
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet f-3/4-6 
Samhällsorienterande ämnen, självständigt arbete, 15hp 
 
Seminariedatum: 16-06-03 

 
 
  

 

 

 

Det pedagogiska ansvaret kring 

nätmobbning 
Tre pedagogers olika förhållningsätt till nätmobbning 

 

 

 

Karolina Eriksson & Annika Åström 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Handledare: Tobias Axelsson  



  

2 
 

Abstract  

Children´s social relationships are changing as a result of the technological development and 

increased use of smart phones, social media and internet. There has developed a new kind of 

bullying, cyberbullying.  According to the organisation Friends, one out of three pupils has 

been exposed to some kind of cyberbullying in the last year. Cyberbullying can be seen as an 

extension of the playground in school. This fading extension between school and leisure can 

be problematic for the teachers because the teacher’s responsibility only increases. The 

purpose with this analysis is to study teachers´ attitude toward cyberbullying. What 

experiences, methods or strategies they use to prevent and combat cyberbullying.  The study 

is based on empirical material through qualitative interviews. The results indicate that 

teachers have too little knowledge about cyberbullying in order to prevent and combat 

cyberbullying among pupils. The results also indicate that the relationship between pupils and 

teachers is an important aspect in the work against cyberbullying  
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1. Inledning  

Mobbning så som kränkande behandling, diskriminering eller hot av olika slag har länge varit 

ett känt samhällsproblem bland barn och ungdomar däremot var det först under 1970- talet 

som samhället eftersträvade mer kunskap inom området (Olweus, 2001 s.1). Enligt 

Friendsrapporten (2015, s.3) utsätts i genomsnitt ett till två barn i varje klass för mobbning. 

Mobbning som pågår i skolkorridorer och på raster klassificeras oftast som traditionell 

mobbning. Den traditionella mobbningen är ett samlingsnamn för icke- önskvärda beteenden, 

vilket exempelvis kan handla om verbala hot, trakasserier, retning, utpressning, 

ryktesspridning och utfrysning (Skolverket, 2002, s.27). 

Barn och ungdomars sociala relationer förändras till följd av den teknologi och den 

interaktion som sker via den virtuella arenan. Dagens teknologiska utveckling och den 

explosionsartade utvecklingen av smarttelefoner, sociala medier och Internet har medfört att 

mobbning även kan ske på en annan arena, det vill säga på Internet. Statens medieråd (2015) 

beskriver en ökning av användandet av digital teknologi och att 67 % av dagens 9-12 åringar 

använder digital teknologi dagligen, likaså att 78 % har en egen smarttelefon. Mobbning som 

sker via Internet eller smarttelefoner går vanligtvis under namnet nätmobbning. Friends 

nätrapport (2016) visar på att tredje elev eller ca 32 % av alla elever blivit utsatta för någon 

form av nätmobbning under det senaste året. Enochsson och Olin (2007 s.145) lyfter fram att 

eleven som utsätts för nätmobbning är åtkomlig och nåbar överallt. Den utsatta förlorar sina 

säkra zoner vilket resulterar i att nätmobbningen följer med den utsatta eleven hem och 

fortsätter vid köksbordet, i soffan eller i sängen. Nätmobbning kan således ses som en 

förlängning av skolgården men att gränsen mellan skola och fritid bleknar kan bli 

problematiskt för skolverksamheten.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall det vara nolltolerans mot mobbning och 

kränkandebehandling som berör skolans organisation. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011), beskriver att skolan har en 

skyldighet att skapa en skolmiljö som präglas av studiero och trygghet för alla elever. Ett av 

skolans mål är att aktivt arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling av 

barn och ungdomar. Det leder till att skolan även om det är problematiskt har ett ansvar för att 

förhindra nätmobbning om det har en koppling till skolans organisation. Det som intresserar 

oss är hur verksamma pedagoger förhåller sig till nätmobbning och var gränsen går för det 

pedagogiska ansvaret, då gränsen mellan skolan och fritiden bleknar.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka pedagogiska förhållningssätt det finns för att 

förebygga och motverka nätmobbning bland barn och ungdomar.  

- Vilka omständigheter kan bidra till att nätmobbning uppstår?  

- Vilka erfarenheter har verksamma pedagoger inom nätmobbning?  

- Hur arbetar verksamma pedagoger för att förebygga nätmobbning?  

Fråga ett kommer att besvaras med hjälp av tidigare forskning och det teoretiska 

ramverktyget. Resterande frågor kommer att besvaras med hjälp av emperiinsamlingen och 

det teoretiska ramverktyget. 

1.3 Disposition 

Undersökningen kommer att disponeras på följande sätt. I kapitel två presentera vilka lagar 

och styrdokument som skolverksamheten har att förhålla sig till i samband med mobbning. I 

kapitel tre följer det en presentation av den tidigare forskningen som finns kring nätmobbning 

samt den teoretiska referensram vi kommer att utgår ifrån i vår analys. I kapitlet finns likaså 

en definition av vad som skiljer traditionell mobbning och nätmobbning åt, samt vilka 

omständigheter och vilka konsekvenser nätmobbning kan bidra till. I kapitel fyra följer en 

presentation och en diskussion förs om vilken metod som har legat till grund för 

undersökningen. Följande kapitel, kapitel fem presenterar och analyseras undersökningens 

resultat gentemot den bakgrund, tidigare forskning samt det teoretiska ramverktyget. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. Uppsatsen sista kapitel förs en diskussion 

kring resultatet för att sedan avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnet 

nätmobbning.  

2. Bakgrund  
För att ge en förförståelse av uppsatsen redogör vi för vilka lagar och styrdokument som 

skolverksamheten bör förhålla sig till. I kommande avsnitt kommer vi presentera skolans 

ansvar utifrån Lgr 11 (skolverket, 2011), skollagen (SFS 2010:800) och diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567).  

2.1 Lgr 11  

I Lgr 11 (skolverket, 2011) står det beskrivet att ingen elev som deltar i skolans verksamhet 

ska utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön, 

etnicitet, trosuppfattning eller religion. Om det uppdagas att det förekommer bör det aktivt 

motverkas av all skolpersonal. Skolverksamheten skall arbeta för att främja elevens förståelse 

för andra människor, främlingsfientlighet och intolerans för andra medmänniskor bör bemötas 
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med aktiva insatser, kunskaper och öppna diskussioner. Verksamhetens mål är att varje elev 

bör lära sig ta avstånd från att utsätta andra medmänniskor för kränkande behandling eller 

förtryck. Med tanke på att det inte finns några riktlinjer som enbart inriktar sig för att 

förebygga nätmobbning drar vi slutsatsen att riktlinjerna således även gäller för kränkande 

behandling, diskriminering och hot över internet. 

2.2 Skollagen  

Skollagens (SFS 2010:800) ska aktivt motverka kränkande behandling som har anknytning 

till skolans verksamhet. Skolan har följaktligen en skyldighet att hantera och motverka all 

kränkande behandling även om det inte sker under skoldagen. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) skall skolan upprätthålla en plan med åtgärder som krävs för att förebygga 

kränkande behandling. 

