unga inte vill prata med någon lärare/förälder och det är för att de upplever 

att vuxna inte är intresserade av vad de gör på nätet. Hela 85 % i åldergruppen 10-16 anser att 

lärare är oengagerade i vad de gör när de använder mobil, dator eller surfplatta (Friends, 

2014). 
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Göran Englund (2013) gjorde en studie med barn och ungdomar om vad de vet om 

nätmobbning. Vad han fick för svar från eleverna i årskurs 3-9 var att de hade någon fått ett 

meddelande där som var svårt att tyda om det var en kränkning, men även meddelanden som 

de anser vara sårande och kränkande. Flera elever i studien menar också att Internet används 

som en källa för ryktesspridning. Englund (2013) menar att barn och ungdomar är medvetna 

om riskerna med Internet och vad det kan innebära. De elever som intervjuades hade varit 

med om nätmobbning i något fall och själva blivit kränkta men även sett andra kamrater 

utsättas för nätmobbning. Englund menar att dessa ungdomar är mer försiktiga när det 

kommer till användningen av Internet eftersom de känner till riskerna med Internet ochvet 

vilka konsekvenser det kan ge om man tex lägger upp bilder eller kommenterar något ute på 

Internet . Han menar att ungdomarna i dessa åldrar vet mer om vad det finns för risker med 

Internet såsom att lägga upp bilder eller att kommentera något (Englund, 2013).   

 

 
 

5.6 Mobbning utifrån ett barns perspektiv   

 

Som vi nämnt i texten är mobbning ett begrepp som kan ses utifrån flera olika perspektiv 

men utifrån den allmänna synen utgår man från den vuxnes syn på vad mobbning är och 

glömmer många gånger att se det från barnens perspektiv. Wrethander Bliding, Holm, 

Hägglund och Dahlström  (2002) tar i sin rapport upp mobbning utifrån ett barns 

perspektiv och ett vuxenperspektiv där de intervjuade olika lärare och elever för att få en 

bild av vad mobbning är utifrån olika perspektiv och vad konsekvenserna kan bli när man 

tolkar situation fel (Wrethander Bliding m.fl., 2002).  

 

I avhandlingen visar hon flera olika exempel på att mobbning inte bara ses som en 

kränkande handling utan även som en social gemenskap bland barn för vinna respekt. 

Wrethander Bliding m.fl (2002) tar upp en situation där en pojke vid namn Jonas ger sig 

fysiskt på Marcus med en spark på benet. Efter situationen som uppstod blir Jonas 

tillrättavisad av en lärare och får sätta sig på sin plats, men han gör det med en nöjd min. 

Meningen med handlingen var att vinna status och respekt hos de andra eleverna i klassen. 

I fråga om mobbning så är det viktigt som vuxen att man grundar sin relation mellan 

parterna som bygger på frivillighet, ömsesidig respekt och förtroende. 

 

Eriksson och Lindgren (2012) tar sin rapport upp detta med att förhålla sig i ett barns 

perspektiv gällande mobbning och hur dem ser på det. Eleverna i studien fick studera och 

diskutera filmerna Ondskan och Om en pojke. I ondskan handlar det om flera översittare 

där huvudpersonen i filmen slår tillbaka medan i filmen Om en pojke blir huvudpersonen i 

fråga utstött av alla, även av ”nördarna” och får till slut stöd av en vuxen (Eriksson & 

Lindgren, 2009).  Eriksson och Lindgren utgick i sin studie med eleverna i klass 8-9 från 

ett etnografiskt förhållningssätt  där man ville fånga elevernas allmänna vardag och 

samspel mellan varandra. Efter att eleverna hade sett filmerna fick de diskutera med 

varandra. Flera elever kom fram till att det inte fanns någon vinnare i situationen som 

filmen ondskan beskrev och att mobbning var fegt. Våldet i filmen Ondskan hade en 
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avskräckande effekt och visade vad det kan innebära när någon utsätts för mobbning, och 

elevernas tankar kring detta var att det fungerar så även ute i verkligheten. Filmerna blev 

ett verktyg för att bearbeta elevernas egna tankar och erfarenheter kring mobbning 

(Eriksson & Lindgren, 2012).  I filmen Om en pojke kom eleverna fram till hur mobbning 

kan uppstå dels via udda beteende, utseende och att vara nyinflyttad. Uppfattningen om att 

” han/hon är inte som vi” bidrar till mobbning och därför kan man se mobbning som en 

effekt av en social kultur där man ska vara på ett visst sätt (Eriksson & Lindgren, 2012).  

 

 

5.7 Mobbning utifrån ett vuxenperspektiv  

 

Wrethander Bliding m.fl. (2002) tar upp ett fall om mobbning där den vuxnes syn 

framkommer. Situationen handlar om en flicka vid namn Lisa som berättar för sin mamma 

att hon blivit utfryst av sina skolkamrater Sanna och Johanna under en längre tid. 

Mamman ser det som mobbning och ringer till Lisas lärare och berättar att Lisa är 

mobbad, men läraren har inte uppfattat detta som mobbning. När läraren, Lisa, Sanna och 

Johanna pratar om problemet som uppstått kommer det fram att Sanna och Johanna inte 

mobbat Lisa utan har varit med Lisa på rasterna och i skolan även om de några enstaka 

gånger varit ensamma utan Lisa. Författarna menar att Lisas mamma missförstod i vad 

Lisa berättade och gjorde en uppfattning att Lisa var utfryst av sina kamrater (Wrethander 

Bliding, 2002).  

 

Här ser vi utifrån den vuxnes perspektiv som enligt Wrethander Bliding m.fl. (2002) 

misstolkar situationen utan att Lisa har fått förklara sig. De menar att den vuxne måste 

sätta sig in i barnets tankar för att förstår situationen utifrån dess synsätt för att ett 

missförstånd inte ska uppstå som i detta fall (Wrethander Bliding, 2002).  

 

I artikeln Relationship Economics: The Social Capital Paradigm and it's Application to 

Business, Politics and Other Transactions (2010) tar Kathy Robinson upp hur vuxna kan 

misstolka mobbning. Många vuxna tror att mobbning är oundvikligt i barns vardag, att det 

tillhör deras liv och är svår att stoppa. Robinson (2010) menar att vuxna kan se mobbning 

utifrån mobbarens syn och offrets syn och därigenom rycka in och göra skillnad, att den 

vuxna försöker förstå deras situation. Dock menar Robinson att föräldrar till ett mobboffer 

eller mobbare ofta känner sig arga, hjälplösa och frustrerade och vet inte vet vad de ska 

göra (Robinson, 2010). Robinson tar upp olika perspektiv på hur vuxna ser på mobbning, 

hur ett offer är i sättet samt varför en mobbare kränker en individ från början. Hon menar 

att den vuxne ofta ser olika karaktärsdrag hos offret och mobbaren som agerar på ett visst 

sätt för att mobbning ska uppstå från början. Mobbarens karaktärsdrag förknippas ofta 

med att han/hon inte kan följa regler, är impulsiv och saknar empati från sina 

medmänniskor, medan offrets karaktärsdrag generellt handlar om att han/hon har dålig 

självkänsla, få vänner och är osäker i sitt sätt att agera med omvärlden (Robison, 2010).  