Enligt § 10 i skollagen (SFS 2010:800) har all aktiv personal inom skolverksamheten en 

skyldighet att anmäla, utreda eller vidta åtgärder om de får kännedom att det förekommer 

kränkande behandling. Personalen har en skyldighet att anmäla ärendet till förskolechefen 

eller rektorn för att sedan rektorn eller förskolechefen skall anmäla ärendet vidare till 

huvudmannen. Huvudmannen har en skyldighet att utreda omständigheterna kring de 

påstådda kränkningarna och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att kränkande 

behandling uppkommer i framtiden. Efter denna beskrivning kan vi dra slutsatsen, att skolan 

ska vara i stånd att förebygga kränkande behandling så väl vid traditionell mobbning som vid 

nätmobbning.  

2.3Diskrimineringslagen  

Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) syfte är att motverka all form av diskriminering och 

bör på olika sätt arbeta för att främja elevers lika möjligheter och rättigheter. Förekommer 

trakasserier som har samband med kön, etnicitet, ålder, religion eller funktionsnedsättning har 

utbildningsanordnaren skyldighet att vidta åtgärder som både förebygger och motverkar 

trakasserier bland de barn som deltar i verksamheten.  

För att motverka trakasserier och kränkande behandling har skolverksamheten en skyldighet 

enligt § 16 att upprätta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen bör innehålla en 

översikt över de åtgärder som skolan behöver vidta för att främja elevernas lika möjligheter 

och rättigheter. Planen ska delvis även innehålla en beskrivning för vilka åtgärder som 

skolverksamheten avser att genomföra eller påbörja under det gångna skolåret. I och med att 

lagen beskriver att skolan ska upprätta en likabehandlingsplan som motverkar all form av 
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diskriminering och trakasserier, kan vi dra slutsatsen att likabehandlingsplanen även bör 

innehålla åtgärder för att motverka och förebygga nätmobbning bland barn och ungdomar. 

3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv  
 

I det här kapitlet förklaras vad som skiljer definitionen traditionell mobbning från 

nätmobbning. Kapitlet innehållet även en inblick i hur betydelsefullt det socioemotionella 

arbetet är för den pedagogiska verksamheten och arbetet mot nätmobbning. Kapitlets andra 

del kommer beröra vilka omständigheter som kan ge upphov till nätmobbning samt vilka 

konsekvenser som nätmobbningen kan ge upphov till. I den sista delen kommer några valda 

förebyggande insatser mot nätmobbning att beskrivas.  

3.1 Definition av traditionell mobbning  

Det finns olika definitioner av begreppet mobbning, första definition står 

personlighetspsykologen Dan Olweus (2001) för: ´´En person är mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer ´´(Olweus, 2001, s.4). Författaren exemplifierar att negativa handlingar kan innebära 

att mobbaren försöker förorsaka en annan person skada eller obehag. Det kan ske genom 

verbala handlingar eller fysisk kontakt. Olweus (2007, s.59) hävdar att mobbning går att 

särskilja utifrån två olika perspektiv: direkt mobbning och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning innebär att mobbning sker relativ öppet det vill säga med verbala eller fysiska 

angrepp på offret, medan indirekt mobbning innebär en form av social isolering, utfrysning 

och manipulering av vänskapsrelationer.  

Andra definition av begreppet mobbning kommer från Frånberg & Wrethander (2011) som 

förklarar begreppet mobbning som en aggressiv handling mellan olika individer, som har en 

grund i individernas olika karaktärer och sociala bakgrunder. Författarna beskriver mobbning  

…som sociala handlingar som uppstår i ett samspel mellan individer, de regler och 

koder för social samvaro tolkas och förstås i ett sammanhang som gör dessa 

handlingar begripliga och logiska. På det sättet ger det sociala sammanhanget 

mening och kvalitet åt det som händer (Frånberg & Wrethander, 2011, s.11).  

3.2 Definition av nätmobbning  

Till skillnad ifrån Olweus (2001), Frånberg och Wrethander (2011) beskriver Beckman i sin 

avhandling som bygger på fyra delstudier (2013) att begreppet mobbning är ett komplext 

fenomen som ändrar sin karaktär och form i takt med att samhället förändras. Tre av 

Beckmans delstudier är baserade på ett webbaserat frågeformulär där ca 3800 elever deltog. I 
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den sista studien samlades data in med fokusgrupper där sammanlagt fyra grupper där 16 

skolkuratorer och skolsjuksköterskor deltog. Författaren anser att nätmobbning och 

traditionell mobbning inte bör betraktas som separata fenomen, utan mer som två sidor av 

samma mynt.  

Begreppet nätmobbning är således ett relativt nytt fenomen som har uppkommit tillsammans 

med den moderna tekniken: Internet, sociala medier och smarta telefoner. Psykologen Sofia 

Berne (2014) förklarar således i sin avhandling att nätmobbning till skillnad från traditionell 

mobbning uppstår när mobbaren lägger ut kränkande eller obehagliga bilder, videoklipp eller 

text på internet. Det kan också röra sig om kränkande meddelanden eller hot via sms och 

mms. Avhandlingens insamlingsdata bygger på en enkätstudie ifrån 1076 elever och fyra 

olika fokusgrupper där 27 elever deltog. Psykologerna Frisén och Berne (2016) förklarar i sin 

bok Nätmobbning: en handbok för skolan som har uppkommit genom ett större 

aktionsforskningsprojekt som har genomförts i Göteborgsområdet under 2015-2016. Det finns 

två typer av nätmobbning: privat nätmobbning och publik nätmobbning. Privat nätmobbning 

innebär att allmänheten inte tar del av mobbningen och den kan exempelvis äga rum genom 

privata meddelanden i olika sociala forum. Publik nätmobbning innebär att nätmobbningen 

når en offentlighet via sociala forum. Det kan exempelvis ske genom att mobbaren lägger ut 

bilder, gör statusuppdateringar eller lägger ut videoklipp på den utsatte individen. Frisén och 

Berne är också medlemmar i forskningsgrupper GREY (Gothenburg research unit on youth 

development). Där de studerar olika aspekter av psykologisk utveckling bland barn och unga. 

Några av frågorna som medlemmarna diskuterar är identitetsskapande, mobbning, 

nätmobbning och användandet av nya media.  

Slutligen redogör den svenska pedagogiska forskaren och ämnesläraren Elza Dunkels (2013, 

s.155) en av landets främsta experter inom området unga och internet en betydelsefull skillnad 

mellan traditionell mobbning och nätmobbning. Skillnaden är att vid nätmobbning sprids 

informationen snabbare samt att den kan ses upprepade gånger, en film eller en bild som är 

tänkt att skada någon vid ett tillfälle kan vid upprepade gånger ses av andra och skada 

personen vid flera tillfällen. Det visar på att den oändliga publiken och det eviga avtrycket är 

karaktäristiska drag för nätmobbning.  

3.3 Teorier om hur nätmobbning uppstår   

Till följd av att nätmobbning härstammar från den traditionella mobbningen kan man enligt 

Beckman (2013) påstå att nätmobbning enbart är en annan form av mobbning som pågår på 

en annan arena. Således är det svårt att enbart diskutera faktorer som ger upphov till 
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nätmobbning då forskningsområdet är relativt nytt. Trots svårigheterna att dela upp 

traditionell mobbning respektive nätmobbning kommer vi i följande avsnitt presentera tre 

olika teorier om varför nätmobbning kan uppstå.  

3.3.1 Makt  

Frånberg och Wrethander (2011, s.35f) förklarar att mobbning är ett uttryck för att skapa makt 

i sociala relationer. Fors (2007, s.19) beskriver vanligtvis individer som utsätter andra 

individer för mobbning eller kränkande behandling som onda, elaka och aggressiva. Frånberg 

och Wrethander (2011 s.47) beskriver emellertid mobbaren som en ledartyp med ett stort 

behov av att uppmärksamma sig själv och sitt behov av makt. Trots att det kan vara svårt att 

särskilja nätmobbning från traditionell mobbning beskriver Dunkels (2016, s.50f) att det finns 

vissa skillnader mellan fenomenen. Författaren redogör för att maktbalansen inte är den 

samma över Internet som den är vid traditionell mobbning. Skillnaden är att den utsatte har 

större möjlighet att slå tillbaka på ett annat sätt över Internet än vid traditionell mobbning, 

eleven tar problemet i egna händer och utövar hämnd.  

Frisen och Berne (2016, s.53f) styrker Dunkels tankar genom att förklara att hämnd är en 

faktor som påverkar att maktbalansen skiljer sig åt i traditionell mobbning jämfört med 

nätmobbning. Författarna beskriver att tillämpa hämnd är lättare att göra över Internet än vid 

traditionell mobbning för på Internet har det ingen betydelse om hur stark, duktig och social 

eleven är. Det handlar i högre grad om hur påhittig eleven är och hur aggressiva, snabba 

kommentarer som personen ifråga skickar tillbaka. Frisen och Berne (2016) förtydligar att 

elever i allmänhet ser hämnd som ett verktyg; ett verktyg för att inte sjunka i den sociala 

rangen som finns. Via Internet har eleven en möjlighet att själv kunna förändra sin sociala 

status och det kan vara ytterligare en faktor till att maktbalansen skiljer sig emellan 

nätmobbning och traditionell mobbning. Eleverna som uppfattas förtjäna mer makt eller en 

högre status är de elever som svarar fortast och skickar oftast de mest aggressiva 

kommentarerna.   

Ytterligare en unik egenskap som Frisén och Berne (2016) anser påverka maktbalansen inom 

nätmobbning är anonymiteten, det går inte att försvara sig mot någon som man inte vet vem 

det är. Anonymiteten kan skapa en känsla av maktlöshet och utsatthet för den utsatte. 

Sammanfattningsvis beskriver författarna att den personen som utövar hämnd och får makt på 

internet inte alls behöver besitta samma makt som vid traditionell mobbning. 
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3.3.2 Social interaktion  

I ungdomsåren söker eleverna inte enbart sin identitet utan de söker även sin roll i det sociala 

samspelet. Enligt socialpsykologisk forskning belyser Granström (2007) att i de flesta grupper 

så utvecklas det olika roller. Inom skolverksamheten kan det vara roller som plugghäst, 

fräckis, cooling och tönt, den här rollindelningen kan förklara klassens eller gruppens 

interaktion. Författaren anser att det kan ses som en teater där olika roller utspelar sig och 

vanligtvis rycks de mest konstruktiva rollerna först och kvar finns de destruktiva. Genom att 

skolverksamheten och klassen i allmänhet delas in i olika roller är det pedagogens uppgift att 

uppmärksamma och ge eleven en annan funktionell roll i klassen. Det handlar även om 

rangordning, Granström (2007) ger ett exempel hackkyckling som en definition av hur det 

kan se ut. Han menar att om en elev anses vara lite blyg, tillbakadragen eller rädd blir det lätt 

att hen hamnar i skymundan. Det blir följaktligen lättare för mobbaren att utöva sin makt och 

dominans över den utsatte som lämnar företräde för den som anses vara lite starkare. Den 

utsatte personen ifråga bli den som utsätter förövaren för mobbning via Internet för elevernas 

rollsättning i klassrummet inte behöver vara densamma på Internet. Där kan den blyga, 

tillbakadragna eller rädda eleven få mod att utöva hämnd. Personen ifråga kan även försöka 

öka sin sociala status genom att börja skriva elaka kommentarer till någon annan individ. Det 

pedagoger bör vara medvetna om är att nätmobbning inte behöver utspelas av samma 

personer som det gör i den traditionella mobbningen. Här kan den blyga och rädda eleven 

vara den som utsätter en annan individ men det kan också vara så att det är samma förövare 

som mobbar i verkligheten som på Internet (Frisen och Berne, 2016) 

3.3.3 Identitetsskapande 

Det är i ungdomsåren som barn och ungdomar försöker hitta sina egna identiteter och under 

1900-talet fick Internet en stor betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande (Lalander 

& Johansson, 2012, s.99-106). I ungdomsåren testar många barn olika identiteter och Internet 

har underlättat identitetsskapande för barnen, där de kan barnen ge sken av att vara någon 

annan än vad hen egentligen är. Internet möjliggöra för individen att välja att ta bort olika 

delar eller behålla olika delar av sin identitet, vilket författarna anser är en del av individens 

identitetsskapande. Dunkels (2010 s.37) menar även hon att människor generellt är beroende 

av att spegla sig i andra individer för att veta att vi existerar. Författaren menar att det kan 

vara en faktor till att barn och ungdomar lägger ut bilder, videos eller gör statusuppdateringar 

på Internet, till följd av att barnen testar olika identiteter på Internet kan det leda till 

misstolkningar. Användningen av Internet det kan också leda till att individerna gör saker som 

de i verkliga livet inte skulle ha gjort, exempelvis skriva någon elak kommentar till 
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klasskompisen eller lägga ut en bild på klasskompisen som hen tycker var rolig eller ful. 

Lalander och Johansson (2012) menar att när unga människor söker nya vänner via internet 

ger de sig in i en ny social samvaro och gemenskap än den som finns off-line. En slutsats som 

vi drar av det här är att människors identitetsskapande är beroende av andra individers 

tyckande. En anledning till att individer använder sig av internet på detta vis kan vara för att 

få en reaktion av individens utseende eller personlighet vare sig den är en positiv eller 

negativ. Till följd av att individer är ute efter bekräftelse kan det bidra till att individen 

misstolkar och tar responsen som en kränkande handling (Dunkels, 2010). 

3.4 Nätmobbningens konsekvenser  

Sticca och Perren (2012) beskriver att nätmobbningens som mer omfattande än traditionell 

mobbning, eftersom nätmobbning sprider sig till en större publik och ger ett evigt avtryck. 