 

5.8 Sammanfattning 

 

För att förstå varför nätmobbning och mobbning har ökat behöver man se det utifrån olika 

perspektiv och varför just mobbning är ett problem i dagens samhälle? Anledningen till 
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varför det har ökat är dels för att ungdomar är mer uppkopplade på Internet där de 

använder Facebook, lägger upp bilder, kommenterar andras inlägg och gör 

statusuppdateringar. Problemet ligger också i att vuxna inte är intresserade eller saknar 

kunskap om vad barn och ungdomar gör på nätet vilket gör att ungdomar tappar 

förtroende och tryggheten till den vuxne och vänder sig hellre till sina vänner. Som 

Dunkels (2009) skriver är det lättare att vara anonym och skapa en profil på chattsidor 

oavsett vilken ålder man är i, hon menar att åldergränsen för att vara medlem på nätet 

minskar. Sticca och Perren (2013) skriver att nätmobbning är värre än traditionell 

mobbning eftersom det är lättare kränka ett offer dygnet runt via sms, mobiler, Internet 

och mms. Dessa aspekter påverkar en individ psykiskt i det vardagliga livet då man får en 

lägre självkänsla, depression och dåliga relation med den vuxne.  

 

     

6. Teorianknytning 
 

För att förstå vår problemformulering i ett djupare perspektiv har vi valt att koppla den till 

en lärandeteori om barn. Edmund Husserl (1859-1938) utvecklade teorin fenomenologin 

där han menade att man skulle studera människor utifrån hur de uppfattar olika företeelser 

baserat på erfarenhet. Merleau-Ponty (1908-1961) utvecklade vidare Husserls 

fenomenologiska teori till ett perspektiv där barns tankar få synas och höras (Engdahl, 

2007). Merleau-Ponty,beskriver att barndomen är en period i livet som vuxna har 

förutfattade meningar om  att barn saknar kompetens och kunskap men att man ska ta del 

av barnens perspektiv. Merleau-Ponty menade att man som vuxen måste fånga fenomenet 

som vår i studie är mobbning och att den vuxne i detta fall inte ska ha tankar på vad som 

bör göras utan se det utifrån barnens perspektiv (Engdahl, 2007).  

 

6.1 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Vad är skillnaden mellan att utgå från ett barnperspektiv och ett barns perspektiv?  

 

Skillnaden mellan ett barns perspektiv och ett barnperspektiv är att barns perspektiv ses 

utifrån barnens resonemang och åsikter medan ett barnperspektiv är utifrån vad den vuxne 

tro sig veta vad som är bäst för barnet.  

 

För att förstå dessa begrepp har vi utgått från boken Barns syn på vuxna av Elisabeth 

Arnér och Britt Tellgren (2006), där de skriver att vuxna ska se till att barn vågar uttrycka 

sina uppfattningar och samtidigt ska barnen veta att den vuxne har tid att lyssna och vara 

intresserade av det barnen har att säga. När lärare planerar och har aktiviteter i skolan 

utgår de ofta från nyckelbegrepp som inflytande och delaktighet. Arnér och Tellgren 

menar att vuxna i första hand prioriterar inflytande före delaktighet eftersom det ger 

barnen en möjlighet att påverka sin situation (Arnér & Tellgren, 2006). Begreppet 

delaktighet kommer ofta i andra hand eftersom det innebär att man som vuxen har utfört 

något som tex en aktivitet eller lek som redan är förutbestämd av läraren och hur den ska 

gå till och att barnen redan är delaktiga.  Lärare har som utmaning att försöka förstå 

barnens syn och synlighetsgöra vad de tycker och tänker för att sedan kunna reflektera och 

kunna utveckla det mer till vad barnen vill göra. 
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Vuxna uttrycker ofta att de utgår från ett barnperspektiv, men när vuxna tolkar barn 

tenderar de att se barnen utifrån sin egen syn på dem (Arnér & Tellgren 2006). Detta 

betyder att barnen sätts i fokus men synsättet utgår ofta ifrån den vuxnas perspektiv där de 

tror sig veta vad som är bäst för barn. Traditionellt sett så är alla lagar, råd och 

instruktioner som rör barn är utformade utifrån ett sådant barnperspektiv. Barnets eget 

perspektiv måste belysas mer och problematiseras vilket generar till att barns röst kommer 

fram tydligare. 

 

 

Ska vi sammanfatta så handlar det mycket om att barn och vuxna har olika perspektiv när de 

tolkar och se olika situationer som uppstår som t.ex. mobbning. (Halldén 2003). Han visar ett 

mönster hur vuxna och barn tolkar och ser på varandra utifrån sina respektive värderingar. 

Halldén (2003) menar att ideologin i barnperspektivet handlar att göras barns röst hörda och 

ta till sig deras åsikter. Vår studie handlar om hur lärare och elever ser på mobbning på nätet i 

förhållande till annan mobbning och ideologin i detta handlar om som vuxen har man 

förbestämda tankar om barns åsikter om vad som är rätt och fel. Halldéns teori handlar om 

man som vuxen ska lyfta fram barns perspektiv och göra det tydligare vilket innebär att man 

måste lyssna på barnens åsikter och förstå deras resonemang i fråga om mobbning och varför 

det uppstår.   

 

6.2 Vad innebär det att studera något utifrån barn/vuxenperspektiv? 

Som vi nämnt tidigare i texten är ett barns perspektiv olikt den vuxnes syn på olika situationer 

och händelser som uppstår. Vuxna har en tendens att utgå från ett barnperspektiv istället för 

barns perspektiv. Ett barn perspektiv handlar om att den vuxna tror sig veta att vissa saker är 

bättre/sämre för barnen utifrån sina egna föreställningar. Eva Johansson (2003) menar att det i 

grunden handlar om hur vi går tillväga utifrån våra egna erfarenheter och perspektiv. Hon 

menar att man som forskare måste studera och agera utifrån barns perspektiv, d.v.s. var 

barnen befinner sig i både utveckling och miljö och vad de är intresserade utav. Barns 

perspektiv handlar om att de använder sina sinnen, kroppen, gester och språket för att göra 

omvärlden förstålig för dem själva där den vuxne måste vara en del i för att förstå djupare hur 

barn tänker menar hon (Johansson, 2003). 

Utifrån ett vuxenperspektiv handlar det om att vuxna har en föreställning kring vad det anser 

är bäst för barnen beroende på vad den vuxne har med sig för erfarenheter och kultur i 

samhället menar Johansson (2003). Den vuxne om det är en lärare, forskare eller förälder har 

varierande kunskap om vad som är bäst för barn (Johansson, 2003). Att närma sig barns 

perspektiv som lärare är lättare än för en forskare menar Johansson, eftersom läraren kan se 

barnen utan att blanda in vetenskap (Johansson, 2003). Forskaren som gör en kvalitativ metod 

måste alltid ta hänsyn till kunskap och värdera den utifrån vilka frågor han/hon ställer till den 

intervjuade. Att ta med sig dessa aspekter när vi själva ska genomföra en intervjustudie är 

viktigt för att kunna ta del av bägge perspektiven och förstå de utifrån vad tidigare forskning 

säger. 
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Utgår man från Läroplanen (2011) kan man se de teorier som vi tagit upp i texten och de 

övergripande målen och riktlinjer där elev och lärare i skolan ska uppnå utifrån 

läroplanen.  

 

 

Elevperspektiv: 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personliga erfarenheter 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen 

 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt 

            ( Läroplanen, 2011:13,14). 

 

 

Lärarperspektiv: 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper 

( Läroplanen, 2011: 12,13). 

 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur vuxna och barn resonerar kring nätmobbning och 

traditionell mobbning. Generellt så brukar den vuxne ha förutbestämda meningar om vad som 

är rätt för barn i fråga om mobbning där barn inte får säga sin version. Den vuxnes syn på 

mobbning är ofta mer beskyddande där man utgår från ett barnperspektiv där man tror sig veta 

barnets bästa. Om man istället har barnens version på mobbning som utgångspunkt så får man 

en helhetsbild på själva mobbningen, där man få två olika synsätt på problemet. Ställer vi 

samma sorts frågor både till barn och vuxna ger det också olika svar men även olika 

perspektiv både från den vuxnes syn samt barnens syn på mobbning.  

7. Metod 

7.1Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi intervjuar respondenterna. 

Deltagarna i intervjun var både barn och vuxna som fått samma möjligheter att svara med 

sina egna tankar och åsikter. Detta leder till att vi får svar utifrån ett vuxenperspektiv och 

barns perspektiv på samma frågor vi ställer.   

 

Vi startade intervjuerna med en visuell elicitering som betyder att man använder bilder för 

att understödja samtalet (Aspers, 2011). Vi har valt att intervjua deltagarna i form av 

gruppintervju för att nätmobbning och mobbning kan vara ett känsligt område för 
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deltagaren som blir intervjuad och då menar vi att deltagarna ska kunna känna sig mer 

bekväma eftersom det finns flera medverkande med och man kan diskutera och dela sina 

tankar tillsammans. Aspers menar att bilder kan leda till ett annorlunda svar från de 

intervjuade eftersom de får en övergripande fysisk bild på hur en situation ser ut och ge ett 

mer konkret svar (Aspers, 2011). I vår metod utgår vi från en fenomenologisk tradition 

som innebär att både vuxna och barn inte har förutfattade meningar om vad som 

egentligen är rätt eller fel. Därför är det viktigt att låta den talande säga sitt utan att bli 

kritiserad innan man har pratat klart (Carlshamre, 2009).   

 

 

7.2 Metodkritik 

Att använda en form av kvalitativ metod är både positivt och negativt för resultatet av 

intervjun. Fördelen med en kvalitativ metod är att man ser hur respondenterna reagerar på 

en viss fråga som ställs och kan tolka deras resonemang lättare. Bilderna i en kvalitativ 

metod som visuell elicitering är positivt för att ställa frågor för att få bra svar, bilder kan 

då vara bra hjälpmedel för att få gång deltagarna i intervjun genom en gruppdiskussion. 

Bilderna underlättar samtalet för deltagarna i intervjun och gör att de minns händelser mer 

konkret, de får en bild på hur situationen kan se ut (Asper, 2011).    

 

Nackdelen med denna metod är att det läggs för stort fokus på bildernas innehåll vilket 

kan resultera i att innehållet av intervjufrågorna försvinner. En annan nackdel med en 

kvalitativ metod är att man måste vara medveten om vad man ska prata om för att kunna 

få igång en diskussion(Asper, 2011). Asper säger även att för att genomföra en god 

kvalitativ metod måste man som samtalsledare förbereda sig noga genom att studera den 

fråga man vill ha svar på för att skapa bra förutsättningar för respondenterna i studien.  

 

Nackdelen med att använda sig av en kvalitativ metod i det fall Asper tar upp här ovan är 

att är man inte tillräckligt förberedd kan samtalet kortas av vilket gör att kvalitén på 

svaren inte är ett godkänt material för vidare studier eftersom svaren inte är pålitliga.  

 

7.3 Urval 

I vår undersökning har vi valt att intervjua sex elever i årkurs 5 samt 6 fritidspedagoger på 

en grundskola 1-6. Vi valde att genomföra intervjuerna på skolor där vi haft praktik  och 

vi kände då både personal och barnen bra vilket är en bra grund för att intervjun skulle 

vara avslappnad för deltagarna. Vi valde att intervjua fritidspedagogerna för sig och 

barnen för sig för att tydligt se skillnaderna mellan barns och vuxnas resonemang på de 

frågor vi ställde angående mobbning. För att inte avslöja barnens namn valde vi fingerade 

namn på deltagarna och vi gick tydligt igenom vår avsikt med intervjun och vad 

deltagarna hade rätt till.  Anledningen till att vi valt att fokusera på denna ålderskategori är 

dels för att i vår kommande yrkesroll som grundlärare i fritidshem kommer vi arbeta med 

dessa åldrar och för att tidigare forskning såsom Friends(2013) visar att nätmobbning och 

mobbning har ökat i dessa åldrar.  
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7.4 Genomförande 

 

Den kvalitativa metoden att intervjua efter visuell elicitering är lämpad för vårt syfte eftersom 

den ger utrymme för samtal och diskussion hos deltagarna i intervjun som ger sina tankar 

kring en fysisk bild. Vi satte upp 5 frågor  som var kopplade till syfte och frågeställningar. 

Bilderna föreställer olika situationer på nätmobbning och traditionell mobbning där deltagarna 

fick diskutera i grupper om vad de såg på bilderna och därigenom ställa följdfrågor. Vi valde 

att använda 5 frågor eftersom det är varken för många frågor eller för få, vilket ger 

respondenterna en chans att tänka igenom varje fråga noga  

 

De fem frågor vi satte upp i vår intervju var: 

 Vad vet du om nätmobbning?  

 Hur tycker du vuxna/skola ska göra mot nätmobbning och traditionell mobbning? 

  Hur tycker du man som vuxen ska göra mot nätmobbning och mobbning ( fråga till 

lärarna) 

 Vad skulle du gjort mot detta( fråga till barnen) 

 Vad tänker ni kring bilderna ?  

Intervjuerna skedde avskilt i ett rum på skolorna där miljön var anpassad efter 

målgruppen, och vi hade inför intervjuerna skickat brev till vårdnadshavarna om 

godkännande på att deras barn fick vara med på denna intervju. Vi valde att intervjua 

fritidspedagoger och elever i åldrarna 11-12 år eftersom det är i den ålderkategori som vi 

kommer att arbetat med. Inför intervjun presterande vi oss för deltagarna och vad 

intervjun skulle handla om samt pratade lite allmänt innan själva undersökningen 

påbörjades.   

 

Under intervjun spelade vi in röstmemmon med våra Iphones efter godkännande av 

deltagarna och intervjuerna med varje grupp varade i ca 10 – 15 minuter .  

 

 

7.5  Forskningsetiska överväganden 

 

De Forskningsetiska överväganden gick vi igenom på ett tydligt sätt genom att förklara för 

respondenterna i intervjun att de skulle veta vilka rättigheter de hade och att de kunde när 

som helt avbryta intervjun.  
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Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra grundkrav som måste tas i beaktande när en 

forskningsstudie genomförs. De krav det tar upp är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vilka beskrivs tydligare nedan.  

 

Informationskravet 

Forskaren ska informera uppgiftslämnare och deltagare om deras uppgift i studien och vilka 

villkor som gäller för deras medverkan. De ska vid denna informeras om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta intervjun när denna person känner för det. 

Informationen ska omfatta alla de inslag i den aktuella studien som sannolikt kan tänkas 

påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet 

Forskaren ska skapa grund för uppgiftslämnares och deltagares samtycke i intervjun. I vissa 

fall bör samtycke dessutom erhållas från förälder/vårdnadshavare t.ex. om deltagarna är under 

15 år och undersökningen är av moraliskt karaktär.  