Författarna beskriver vidare att pedagogen inte har samma uppsikt över nätmobbning som de 

har vid traditionell mobbning. Dunkels (2013, s.162) förtydligar Sticca och Perrens tankar om 

att när uppsikten på internet är begränsad kan det leda till att barn och unga vågar utrycka sig 

på ett annat sätt, som de inte skulle ha vågat göra vid exempelvis traditionell mobbning. Till 

följd av att kommunikationen har blivit så hård och mer nedvärderande via sociala medier kan 

det bidra till att barn och ungdomar blir vana vid kränkande kommentarer. Dunkels (2010, 

s.30) syftar till att det finns en risk att barn och ungdomar inte ser verkligheten och vad dess 

konsekvenser kan bli av deras agerande på internet. Beran och Li (2007) menar att den utsatte 

blir drabbad av ångest, nedstämdhet, osäkerhet och ensamhet eller i värsta fall det Frånberg 

och Wrethander (2011 s.36) beskriver som de allvarligaste konsekvenser vilket är depression 

och självmordstankar. 

Avslutningsvis förklarar Berne (2014) att vid nätmobbning kan det vara svårt för den utsatte 

att finna en fristad eftersom nätmobbning kan pågå dygnet runt och var som helst. Författarna 

menar att nätmobbning skapar en större risk för att den utsatte personen känner sig mer 

maktlös och utsatt på grund av att mobbningen är ständigt pågående och det kan vara svårt att 

finna förövaren.   

3.5 Socioemotionella aspekter i det pedagogiska yrket  

Dunkels (2013 s. 166) poängterar att den tillförlitligaste aspekten för pedagoger är att 

förebygga och hantera frågor som handlar om nätmobbning är att skapa goda och 

förtroendeinriktade relationer till sina elever.  

Den socio- emotionella relationen är en betydelsefull beståndsdel i det pedagogiska yrket och 

en central aspekt är att pedagoger ständigt bör arbeta för att skapa en god relation till sina 
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elever (Gannerud, 2003). På samma gång som de socio-emotionella relationerna är 

betydelsefulla och medverkar till att skolverksamheten ska fungera bättre, så är det de socio-

emotionella arbetet med eleverna som medverkar till att läraryrket upplevs som krävande och 

svårt att avgränsa till enbart skoldagen. Gränsen för när det pedagogiska ansvaret bör ta slut 

börjar luckras upp. Gannerud (2003) menar på att genom om pedagoger bygger upp goda 

relationer till eleverna lär sig pedagogen att avläsa elevens känslor och reaktioner i olika 

situationer. På samma sätt kan pedagogen uppmärksamma om det sker någon förändring i 

elevens beteendemönster eller reaktioner.  

Parallellt som Gannerud beskriver att det är pedagogens relationsbyggande som är den 

grundläggande och betydelsefull aspekt i det pedagogiska arbetet anser Dunkels (2010 s.95), 

att kunskapsglappet mellan vuxna och elever är för stort i somliga avseenden för att kunna 

skapa goda relationer. Dunkels beskriver vikten av att individerna tar del av varandras 

kunskaper för att motverka nätmobbning. Pedagogerna behöver få mer insikt i hur eleverna 

använder och uppför sig på internet samt att eleverna behöver få mer kunskaper i hur man 

skapar goda relationer och hur de bör uppföra sig på internet. Dunkels (2010 s.17-25) hävdar 

att om kunskapsglappet mellan pedagoger och elever fortsätter kan det leda till att eleven 

känner sig utelämnad. Det till följd av att pedagoger inte har den insikt och kunskap för att 

hantera mobbningen som sker via Internet, likaså kan det vara relationen mellan de båda 

parterna som inte är tillräckligt god för att pedagogen ska kunna ge den hjälp eleven behöver. 

Secher (2014) hävdar dock att pedagoger inte behöver veta exakt hur teknologin och sociala 

medier fungerar utan det viktigaste är att pedagoger visar empati och förståelse för eleven 

känslor. Författaren menar på att det kan räcka med att visa att man förstår och talar om 

elevens känslor när eleven har blivit utsatt för någon sorts av kränkande behandling. 

3.6 Förebyggande insatser  

Dunkels (2016) beskriver att skolan bör öka barn och ungdomars motståndskraft på internet. 

Författaren hänvisar till EU Kids Online som tagit fram rekommendationer för att öka barn 

och ungdomars motståndskraft på internet. Rekommendationerna grundar sig i att lära barn 

och ungdomar förebyggande strategier mot nätmobbning, det vill säga synliggöra för eleverna 

hur de kan radera meddelanden, anmäla eller blockera en annan användare. Lika 

betydelsefullt är det att förklara för eleverna att alla individer på internet inte har intresse av 

att göra människor glada. Det finns individer som Dunkels (2016) beskriver som människor 

med avsikt att provocera och lura andra individer in i ett samtal som vanligtvis består av 
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kränkningar och elaka kommentarer. Författaren menar att det är betydelsefullt att lära 

eleverna hur man bör verka och uppföra sig på internet. Frisén och Berne (2016, s.115f) 

förklarar att det följaktligen kan handla om att uppmana eleverna att vara sakliga, tydliga och 

undvika att skriva med enbart stora bokstäver när de skriver meddelanden på internet då det 

kan misstolkas. Dunkels (2016, s.101) hävdar att 50 % av alla skriftliga samtal över internet 

missuppfattas på grund av skrivfel, stora bokstäver eller för kortfattade meningar. Det är 

betydelsefullt i en skriven text att vara tydlig och saklig eftersom feltolkningar av skriven text 

på internet är en stor faktor till varför konflikter eskalerar.  

Dunkels (2016 s.63-69) beskriver att övervakning och insättning av filter på internet inte löser 

problemen för nätmobbning som en del pedagoger anser. Filterlösningar skulle enbart ge en 

falsk trygghet för barn och ungdomar. Hon hävdar att vuxna kan motverka nätmobbning 

genom att lära barn att utveckla en känsla för vad som är rätt och fel. Frisén och Berne (2016, 

s.115f) förtydligar Dunkels tankar genom att beskriva hur betydelsefull skolans 

värdegrundsarbete är det förebyggande arbetet mot nätmobbning. Värdegrundsarbetet menar 

författarna kan även beskrivas som netikett, vilket författarna förklarar som ett annat ord för 

vett och etikett fast på internet. Netikett handlar om att diskutera om hur man bör uppföra sig 

och verka på internet. Det kan exempelvis handla om att eleven bör lära sig att tänka efter 

innan de publicerar bilder, videos eller skickar iväg ett meddelande. Det kan tillviss del även 

handla om att diskutera vad som är lagligt och tillåtet att göra på internet. Detta för att väcka 

upp elevernas medvetenhet och förståelse för att deras handlingar via internet kan få allvarliga 

konsekvenser (Frisen & Berne, 2016). 

Frisén och Berne (2016, s.128-136) förklarar vidare att samtalskommunikationen mellan 

pedagog och elev har en stor betydelse för att motverka nätmobbning. Inledningsvis beskriver 

författarna hur betydelsefullt det är för pedagogen att aktivt lyssna på vad eleven har att 

berätta och ta samtalen på allvar. Genom att använda sig av olika pedagogiska verktyg som 

hjälper till att skapa en öppen kommunikationskanal mellan elev och pedagog hävdar Frisén 

och Berne (2016, s.128-136) kan vara nyckeln till att förebygga och motverka nätmobbning. 