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagare/deltagarna ska också känna att de får tala till punkt utifrån 

deras åsikter och tankar, och hur länge de vill delta i undersökningen. Det man som forskare 

måste ta hänsyn till att är undersökningen är helt frivillig (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Konfidentialitetskravet 

Alla som deltar i forskningsprojektet skall ha rätt till vara anonyma och personen som 

intervjuar har tystnadsplikt. Materialet som forskaren erhåller efter intervjun ska vara omöjligt 

att komma åt för utomstående särskilt om det innehåller något känsligt och etiskt 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att man som forskare inte får använda materialet till annat bruk, 

t.ex. kommersiell användning eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Information som 

forskaren får utav deltagarna i en undersökning får inte användas där individen påverkas 

där man också har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

8. Resultat 
 

8. 1 Resultatet utifrån ett vuxenperspektiv och ett elevperspektiv 

 

I det här kapitlet kommer vi presentera resultatet av våra intervjufrågor där vi började med att 

via två bilder visa deltagarna två olika perspektiv på hur mobbning kan se ut, dels 

nätmobbning dels traditionell mobbning. Svaren kommer att presenteras utifrån två olika 

perspektiv, läraranas och elevernas. 

 

8.2 Vuxenperspektivet 

 

I början av intervjun visades en bild på traditionell mobbning (bild 1) och vi frågade vad ser 

ni på bilden och hur tänker ni kring det?  I bägge grupperna så väcktes en diskussion och alla 

hade tankar kring vad de såg på bilden.. Alla lärare som intervjuades var eniga i att 
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situationen på bilden var en vanlig händelse som ofta inträffar men som var svår att se 

eftersom det kan ske utanför skolan. Däremot höll lärarna med om att man som vuxen borde 

finnas till när situationen som bilden beskriver uppstår. En lärare vi kallar för Karin 50 år 

påpekade att en elev ska kunna känna trygghet hos och förtroende för den vuxne som ska 

finnas tillhands. En fritidspedagog vid namn Kerstin 61 år sa så här: ”Vanlig skolmobbning, 

svårt att göra något åt detta, se till mobbarna lika mycket som offret. 

 

Efter att vi hade visat bild 1 på traditionell mobbning övergick vi till att visa en bild på 

nätmobbning (bild 2) och frågade sedan deltagarna hur de uppfattade situationen på den 

bilden. Bilen föreställde en flicka som var ledsen efter att någon anonym person hade skrivit 

något dumt till henne via ett chattforum på Internet. Frågan vi ställde var: Hur uppfattar ni det 

som är på bilden? 

Lärarna sa att situationen på bilden ofta var ett dolt problem vilket gjorde det svårt för dem att 

få reda på problemet, och att det var ett problem som ökade. En stor del av lärarna i intervjun 

var inte särskilt insatta i elevernas användande av Internet och menade att ansvaret låg hos 

föräldrarna eftersom nätmobbning oftast sker hemma. En lärare sa att det skulle vara en klar 

struktur på hur man som lärare ska hantera nätmobbning och att man har en 

likabehandlingsplan för just den digitala mobbningen.   

En lärare vi kallar för Bengt 35 år menade att: ”Det är digital kränkning, svårt att veta om det 

är mobbning eller ej, men ett problem som ökar, sedan är det mer upp till föräldrarna att 

vara mer intresserade” 

På frågan  ”Vad vet du om nätmobbning?” svarade lärarna att de hade för lite kunskap om 

nätmobbing utan riktade sig mer mot vad media har uppmärksammat inom problemet, 

exempelvis inom tv, tidningar samt vissa hemsidor såsom i fallet med Amanda Todd som 

uppmärksammats där en flicka vid namn Amanda lägger upp bilder på Instagram och blir 

hånad för det vilket leder till att hon begår självmord.. Däremot sa de att nätmobbing ökar och 

att man som vuxen borde bli mer intresserad i frågan. En lärare vi kallar Lisa sa att man borde 

förbjuda det digitala såsom mobiler, Internetanvändning och andra digitala verktyg både i 

skolan och i hemmet.  

Lärare Marianne 50 år ”Vet ungefär vad barn och ungdomar gör på nätet, på vilka sidor 

nätmobbning kan uppkomma, att det också är ett problem idag. Nätmobbning är också hur 

media skriver om det, men vet inte så mycket om det själva mer än medias bild”  

Utifrån lärarnas svar på vad de vet om nätmobbning övergick vi till att ställa frågan: Hur 

tycker du lärare/skola ska göra mot nätmobbning och traditionell mobbning?  

Alla lärare i intervjun svarade att de skulle följa likabehandlingsplanen samt prata med 

föräldrarna om det uppstår något problem. En lärare sa att man använder sunt förnuft och 

förklarar för eleverna att varken nätmobbning eller traditionell mobbning är acceptabelt.  

Lärarna tyckte att föräldrarna har ett visst ansvar angående vad deras barn gör på fritiden, och 

att man bör prata med föräldrarna så att man tillsammans får en helhetsbild på problemet.  
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Lärare Marianne 50 år sa: ”Likabehandlingsplanen, följa upp mer barnen tillsammans, prata 

om mobbning, ta tag i problemet direkt. Prata med föräldrar och tillsammans få mer kunskap 

om problemet”  

Lärare Kerstin 61 år svarade ”Att man följer likabehandlingsplanen och går igenom den med 

barnen, att man följer upp en mobbning så det inte sker igen. Svårt för en vuxen att se det som 

händer hela tiden men utgå efter likabehandlingsplanen. Svårare med nätmobbning, men som 

vuxen kanske vara mer intresserad”.  

Vi ställde även en fråga till lärarna som handlade om hur de som vuxna ser på problemet och 

frågan var: Hur tycker man som vuxen ska göra mot nätmobbning och mobbning . Även här 

tyckte lärarna att man skulle följa likabehandlingsplanen i dessa situationer men att i fallet 

med nätmobbning var det svårare att belysa och lyfta det. En av lärarna sa att man skulle 

skapa en relation till eleverna så att de känner en trygghet och tillit, har man det kan det vara 

lättare att uppmärksamma problemet.  

Lärare Marianne  sa att man som vuxen ska ”Följa Likabehandlingsplanen, följa upp mer 

med barnen tillsammans, prata om mobbning, ta tag i problemet direkt. Prata med föräldrar. 

Prata med eleverna på deras nivå om detta, använda internet såsom friends och ha 

diskussioner om detta. Förbjuda telefoner” 

8.3 Elevperspektivet  

Till eleverna började vi med att ställa frågan om traditionell mobbning och följdfrågan blev, 

vad ser ni på bilden och hur tänker ni kring det?  Eleverna tyckte att pojken på bilden var 

rädd och utfryst och att man skulle säga åt mobbarna att sluta,  

En elev vi kallar för Göran 11 beskriver bilden som att: 

”Pojken på bilden ser rädd ut samt mobbad för sina kläder kanske, vågar inte berätta för 

någon och längtar bara bort”. 

I frågan om nätmobbning visade vi deltagarna samma bild som vi visade lärarna och ställde 

frågan: Hur uppfattar ni det som är på bilden? Eleverna tyckte att det var svårt att tolka 

bilden eftersom man inte vet om det skoj eller inte, men att skriva kommentarer på nätet kan 

misstolkas beroende på vem personen är. En elev sa att denna situation har hänt i skolan vid 

enstaka tillfällen men att problemet med nätmobbning inte var så vanligt. 

En elev vi kallar för Kajsa 12 år beskrev bilden som att: 

  ”Personen som skrev detta menar kanske detta på skoj, kan feltolkas” 

På frågan om ”Vad vet du om nätmobbning?” svarade eleverna att de ansåg att vuxna överlag 

förstorade upp problemet och att eleverna hellre vände sig till sina vänner eftersom deras nära 

vänner var mer insatta inom Internet än vad föräldrarna/lärarna var. Vad eleverna menade 

med att de vuxna förstorade upp problemet var att de varken har tid eller intresse i barns 

Internetanvändning. 