Dunkels (2016 s.80f) visar dock att arbetet mot nätmobbning är komplext, hon menar på att 

det inte finns några enskilda metoder som fungerar för att motverka nätmobbning. Det 

betydelsefulla som hon anser i det förebyggande arbetet är att skolverksamheterna har ett 

antimobbningsprogram och att det förankras hos all personal och hos alla elever. 

Avslutningsvis påpekar Dunkels (2016) att pedagoger bör blir medvetna om att det finns 
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metoder som har visat sig ha motsatt effekt, det vill säga att metoderna uppmanar till mer 

mobbning. Bland de metoderna räknas kamratstödjare, föräldrautbildning om mobbning samt 

särskilda lektioner för att öka elevernas empati för andra människor.   

3.7 Sammanfattning  

Mot bakgrund av den tidigare forskningen och det teoretiska ramverktyget kan följande 

slutsats dras. Faktorerna som kan bidra till att nätmobbning uppstår bland barn och ungdomar 

är makt, identitetsskapande och social interaktion. Det är i ungdomsåren som eleverna 

försöker hitta sin egen identitet och det gör de oftast genom att testa att nyttja olika roller i 

olika sammanhang. Frånberg och Wrethander (2011, s.35f) beskriver att mobbning kan vara 

ett uttryck för att hitta sin egen identitet eller roll i det sociala samspelet likväl kan det vara ett 

uttryck för att skapa sig makt och social status i kompiskretsen. För att pedagoger skall kunna 

förebygga och motverka de olika faktorerna till att nätmobbning uppstår hävdar Gannerud 

(2003) att det är betydelsefullt att skapa god socioemotionella relationer till sina elever. Ett 

resultat av att pedagogen skapar goda relationer till sina elever underlättar för pedagogen att 

upptäcka om en elev beter sig underligt eller verkar mer nedstämd än vad den brukar vara, 

och på så vis kan nätmobbningen stoppas innan den hinner ta fäste.  

4. Metod  
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då syftet med undersökningen är att undersöka 

vilka pedagogiska förhållningssätt det finns för att förebygga och motverka nätmobbning. 

Undersökningen genomfördes genom tre semistrukturarade kvalitativa intervjuer med 

verksamma pedagoger i den tidigare delen av grundskolan med inriktning F-6. 

4.1 Val av metod  

I den befintliga undersökningen har en kvalitativ forskningsmetod använts med hjälp av 

semistrukturerad intervju. Vi anser att den här metoden var den som bäst skulle hjälpa oss att 

uppnå vårt syfte och mål med undersökningen, då metoden är flexibel och öppen för 

respondentens tankar och uppfattningar. Tanken när metoden valdes var att respondenten 

skulle kunna röra sig fritt och ge fylliga och detaljerade svar samt att vi som intervjuare ville 

ha chans att ställa eventuella följdfrågor till respondenten. Bryman (2014, s.415) beskriver att 

det som kännetecknar en semistrukturerad intervju är att intervjun utgår ifrån en 

intervjuguide. I intervjuguiden finns det antingen olika teman eller förhållandevis specifika 

teman som intervjun bygger på. Frågorna i en intervjuguide är vanligtvis mer allmänt 

formulerande än vid än strukturerade intervjuer. Fördelarna med en semistrukturerad intervju 
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är att den är flexibel i form av datainsamlingen eftersom intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondenten om intervjuaren anknyter till något som respondenten har sagt 

innan (Bryman, 2014 s.40f). En semistrukturerad intervju åskådliggör även en helhetsbild 

över situationen som undersöks. En helhetsbild bidrar till att forskarna får en ökad insikt i vad 

respondenten upplever vara betydelsefullt och relevant. Nackdelen med den semistrukturarade 

intervjun menar Bryman (2014) är att respondenten kan komma långt ifrån ämnet, 

intervjuguiden får inte vara för styrande och strikt eftersom det då finns en risk att man leder 

respondenten in till rätt svar. Slutligen ger intervjuerna data som ska transkriberas och 

analyseras, vilket tar långt tid att genomföra. Likväl anser vi att semistrukturerade intervjuer 

var den bästa metoden för att ge oss den flexibiliteten i samtalen som vi var ute efter. 

4.2 Urval av respondenter  

Respondenterna som har medverkat i undersökning har valdes ut utifrån två kriterium. Ett 

kriterium innebar att respondenterna skulle  arbeta inom skolverksamheten med inriktning låg 

och mellanstadiet. Det andra kriteriet syftar till att respondenterna skulle ha någon sorts 

erfarenhet av mobbning. Urvalet gjordes med hjälp av tidigare etablerade kontakter.. 

Respondenterna i undersökningen utsågs där av utifrån en form av bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2014, s194- 196) är en form av ett icke- 

sannolikhetsurval, vilket innebär att forskarna väljer själv ut personer som anses vara 

tillgängliga och innefattar den kunskapen som är intressant för undersökningen. Vi är 

medvetna om att nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera 

resultaten till en större population eftersom vi inte vet vilken befolkning detta stickprov är 

representativ för. Bryman poängterar att undersökningen ändå kan fungera som en guide till 

fortsatt forskning, undersökningen kan bidra till att göra kopplingar mellan existerande 

forskning på ett eller annat sätt. 

4.3 Beskrivning av respondenter  

Pedagog 1 är en kvinna i 50 års åldern som har det fiktiva namnet Karin. Karin arbetar i en 

skolverksamhet där de undervisar från förskoleklass upp till årskurs fem. Hon undervisar i en 

årskurs fyra samt hon är delaktig i likabehandlingsteamet. Hon var den enda som var vän med 

sina elever på sociala medier och tyckte att det bara fanns positiva kommentarer att säga om 

det.  

Pedagog 2 är en kvinna i 60-65 års åldern som har det fiktiva namnet Anna. Anna arbetar i en 

skolverksamhet där de undervisar från förskoleklass upp till årskurs fem. Anna är mentor för 

en årskurs femma samt hon är delaktig i skolans likabehandlingsteam. Hon ansåg sig däremot 
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vara för gammal för att använda sig av sociala medier men ansåg ändå att det var bra av de 

pedagoger som använde sig utav internet. 

Pedagog 3 är en kvinna i 60 års åldern som har det fiktiva namnet Fia.. Fia var mentor för en 

årskurs två. Hon kunde absolut inte tänka sig att vara vän med sina elever på sociala medier 

och det handlade även om elevernas vårdnadshavare. Hon ansåg att jobb och privatliv ska 

vara två skilda delar.  

Det problematiska med denna sammansättning av respondenterna är att samtliga pedagoger är 

i övre medelåldern och att respondenterna enbart var utav samma kön, kvinnor, vilken kan 

bidra till att vår tillförlitlighet eventuellt kan minska tillskillnad om vi hade inkluderat 

manliga och yngre respondenter. Resultaten kan eventuellt ha blivit annorlunda om vi hade 

intervjuat yngre pedagoger med mer teknisk kunskap. Det positiva med sammansättningen av 

respondenterna är att samtliga pedagoger har en stor erfarenhet av att arbeta med barn och 

ungdomar. Likaså kan det vara positivt att samtliga pedagoger är i den övre medelåldern och 

har arbetet inom skolverksamheten i ett vist antal år, för det kan ha lett till att pedagogerna är 

vana vid förändringar och lätt tar till sig ny kunskap om det erbjuds.  