Lisa 12 år sa att: ” Svårt att veta om det är på skoj eller ej, vänder sig hellre till vänner, utsatt 

själv, vuxna överdrev problemet” 
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På frågan om ”Hur tycker du lärare/skola ska göra mot nätmobbning och traditionell 

mobbning? ” svarade eleverna att från deras synvinkel borde vuxna och lärare höra barnens 

version och ta till sig mer av vad de har att säga. En elev sa att lärare borde intressera sig mer 

i barnens åsikter och tillsammans lösa problemet.  

Göran 11 år beskrev att man borde lösa problemet genom att: ”Säga till en vuxen om det 

händer, den vuxne kan ofta vara överbeskyddande och den vuxen måste gå ner till barnens 

nivå och få deras version, kanske inte så farligt som de låter. Intresse och engagemang från 

den vuxne att se barnens syn”.  

Göran menade att den vuxne borde engagera sig mer i barnens syn på problemet och inte bara 

lägga fokus på sin roll som lärare eller förälder utan finnas där och ta till sig det barnet har att 

säga.  

På frågan ”Hur skulle du hantera nätmobbning och traditionell mobbning?” svarade eleverna 

att de tyckte att man skulle prata med en vuxen om det, men att den vuxne kunde vara 

överbeskyddande och inte se barnens perspektiv på situationen. På grund av att vuxna var 

överbeskyddande och inte såg till barnens perspektiv vände sig eleverna hellre till vänner för 

att lösa problemet.  

Kajsa 12 år påpekade att man skulle: ”lösa det tillsammans med vänner, vuxna sätter sig inte 

in i barnens version av problemet. Prata med vuxen om det inte går att lösa” 

Göran 11 höll med Kajsa och sa att: ”Prata med vännerna och mamma och pappa, säga ifrån 

själv tillsammans med mina vänner. Pratat med vänner om nätmobbningen, blocka personen, 

ta bort mitt konto. Föräldrar har inget intresse eller förstår, överbeskyddande”.  

 

 

9. Analys 

 

Hur tolkar elever och lärare nätmobbning och traditionell mobbning? 

Edmund Husserl (1859-1938) utvecklade teorin fenomenologin där han menade att man 

skulle studera människor utifrån hur de uppfattar olika händelser baserat på erfarenhet. 

Merleau-Ponty (1908-1961) utvecklade vidare Husserls fenomenologiska teori till ett 

perspektiv där barns tankar får synas och höras (Engdahl, 2007). 

I detta kapitel ska vi göra en analys av det resultat vi kommit fram till. I och med våra 

frågeställningar har vi kunnat se olika perspektiv både från vuxna och elever och att båda 

grupper har olika tankar kring hur traditionell mobbning och nätmobbning ska hanteras. 

Findahl (2012) pratar om hur vuxna oroar över sig vilket tillträde ungdomar har ute på 

nätet. Utifrån den vuxnes syn på barns internetanvändning uttrycker 76 % i åldrarna 36-65 

en oro över vad ungdomarna gör. Skillnaden på vuxna och ungdomar i denna fråga är att 

de vuxna inte känner sig bekväm med det ökande informationssamhället som Internet 

innebär (Findahl, 2012). I vårt reslutat fick vi fram att lärare tycker att ungdomar har mer 

tillgång till Internet idag genom mobiltelefoner och Ipad vilket gör att de bär med sig den 
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digitala världen dygnet runt såsom Facebook och att det är föräldrarnas ansvar hur mycket 

ungdomar får sitta vid Internet. Här ser vi ett genomgående. Vuxna har inte lagt 

tillräckligt med tid och intresse för att skaffa sig mer kunskap om vad ungdomar gör ute 

på Internet och hur det ska hanteras. Eleverna i vår studie tyckte att vuxna behöver lägga 

mer tid på vad ungdomar gör och se det utifrån deras perspektiv så att de känner tillit och 

förtroende. Vi tolkar detta som att eleverna känner att lärarna har mer ett synsätt om vad 

som bör göras utan att fråga eleverna från början vilket gör att eleverna tappar förtroende 

eftersom som deras röst inte kommer fram. Tolkar vi lärarnas version så utgår de från 

deras professionella yrkesroll om vad som bör göras och vad som är bäst för eleverna, 

medan elever ser det mer konkret. De ser inte problemet utifrån en yrkesroll utan mer från 

vad de själva känner som personer.   

 

Det Merleau-Ponty utvecklade handlar om att man ska uppmärksamma barns erfarenheter 

och åsikter vilket vi tydligt kan se från våra resultat. Han menade att man skulle ta del av 

barns tankar och åsikter och få dem att bli delaktiga i de beslut som vuxna tar gällande 

barns trygghet och säkerhet i skolan. . 

 

Det negativa perspektiven som Södergård (2007) tar upp är att föräldrar inte har ett 

intresse i vad deras barn gör på nätet och har förutfattade meningar om internet i form av 

chattsidor, spel osv. Men föräldrarna har även ett synsätt där de har förväntningar på deras 

barn att internet kan ha en stark koppling med barns framtida arbetsmöjligheter och att 

deras barn vet om riskerna med Internet (Södergård, 2007).  Eleverna i vår studie ansåg att 

vuxna hade förutfattade meningar om vad de gjorde på Internet. Vissa föräldrar har direkt 

satt upp regler och direktiv på vad barnen får göra på nätet. Det positiva som eleverna 

tyckte var att deras föräldrar fanns där om det hände något, men att de borde se situationen 

utifrån elevernas syn.   

 

Som Wrethander Bliding  m.fl. (2002) förklarar måste man utifrån ett barnperspektiv i 

fråga om mobbning veta att det är viktigt att man som vuxen grundar sin relation till 

barnen på frivillighet, ömsesidig respekt och förtroende.  Tar den vuxne med sig de här 

aspekterna i olika situationer gällande barn och mobbning så belyser eleven sin situation 

utav kränkning vilket gör att man som vuxen kan förstå och sätta sig in i elevens 

perspektiv (Garpelin 1997 refererat i Wrethander Bliding, 2002:89).  

 

Fritidspedagogen Karin sa att man som vuxen borde gå efter likabehandlingsplanen men 

att man ska göra det tillsammans med barnen och utgå från ett barnperspektiv. Sticca och 

Perren (2013) gjorde en studie år 2011 med föräldrar och deras barn för att de tillsammans 

skulle få en djupare förståelse av hur en mobbningssituation på nätet kan uppstå och hur 

man som förälder och barn kan bearbeta problemet tillsammans. Utifrån vårt resultat 

svarade alla lärare att de skulle följa likabehandlingsplanen om nät/traditionell mobbning 

skulle uppstå. Lärarnas åsikter och tankar var mer från ett barnperspektiv som lyfter fram 

vad lärarna bör göra istället för att se barns perspektiv. De likabehandlingsplaner som 

skolorna tar fram är utgår från diskriminerigslagen och planen mot kränkande behandling 

som Skolverket utformar. Men i likabehandlingsplanen lyfts det inte fram hur man 

konkret hanterar nätmobbning och får en bild på vad eleverna anser om det (Skolverket, 
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2014).  Eleven Lisa sa att vuxna borde se till barns åsikter och tankar istället för att ha 

förutfattade meningar, vilket även Sticca och Perren (2013) tar upp i sin rapport. 
 

Våra resultat visar att eleverna ville göra sin röst hörd mera och vara delaktiga i arbetet 

mot mobbning. De likabehandlingsplaner som skolan utformar för att arbeta mot 

kränkande behandling är utifrån vuxnas syn utan att inkludera vad eleverna tycker. Karin 

var en av de lärare som tyckte att eleverna borde få mer delaktighet i hur 

likabehandlingsplanen ska se ut och att man då skulle kunna få en bättre helhetssyn på 

mobbning, både den traditionella mobbningen men framförallt nätmobbning.  

 

 

 

9.1 Sammanfattning av analysen 

Den första frågeställning vi ville ha besvarad rörde bild 1 där frågan var: Hur uppfattar du det 

som är på bilden? 

På denna fråga kan vi se ett entydigt svar. Samtliga fritidspedagoger i intervjun tyckte att 

situationen på bilden var en vanlig form av mobbning och att man som vuxen borde ta tag i 

problemet direkt om man såg det. Det som fritidspedagogerna tyckte kunde vara svårt för en 

lärare var att alltid se dessa problem eftersom det ibland sker utanför skolan där eleverna är 

utanför lärarnas synfält. Eleverna gav på denna fråga mer åsikter om att man som vänner till 

ett offer skulle hjälpa han/hon om det uppstår mobbning, och sedan prata med en vuxen.  

 

Ser vi på denna fråga utifrån ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv ser åsikterna olika ut 

kring vad som beskrivs på bilden. Lärarna menade att man som vuxen ska ta tag i problemet 

utifrån likabehandlingsplanen, medan eleverna ville försöka lösa problemet själva innan en 

vuxen ingriper. Wrethander Bliding (2002) menar att den vuxne måste sätta sig in i barnets 

tankar för att förstår situationen utifrån deras synsätt för att ett missförstånd inte ska uppstå.   

 

Nästa bild vi visade handlade om nätmobbning där vi ställde samma fråga som på bild 1: Hur 

uppfattar du det som är på bilden? Elevernas svar på denna fråga var i princip detsamma, 

nämligen att nätmobbning kan feltolkas beroende på vem man skriver något dumt till. En elev 

sa också att det är onödigt att skiva en sådan kommentar som bilden beskriver och att det inte 

leder någonstans. Detta höll de andra eleverna med om. Lärarnas svar på detta var dock av en 

annan karaktär, de menade att nätmobbning var ett dilemma som ökade hela tiden, men att 

elever inte skulle sitta vid sådana sidor på Internet och att det skulle förbjudas i skolorna.  

 

Vad vi också kan utläsa var att eleverna önskade att vuxna skulle sätta sig in mer i vad barnen 

gör på Internet. Kerstin menade att man som vuxen borde sätta sig in mer i detta och fånga 

barnens version av problemet och sedan tillsammans lösa det. Hon menade att vuxna ofta tar 

för givet hur mobbning ska lösas utan att först prata med den utsatte.  

 

På frågan Vad vet du om nätmobbning? svarade lärarna relativt entydigt. De sa att 

nätmobbning var ett problem som ökade, men att de bara visste om stora fall som t.ex. fallet 

med Amanda Todd som de hade läst om i tidningarna och sett på TV. Lärarna menade att 
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tiden inte räckte till för att skapa sig ett intresse i detta problem, utan gick mer på fakta och 

medias syn på nätmobbning.  

 

Vad eleverna tyckte var att den vuxne är överbeskyddade och oftast agerar utifrån ett 

perspektiv där inte barnens åsikter kommer fram utan hade förutfattade meningar vilket 

resulterade till att eleverna vände sig till vänner för att lösa problemen. 

 

På frågan Hur tycker du vuxna/skola ska göra mot nätmobbning och traditionell mobbning?  

Lärarna svarade att man skulle gå efter vad likabehandlingsplanen sa och följa den i varje 

situation. Fritidspedagogen Karin menade att man skulle gå igenom den tillsammans med 

barnen för att få deras syn på den och komma överens om hur man löste problemet med 

nätmobbning och traditionell mobbning. Lärarna var relativt eniga om att man borde diskutera 

mer med föräldrar om barnens fritid och prata om det som sker där vilket kunde resultera i en 

större förståelse i mobbningssituationer.  

Jämför vi svaren vi fick från lärarna med elevernas syn skiftar svaren. Eleverna menade att 

vuxna oavsett om det är en lärare eller förälder skulle sätta sig in mer i vad de gjorde ute på 

Internet och inte alltid vara en överbeskyddande vuxen. Eleven Göran sa att vuxna ofta 

överreagerar på problemet innan de vet vad som faktiskt hänt vilket gjorde att man som barn 

hellre vände sig till vänner för att lösa problemet. Ser vi på dessa åsikter kan man se ett 

mönster i att vuxna borde engagera sig mer i barnens värld för att upptäcka och lösa 

problemen. Eleverna vill att lärare och föräldrar ska förstå mer, och menar att de måste lägga 

mer tid och intresse i deras åsikter och uppfattningar.   

Robinson säger i sin rapport att vuxna tror sig veta vad som är bra för barn/ungdomar men har 

ingen förförståelse i vad barnen tänker kring det som sker vilket är ett dilemma idag 

(Robinson, 2010). Eriksson och Lindgren (2009) beskriver i sin rapport två olika filmer 

eleverna fick ta del av, dels Ondskan och dels Om en pojke där eleverna insåg vilket effekt 

mobbning kunde ge och började reflektera över sin och andras situation i frågan om 

mobbning.  

Ser vi på dessa rapporter och vårt resultat ser vi ett mönster hur viktigt det är att få in barnens 

perspektiv och få dem att reflektera över sin och andras situation gällande mobbning.  I 

skolorna pratar man mycket om respekt och hur man behandlar varandra, men som eleverna i 

vår studie sa ville de också känna sig mer delaktiga och att deras versioner och åsikter tas mer 

på allvar. Friends (2014) visar i sin statiskt att 60 % av eleverna fick bra värderingar av 

lärarna i hur man behandlar varandra, men endast 15 % tyckte att lärarna inte lyssnade eller 

visade intresse i vad eleverna gjorde ute på Internet (Friends, 2014).     
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10. Diskussion 

  
Utifrån vår frågeställning Hur tolkar elever och lärare nätmobbning och traditionell 

mobbning? och enligt den litteraturen som vi har problematiserat har vi kommit fram till att 

nätmobbning är en stor fråga i dagens samhälle och ökar ständigt. Enligt den forskning vi har 

tagit del av har vi sett ett genomgående mönster, att barns röst skulle behövas höras mer och 

att lärare borde ta till sig det barnen säger. I den litteraturöversikt vi har genomfört har vi 

försökt att fördjupa oss i hur elever och lärare tolkar mobbning. Likabehandlingsplanerna är 

ofta utformade efter vad vuxna tycker om vad som är bäst för eleverna. Problemet här är att 

eleverna inte har fått ta del av likabehandlingsplanen och vad de tycker är bästa lösningen 

gällande nät/traditionell mobbning. Lärare och elever har olika perspektiv på mobbning och 

hur man hanterar det, vilket vi kan se i vårt reslutat och tidigare forskning.    

Sticca och Perren (2013) visar ett arbetssätt som gör att nätmobbning inte uppstår. Genom att 

föräldrar och deras barn jobbar tillsammans blir bägge parter involverade i vad som sker ute 

på internet och vilka konsekvenser det kan få. Tanken med studien var att föräldrarna skulle 

få mer insikt i vad barnen gör ute på Internet och genom det få bättre samverkan med läraren. 