4.4 Genomförande  

Den första kontakten tog via telefon respektive mail. Respondenterna fick i det här skedet mer 

information om studiens syfte, upplägg samt information om vilka etiska principer vi kommer 

att hantera information utefter. Under samtalet respektive mailkontakten bestämdes tid och 

plats för att genomföra intervjuerna. En intervjuguide (bilaga 1) till den semistrukturerade 

intervjun utarbetades och bestod av tre teman och tolv relativt öppna frågor. Samtliga 

intervjuer genomfördes under april månad 2016, vid respektive skola pedagogerna var 

verksamma. Intervjuerna varade i ca 35 minuter och vid varje tillfälle närvarade båda 

författarna till arbetet. Frågorna ställdes i huvudsak efter intervjuguiden dock ställdes det 

följdfrågor vars syfte var att försöka fördjupa respondentens svar. Varje intervjutillfälle 

spelades in med hjälp av intervjuarnas mobiltelefoner och surfplatta. I ljudinspelningar kan 

det vara svårt att särskilja vem som talar om vad. Till följd av detta bestämdes det att en av 

oss skulle hålla i intervjun och den andra sitta relativt tyst och föra anteckningar vid sidan av. 

I början av intervjuerna fick respondenterna en samtyckesblankett där det står beskrivet hur 

informationen kring den insamlade empirin kommer att hanteras (se bilaga 2). Intervjuerna 

gick bra, emellertid fick vi ibland ställa olika följdfrågor för att samtalet skulle flyta på eller 

för att förtydliga intervjuguidens frågor.  
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4.5 Databearbetning  

Efter att intervjuerna hade genomförts lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger innan 

de transkriberades ordagrant. Det gjordes för att ingen viktigt information skulle missas och 

att trovärdigheten i resultaten skulle kunna stärkas. Under transkriberingen betonades en del 

ord  med versaler och när det blev tyst skrevs paus in. Den insamlade datan lästes igenom 

upprepade gånger noggrant och med hjälp av färgkodning markerades delar i texten utifrån 

relevans i förhållande till undersökningen syfte och teoretisk referensram. Färgkodningen 

hjälpte oss att organisera texten utifrån de olika frågeställningarna. Utifrån färgkodningen 

skrevs betydelsefulla och starka begrepp för varje frågeställning ned och analyserades del för 

del. 

Utefter studiens syfte valdes en  kvalitativ innehållsanalys till följd av att pedagogernas svar 

inte alltid var specifika svar på frågan, utan vi fick vid många tillfällen analysera och tolka 

svaren utifrån syfte och frågeställningarna. Bryman (2014) menar att en nackdel med att 

använda sig av kodning vid en kvalitativ metod kan vara att kontexten går förlorad i det som 

sägs. Han menar att det som sägs i det sociala samspel lätt kan försvinna när man plockar 

textstycken från de sammanhang som finns.  Bryman (2014) förklarar kvalitativ 

innehållsanalys genom att man söker efter det bakomliggande temat i det material man utgår 

ifrån, det vill säga att här tolkas och analyseras texten genomgående. Det gjordes med hjälp av 

studiens syfte och frågeställningar samt den tidigare forskningen.  

4.6 Etiska överväganden  

Innan varje intervju, informerade vi respondenterna om studiens syfte och infallsvinklar. Vi 

valde att utgå ifrån informationskravet. Bryman (2011) beskriver att informationskravet 

handlar om att forskaren har i uppgift att informera respondenterna om vad som ska 

undersökas och vilka moment som ligger i fokus under just denna undersökning. I början av 

intervjuerna lät vi respondenterna läsa igenom samtyckesblanketten och signera. 

Samtyckesblanketten beskriver Bryman (2011) innebär att den medverkande har rätt till att 

bestämma om hen vill vara med i undersökningen eller inte. Den här blanketten ska alltid 

användas när det handlar om aktiva respondenter, det för att de ska ha möjlighet att avbryta 

sin medverkan, både under och efter undersökningen. Sedan nämnde vi nyttjandekravet 

genom att förklara att underlaget enbart ska användas för eget bruk och sedan förstöras. 

Nyttjandekravet menar Bryman (2011) innebär att data som samlats in enbart ska användas 

för undersökningens ändamål. Vi tog även del av Konfidentialitetskravet genom att förklara 

för respondenterna att underlaget vi samlat in förvaras och ingen obehörig har möjlighet att ta 
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del av det, personuppgifter kommer att behandlas och verksamheten kommer inte nämnas vid 

namn. Bryman (2011) förtydligar att Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och 

dylikt kommer behandlas med konfidentialitet.  

4.7 Tillförlitlighet  

Datainsamlingsmetoden som har legat till grund för den här undersökningen är en kvalitativ 

metod med enskilda semistrukturarade intervjuer. Det som efterfrågades i intervjuerna var 

verksamma pedagogers olika förhållningsätt och gränsdragningar till nätmobbning. Eftersom 

nätmobbning är relativ nytt fick vi en upplevelse under samtliga intervjutillfällen att 

pedagogerna mer och mer började fundera på om de kunde utveckla sitt arbete med 

nätmobbning och hur det arbete då kan se ut. Till följd av detta tyder det på att förändringar 

inom pedagogens arbete kan komma att ske och därför är det svårt att denna undersökning blir 

generaliserbar.  

Bryman (2014,s.49) beskriver att reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från 

undersökningen blir densamma om undersökningen görs på nytt, eller om undersökningen 

eventuellt har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga grunder. Vi är medvetna om att de 

intervjuer som utförs endast är giltiga i sin kontext och går inte att generalisera till varje 

pedagogs förhållningsätt. På grund av att ämnet nätmobbning ständigt förändras och utvecklas 

med hjälp av tekniken så förändras även pedagogernas förutsättningar. Detta gör att de 

intervjusvar som har konstaterats enbart är aktuella i dagsläget. För att öka reliabilitet har vi 

redovisat metod, tillvägagångssätt och några teoretiska utgångspunkter, samt att vi har jämfört 

resultat med tidigare forskning. Vid intervjutillfällena valde vi att en av författarna var 

ledande i intervjuerna vid samtliga tillfällen medan den andra författaren antecknade och kom 

med följdfrågor. Den här metoden vid ett intervjutillfälle där det är fler en än författare menar 

Wibeck (2010) ökar reliabiliteten ytterligare.  

Validitet beskriver Bryman (2014, s.162) rör frågan om frågeställningarna som vi använder 

oss av verkligen mäter syftet med undersökningen. I kvalitativa metoder är det inte mätningen 

som står i centrum utan respondentens tankar och ståndpunkter har betydelse. Eftersom denna 

undersökning endast utgår från tre semistrukturarade intervjuer leder det till att vi inte kan 

generalisera resultaten angående verksamma pedagogers förhållningssätt till nätmobbning. 

Den här undersökningen visar endast på en indikation om hur några verksamma pedagoger 

förhåller sig till och arbetar för att förebygga och motverka nätmobbning. Indikationen kan 

visa på vilka strategier och åtgärder som har visat sig fungerat bra för att förebygga 
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nätmobbning i den tidigare delen av skolåren. Indikationen kan även ge en insikt i vad som 

eventuellt behöver förbättras inom skolverksamheten för att förebygga nätmobbning.  

5. Resultat och analys  
I kapitlets första del presenteras olika sociala plattformarna som det empiriska materialet 

nämner att nätmobbning kan förekomma på. Utifrån det empiriska materialet kommer resultat 

kapitlet beskriva pedagogernas förhållningsätt till nätmobbning utifrån tre olika 

utgångspunkter: ´´Pedagogernas erfarenheter till att nätmobbning uppstår, ´´Vilken erfarenhet 

pedagogerna har inom nätmobbning och ´´ strategier för att förebygga nätmobbning``. 

Kategorierna kommer att presenteras och diskuteras med hjälp av tidigare forskningen och 

teoretiska ramverktyget under kapitlets andra del. Avslutningsvis kommer de mest 

utmärkande förhållningssätten att sammanfattas.  

5.1 Sociala plattformar  

I respektive intervju nämnde respondenterna olika sociala forum och plattformar där 

nätmobbning kan förekomma, plattformarna som nämndes var; KIK, vars meddelande liknar 

sms och är en applikation som finns för smarta telefoner. Applikationen är gratis och bygger 

på det användarnamn eleven skapar när de startar ett konto. I applikationen kan eleven skicka 

bilder, korta videofilmer, teckningar eller göra egna memes med bilder som finns tillgängliga 

i applikationen för att sedan skicka till sina vänner (Surfalungt, 2016). Facebook är en 

plattform där individer kan hålla kontakten med sina vänner och familjemedlemmar samt 

skapa nya kontakter. Facebook är världens största sociala nätverkstjänst. Via det sociala 

forum går det att skicka meddelanden, göra statusuppdateringar, publicera bilder, publicera på 

andras tidslinjer, videofilmer samt spela spel. I applikationen går det även att dela andra 

individers statusuppdateringar och inlägg så det når en bredare publik (Surfalungt, 2016). 

Instagram är en tjänst där individen skapar ett konto med ett användarnamn. Instagram går ut 

på att individen lägger upp bilder och eftersträvar likes och kommentarer. Instagram kontor 

går att koppla ihop med andra konton, tillexempel Facebook. Det betyder att uppdateringarna 

du gör på Instagram även publiceras på din tidslinje på Facebook (Surfalungt, 2016). Youtube 

är en videodelningstjänst som ägs av Google. Youtube går ut på att skapa ett konto där 

individen kan lägga upp olika videoinspelningar som individen vill att en bred publik ska 

kunna ta del av. Här kan individer även gå in och gilla andra individers konton och filmer, 

kommentera och även dela filmer via sociala forum så som Facebook och Instagram 

(Surfalungt, 2016). Skype är ett socialt forum där individerna kan hålla kontakten med vänner 

och familj. På Skype kan man både chatta, ringa och ha videokonversationer (Skype, 2016). 
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Sms är en meddelande funktion där man kan skriva korta meddelanden tillvarandra, sms sker 

mellan olika mobiltelefoner eller mellan en dator och mobiltelefon. 

5.2 Omständigheter till varför nätmobbning uppstår 

I intervjuerna framkommer det tre centrala omständigheter som pedagogerna påtalar kan bidra 

till att nätmobbning uppstår bland barn och unga. Omständigheterna som har tematiserats 

fram är anonymitet, samhället och social påverkan.  

5.2.1 Anonymiteten 

Respondenter i undersökningen konstaterar att det är svårt att finna några gemensamma 

omständigheter till varför nätmobbning uppstår. I resultatet har det emellertid visat på att det 

är anonymiteten som eventuellt kan vara en stor bidragande faktor till varför nätmobbning 

uppstår och har eskalerat bland barn och ungdomar. Fia beskriver sin erfarenhet av 

anonymitet genom att påstå att nätmobbning uppstår generellt av samma faktorer som vid 

traditionell mobbning men skillnaden är att inom nätmobbning finns det en anonymitet som 

inte finns vid traditionell mobbning. Fia utrycker de så här:  

nätmobbning uppstår ungefär av samma orsaker som vid vanlig mobbning, men den 

största skillnaden är den att inom nätmobbning vet man inte riktigt vem som har 

skrivit, man kan ju vara väldigt anonym. 

Fia uttrycker att anonymiteten är en bidragande faktor eftersom det är väldigt svårt att veta 

vem det är som skriver och det beskriver Fia kan leda till att eleverna lättare kan uttrycka 

elaka kommentarer på Internet eftersom eleven vet att hen kan vara relativt anonym. Karins 

tankar går jämsides med Fias. Karin beskriver att hon ofta diskuterar med eleverna om att 

eleverna måste våga stå för vad de skriver på Internet och vad de säger i verkligheten. Karin 

utrycker det så här: ”jag pratar jätte mycket med dom om att det du inte vågar säga face to face det skriver 

du inte heller”. Karins resonemang kring anonymitet kan kopplas till Fias resonemang. 

Pedagogerna ger uttryck för att det finns en gemensam tanke om att barn i dagens samhälle 

går in i andra roller när de använder internet. De menar att de flesta elever anser att det är 

lättare att vara elak på Internet genom att skriva en elak kommentar eller skicka en elak bild 

eftersom man kan låtsats vara någon man egentligen inte är. Eleverna förstår inte att det är 

lika kränkande att skriva något som att säga det. Pedagogerna beskriver samtidigt att eleverna 

antyder att det är lättare att vara elak på Internet på grund av att de inte får en omedelbar 

reaktion tillbaka. Pedagogernas olika tankar går i linje med Dunkels (2016, s.113-116) 

beskrivning; barn har inte den instinkten eller förståelsen av att det de gör är fel utan ser det 

mer som ett rättfärdigt svar på olika meddelanden. Anna uttrycker dock att hon anser att 
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anonymiteten i nätmobbning även kan handla om att eleven söker efter makt. Anna 

förklararatt om en elev lyckas såra en annan elev på Internet en gång kan det blir en sporre till 

att utöva liknande handlingar eftersom att eleven känner att den har makten att såra en annan 

individ utan att behöva få en omedelbar reaktion. Anna uttrycker det så här: ”dom som lyckas ena 

gången kanske gör det igen”. Det tankesätt som Anna uttrycker liknas med det Frisén och Berne 

(21016) förklarar, att maktbalansen inom nätmobbningen förändras utav anonymiteten. 

Dunkels (2016, s.50-53) förklarar att maktbalansen på Internet inte är den samma som i 

verkligheten därför kan Annas yttrande av att anonymiteten kan ta form som ett sökande efter 

makt.  

Frisen och Berne (2016, s.53-54) tankar går i linje med Annas genom att författarna beskriver 

att hämnd är lättare att göra över Internet än vid traditionell mobbning, det vill säga öga mot 

öga. På den teknologiska arenan har det ingen betydelse om hur stark, duktig eleven är i 

skolan, eleven sociala ställning eller socioekonomiska bakgrunder. Det handlar i högre grad 

om hur påhittig eleven är och hur aggressiva samt snabba kommentarer som personen ifråga 

skickar tillbaka. Parallellt som eleverna gärna utövar hämnd går det inte att försvara sig mot 

någon som man inte vet vem det är. Det kan leda till att anonymiteten skapar en känsla av 

maktlöshet för den utsatte. 