Dock är detta ingen metod för hur man kan arbeta för att motverka nätmobbning utan en mer 

studie kring barns Internetanvändning och vad de gör på Internet.  Det är svårt att dra en 

slutsats då nätmobbingen är ett nytt problem och forskingen inom det ännu inte kommit så 

långt vilket gör det svårt att belysa och lyfta fram det.    

Statistiken från Friends 2011 visar tydligt att nätmobbningen bland barn och ungdomar har 

ökat drastiskt om man jämför med Thulins (2004) statistik från 2002.  Här är en skillnad på 

nio år och att det visar hur barns och ungdomars användande av digitala medelhar ökat i 

samhället. Vad vi också kan se är att nätmobbningen har ökat mycket tack vare den digitala 

värld som individen lever i och framförallt att barn och ungdomar som inte har en djupare 

förståelse vilka konsekvenser vad det kan få om du t.ex. lägger upp en bild på Internet, 

kommenterar någons inlägg eller lägger ut videos.  

Nätmobbning och traditionell mobbning är en fråga för alla parter i samhället, från lärare och 

föräldrar till staten. Eftersom Internet är så globalt så är det svårt och hitta ett arbetssätt att 

lyfta problemet och faktiskt göra något åt det. Forskning kring nätmobbing handlar mer om 

vilka konserver det kan ge efter själva gärningen är utförd. Slutsatsen blir att nätmobbnigen är 

väldigt svår att utmana då den digitala världen förnyas hela tiden och blir alltmer en del av en 

individs liv. Detta påverkar i sin tur samhället i stort och det är ett problem som alltid kommer 

finnas. En stor utmaning är hur föräldrarna tar itu med sina barns Internetanvändning eftersom 

det är de som sätter upp regler och direktiv för vad deras barn får göra och inte göra. 

Ska vi sammanfatta vår studie så har vi kunnat se ett genomgående mönster att lärare och 

elever tolkar olika. Lärare tolkar mer utifrån ett barnperspektiv där de tror sig veta vad som är 
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bäst för eleverna utan att ha frågat vad eleverna tycker. Vänder vi på det och tittar på vad 

eleverna tycker så har de ett synsätt där de är mer raka och öppna, just att mobbning inte 

behöver vara så allvarlig, och att vuxna tror sig veta vad som är bäst. Eleverna menade att 

vuxna skulle se dem utifrån deras egna tankar och åsikter. Vuxna och lärare kan lätt 

överreagera när mobbing av olika former uppstår men samtidigt är det bra när lärare tar det 

allvarligt om de lyssnar på vad eleven tycker och tänker om det som har hänt. Elever och 

lärare tolkar olika men det handlar om att de tillsammans ska komma fram till den bästa 

lösningen genom att lyssna på varandra.  

10.1 Fortsatt forskning 

Det man kan diskutera vidare är hur man på bästa sätt löser dilemmat med de olika 

perspektiven och hur man som vuxen och barn kan förstå varandra och göra nätmobbning och 

traditionell mobbning synligt. Som vi nämnt i texten har nätmobbningen ökat och det behövs 

ny forskning på dilemmat med nätmobbning.  
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12. Bilagor 
 

Bilaga A 

Linneuniversitetet Växjö 

Grundlärare i Fritidshemmet 

Självständigt arbete om nätmobbning & traditionell mobbning 

Linus Månsson & Linus Lindh 

 

Hej vårdnadshavare och föräldrar!  

Vi är två lärarstudenter i fritidshem från Linneuniversitetet i Växjö som heter Linus Månsson 

och Linus Lindh. Vi är i slutet av vår studenttid och genomför därför en C-uppsats om ett 

relevant ämne kopplat till vårt yrke. Varför vi just valt att forska om mobbning är för att det är 

ett problem som ökar hela tiden, och framförallt nätmobbning som media pratar om mycket .  

 

Vi har valt att skriva om nätmobbning och vanlig mobbning och behöver intervjua era barn 

om olika frågor som berör mobbning av olika slag. Svaren som barnen ger oss kommer vara 

helt anonyma och kommer inte finnas med i någon statiskt eller i arbetet vi gör, alla svar är 

helt konfidentiella.  

 

Vi ber därför er att skriva på detta dokument där ni fastställer är ert barn/barnen får vara med i 

vår intervju. 

 

Mitt barn får vara med i denna intervju: 

 

Ja:___________________________________________________________ 

 

Nej:__________________________________________________________  

 

Vårdnadshavares namn: _________________________________________ 

 

Barnets/ Barnens namn:__________________________________________ 

 

Er hjälp kommer betyda väldigt mycket för vårt fortsatta arbete inom mobbningen. Har ni 

några frågor eller funderingar ring oss gärna på våra mobilnummer som visas har nedan. 

 

Tack 

Linus Månsson  

Linus Lindh  

Linneuniversitetet Växjö  
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Bilaga B 

 

Sammanställning av intervjuer 

 

Bild 1 Traditionell mobbning 

Lisa 12 år- bild 1- killen blir mobbad, han är rädd 

Kajsa 12 år- Han är rädd, klump i magen 

Göran 11 år- Rädd och mobbad för sina kläder kanske, vågar inte berätta, längtar bara bort. 

Bengt 11 år- Ledsen, tycker det är roligt att mobba, tror att de är coola som mobbar.  

Tina 11 år- Säga att de ska sluta om man sett det, mobbning, killen är utsatt. 

Ylva 11 år- Mobbning, tjejerna mobbar den andra killen. Säga åt de att sluta 

Lärare Karin 61 år- Vanlig skolmobbning, svårt att göra något åt detta, se till mobbarna lika 

mycket som offret. 

Lärare Lisa 34 år- Pratar skit om personen, killen borde prata med en vuxen.  

Lärare Lasse 45 år- en typiskt mobbningssituation som är vanlig i skolorna 

Lärare Kerstin 61 år- Vanlig mobbning, fast svårt att veta om det är på skoj eller ej. Men 

mobbning 

Lärare Marianne 50 år- Mobbning på skolgården, en kille som är mobbad som behöver 

stöd. 

Lärare Bengt 35 år- En vanlig mobbning som ofta sker, vuxne behöver se detta och ta tag i 

det.   

 

Bild 2 Nätmobbning 

Lisa 12 år- Kan både vara på skoj eller mobbning, svårt att veta 

Kajsa 12- Personen som skrev detta menar kanske detta på skoj, kan feltolkas 

Göran 11- Nätmobbning, svårt att veta om det är på skoj eller ej, utsatt flicka. 

Bengt 11 år- ledsen, onödigt att skriva sånt, säga till mamma å pappa om det 

Tina 11 år- inte blivit utsatt själva, någon i klassen har blivit utsatt av detta. 
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Ylva 11 år- Höll med ovanstående kommentar 

Lärare Karin 61 år- Pratar skit om en tjej, göra något direkt, prata med en vuxen, noll 

intresse av nätet 

Lärare Lisa 34 år – Nätmobbning, barn ska inte sitta vid internet. Noll intresse av internet. 

Lärare Lasse 45 år- Nätmobbning, sker oftare men svårt att upptäcka 

Lärare Kerstin 61 år- nätmobbning, men har själv inget intresse i det. Men ett problem som 

ökar 

Lärare Marianne 50 år- nätmobbning, ett problem som ökar och man behöver en 

likabehndlingsplan för detta 

Lärare 35 Bengt år- digital kränkning, svårt att veta om det är mobbning eller ej, men ett 

problem som ökar.  

Vad vet du om nätmobbning?  

Lisa 12 år- Svårt att veta om det är på skoj eller ej, vänder sig hellre till vänner, utsatt själv, 

vuxna överdrev problemet 

Kajsa 12 år- Nätmobbning kan feltolkas, vuxna är ej intresserade, vänder sig hellre till 

vänner om något händer, utsatt själv, vuxne överdrev problemet 

Göran 11- svårt att veta vad som är skoj eller ej, vuxna överbeskyddande, vända sig till 

vuxna om det händer. Olika fall i media, utsatta vänner, vuxne såg inte barnens version.  

Bengt 11 år- accepterar inte någon de inte känner på FB, men kan göra det för att få mer 

status. Fråga vad som hänt, vad de skrev, säga till vuxen om offret vill. Sitter inte alls, tränar 

mycket fotboll.  

Tina 11 år- inte själva blivit utsatt, men en i klassen har blivit det, föräldrar stora upp 

problemet ofta. 2 timmar om dagen. Vad det är för mening med att skriva saker? 

Ylva 11 år- Vet inte , att de förekommer. Håller med i ovanstående  

Bengt 11 år Spelar online ibland, Ipad mycket, spela gott 

Tina 11 år Kick, sms med kompisar, 1- 2 timmar max 

Ylva 11 år Läser bloggar, spelar spel, spelar något spel  

Lärare Lisa 34- Medias syn, vad jag läser, mina barn får ej ha med internet att göra, ej 

intresserad av internet. 

Lärare Karin 61- Att det är svårt att upptäcka, vuxna är ej intresserade av nätet, problem 

idag med barn och det digitala, förbjuda digitala material i skolan såsom mobiler och annat. 

Media och vad jag läser.   



Linnéuniversitetet 

2GN01E Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området 15 högskolepoäng  

Linus Lindh, Linus Månsson 

Självständigt arbete 

 

35 

Lärare Lasse 45 år- Inte mer om det som skrivs i tidningarna, facebook. Inget intresse 

Lärare  Kerstin 61 år- Bara att de förekommer på facebook och vad media skriver om det. 

Lärare Marianne 50 år- Vet ungefär vad barn och ungdomar gör på nätet, vilka sidor 

nätmobbning kan uppkomma, att det också är ett problem idag. Nätmobbning är också hur 

media skriver om det, men vet inte så mycket om det själva mer än medias bild.  

Lärare Bengt 35 år- Bara att det förekommer, det man läser om och ser på tv. Inget intresse i 

det, men det finns ett problem.  

Hur tycker du vuxna/skola ska göra mot nätmobbning och traditionell mobbning? 

Lisa 12 år- Pratar med en vuxen om det händer något, den vuxne borde se barnens version 

och åsikter mera istället för att gå på vad de själva tycker.  

Kajsa 12 år- Kalla till möte, och viktigt att den vuxne är intresserad och visar att det är fel 

med både nätmobbning och traditionell mobbning. Att man som vuxen pratar med rektorn och 

prata även med mobbaren och offret för deras version.  

Göran 11 år- Sagt till en vuxen om det händer, den vuxne kan ofta vara överbeskyddande 

och den vuxen måste gå ner till barnens nivå och få deras version, kanske inte så farligt som 

de låter. Intresse och engagemang från den vuxne att se barnens syn.  

Bengt 11 år- ta tag i problemet direkt, vuxna stora upp problemet. Prata med barnen 

Tina 11 år- Prata om det, vuxna förstorar upp det ibland, prata med kompisar, prata med 

barnen om det. 

Ylva 11 år- Prata med vuxna om det, de vuxna borde prata med barnen mera om det. Deras 

syn på det. 

Lärare Karin 61 år- Att man följer likabehandlingsplanen och går igenom den med barnen, 

att man följer upp en mobbning så det inte sker igen. Svårt för en vuxen att se det som händer 

hela tiden men utgå efter likabehandlingsplanen. Svårare med nätmobbning, men som vuxen 

kanske vara mer intresserad. 

Lärare Lisa 34 år- Följa likabehandlingsplanen, sunt förnuft i dessa situationer, visa att det 

inte är okej att göra så här. Nätmobbning är svårare, ej intresserad som vuxen av internet, men 

måste man nog vara.   

Lärare Lasse 45 år- Likabehandlingsplanen i alla former av mobbning, bra mall, prata med 

föräldrar. 

Lärare Kerstin 61 år- Likabehandlingsplanen samt prata med föräldrar 

Lärare Marianne 50 år- Likabehandlingsplanen, följa upp mer barnen tillsammans, prata om 

mobbning, ta tag i problemet direkt. Prata med föräldrar.  

Lärare Bengt 35 år- Likabehandlingsplanen, följa upp och prata med föräldrar 
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Hur tycker du man som vuxen ska göra mot nätmobbning och mobbning ( fråga till 

lärarna) 

Lärare Karin 61 år- Att man följer likabehandlingsplanen och går igenom den med barnen, 

att man följer upp en mobbning så det inte sker igen. Svårt för en vuxen att se det som händer 

hela tiden men utgå efter likabehandlingsplanen. Svårare med nätmobbning, men som vuxen 

kanske vara mer intresserad. Förbud mot telefoner.  

Lärare Lisa 34 år- Följa likabehandlingsplanen, sunt förnuft i dessa situationer, visa att det 

inte är okej att göra så här. Nätmobbning är svårare, ej intresserad som vuxen av internet, men 

måste man nog vara. Förbud mot telefoner   

Lärare Lasse 45 år- Likabehandlingsplanen i alla former av mobbning, bra mall, prata med 

föräldrar. Ha en nära kontakt med barnen, få dem att känna förtroende att berätta saker, ha en 

nära relation.  

Lärare Kerstin 61 år- Likabehandlingsplanen samt prata med föräldrar, tydliga regler, 

förbjuda telefoner, arbeta med värdegrunden..  

Lärare Marianne 50 år- Likabehandlingsplanen, följa upp mer barnen tillsammans, prata om 

mobbning, ta tag i problemet direkt. Prata med föräldrar. Prata med eleverna på deras nivå om 

detta, använda internet såsom friends och ha diskussioner om detta. Förbjuda telefoner 

Lärare Bengt 35 år- Likabehandlingsplanen, följa upp och prata med föräldrar. Känna 

eleverna, förtroende och få ihop gruppen, förbjuda telefoner under skotid. 

 

Vad skulle du gjort mot detta( fråga till barnen) 

Göran 11 år- prata med vännerna och mamma å pappa, säga ifrån själv tillsammans med 

mina vänner. Pratat med vänner om nätmobbningen, blocka personen, ta bort mitt konto. 

Föräldrar har inget intresse eller förstår, överbeskyddande 

Lisa 12 år- prata med en vuxen eller lösa det med vänner, hålla det för sig själv. 

Nätmobbning hade jag blockat eller pratat med vänner om det. Överbeskyddande vuxna 

Kajsa 12 år- lösa det tillsammans med vänner, vuxna sätter sig inte in i barnens version av 

problemet. Prata med vuxen om det inte går att lösa. Nätmobbning hade jag blockat personen 

eller tagit bort mitt konto. Överbeskyddande vuxna. 

Bengt 11 år- prata med en vuxen om det, lösa det med vänner eller blocka personen 

Ylva 11 år- Pratar vuxna men att få fram barnens version på det, kompisar att prata med, 

blocka personen.  

Tina 11 år- Prata med en vuxen om det, prata med kompisar eller blocka personen.  
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Bilaga C 

Bild 1 

 

(http://www.hejsverige.nu/for-unga/mobbning-och-utanforskap/) 

Bild 2 

 

 

(http://eldiamantedig.wordpress.com/2011/10/07/the-consequences-of-cyb/) 
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