5.2.2 Samhälleliga normer 

Respondenterna uttrycker samma åsikter om hur betydelsefullt det är för eleverna att vara 

någon på Internet, syns man inte på Internet finns man inte. Elevernas åsikter till att man 

gärna vill synas på Internet förtydligar Dunkels (2010) när hon förklarar att människor 

generellt är beroende av att spegla sig i andra människor, då för att veta att vi existerar. Till 

följd av att eleverna använder sig av offentliga konton, bilder, videoklipp och 

statusuppdateringar bekräftats deras sökande efter existens. Utifrån Karins erfarenheter är det 

oftast tjejer som har den inställningen till internet och förklarar att det kan handla om dålig 

självkänsla eller självförtroende från tjejernas sida. Karin förklara att tjejerna oftast är väldigt 

aktiva och inte är noga med att skapa ett privat konto, det är mer betydelsefullt att få många 

kommentarer och likes. Karin redogör likaså att jargonen om hur man beter sig mot varandra 

har ändrats tillsammans med samhället, hon menar att det har blivit lite av en norm att hacka 

och håna varandra. Karin uttrycker det så här: 

Jag tror att man ska tittar på hela samhället, det hackas överallt det är en sådan 

jargong, man tittar på tv, det är bara att slå på tv:n när som helst så är det mycket 

som handlar om det att håna varandra 



  

23 
 

Karins sätt att resonera kring att jargongen i samhället har blivit råare kan kom kopplas till Fia 

och Anna sätt att resonera. Samtliga respondenter hävdar att den råare jargongen i samhället 

är med och förändrar normen i den sociala interaktionen. I allmänhet har de flesta elever idag 

en egen mobiltelefon och har då tillgång till Internet dagligen. Till följd av att eleverna har 

tillgång till Internet förändras den sociala interaktionen och kommunikationen, som alternativ 

för att tala och umgås med varandra i realtid kommunicerar eleverna istället via sociala 

medier och sms. Den här förändringen kan kopplas till Frisén och Bernes (2016, s.45f) tankar 

om att kommunikationen i olika chattforum blir ofullständiga, och genom det förändras den 

sociala interaktionen. I skrivna meddelanden är det svårt att utläsa känslor och kroppsspråk 

och det leder i största allmänhet till att skrivna meddelanden oftast missuppfattas.  

Pedagogerna förklarar även att genom mobiltelefoner får eleverna tillgång till olika tv-

program som de normalt inte skulle få se av sina föräldrar, genom Internet får eleverna 

tillgång till olika play tjänster där de kan se videoklipp, tv-program etc. som egentligen är 

olämpliga. Fia hävdar att det som pedagoger enbart kan ge vårdnadshavaren information om 

är att dessa filmer eller videoklipp inte är lämpligt för eleven att titta på. Frisén och Berne 

(2016) förtydligar att pedagoger enbart kan anordna möten där de gemensamt kan diskutera 

risker och konsekvenser av vad elevernas användning kan leda till.  

5.1.3 Social påverkan  

I intervjuerna beskrivs det ett antal sociala aspekter till varför nätmobbning eventuellt uppstår. 

Enligt Annas erfarenheter uppstår nätmobbning i allmänhet genom grupptryck och rädsla. 

Anna berättar att hon har varit med om att eleverna har fått otäcka sms av okända personer. 

Anna beskriver en del av innehållet i sms:en ”om du inte skickar detta vidare så kommer det ligga en 

död tjej i ditt rum i natt”. Anna menar här på att det har funnits otäcka meddelanden som har 

skickats runt till elever och att eleverna har utryckt rädsla för att inte skicka vidare 

meddelandet till sina vänner.  

Karin och Fia beskriver deras erfarenheter av de sociala aspekterna mer handlar om rivalitet 

och avundsjuka hos eleverna. Avundsjuka kan uppstå av att man är missunnsam på hur någon 

annan elevs utseende eller hur dennes personliga status är i klassen menar Fia. Karin beskriver 

sin erfarenhet genom att förklara att det är flest tjejer i hennes klass som blir avundsjuka på 

varandra och utsätter varandra för elaka kommentarer på Internet. Karin beskriver de så här:  

dom har varit osams och så är den här tjejen med någon annan, så lägger man ut 

bilder och skriver min bästa kompis… alltså det blir en typ av mobbning det också. 
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I citatet förklarar Karin  att tjejerna i klassen till största del blir avundsjuka på varandra och 

rivaliteten ökar genom att kompisarna väljer att vara med en annan. Karin menar att 

avundsjukan och rivalitet kan leda till att eleverna lägger ut bilder på hur roligt de har bara för 

att provocera den andra kompisen. Karins och Fias sätt att resonera kan kopplas till Annas sätt 

att resonera. De gemensamma faktorerna som pedagogerna uttrycker som den största 

bidragande sociala faktorn till att nätmobbning uppstår är  rädsla, avundsjuka, rivalitet och 

grupptryck. Resonemanget kan liknas med det Frisen och Bernes (2016) beskriver om varför 

nätmobbning uppstår. Författarna beskriver att den sociala faktorn handlar om att passa in i 

den sociala grupper eller som Granström (2007) beskriver har att göra med att hitta sin roll i 

den sociala rangordningen. Inom skolverksamheten kan det vara roller som plugghäst, fräckis, 

cooling, tönt, hästtjej och fotbollsfreak. Frisen och Berne (2016) förtydligar att man kan se att 

elever i allmänhet ser nätmobbning som ett verktyg; ett verktyg för att inte sjunka i den 

sociala rangordningen eller för att få en bättre rollsättning i klassrumskonstellationen. Via 

Internet har eleven en möjlighet att själv kunna förändra sin sociala status och kan då vara 

ytterligare en faktor till varför nätmobbning ökar bland barn och ungdomar. Författarna 

bekräftar att de elever som svarar snabbt, skickar de mest aggressiva kommentarerna och de 

som inte ger upp, kan uppfattas i största allmänhet som en individ med en högre sociala 

status.  

5.3 Pedagogers erfarenheter av nätmobbning  

Utifrån intervjuerna kan vi se att pedagogerna har olika erfarenheter av nätmobbning och det 

kan ha bidragit till att pedagogerna har skapat sig olika förhållningssätt till nätmobbning. I 

följande avsnitt kommer vi att presentera en del skillnader men även likheter i pedagogernas 

erfarenheter.   

5.3.1 Skillnader nätmobbning/ traditionell mobbning  

Karin beskriver utifrån hennes erfarenheter skillnaden mellan nätmobbning och traditionell mobbning. 

Karin anser att eleverna vågar mycket mera på Internet än vad de gör vid traditionell mobbning. Karin 

uttrycker det så här: ” dom står inte här och skriker jävla hora till någon”. Genom citatet påvisar 

Karin att den stora skillnaden mellan traditionell mobbning och nätmobbning är att eleverna 

vågar mycket mer över Internet än i verkligheten något som även Anna och Fia instämmer är 

den stora skillnaden. Pedagogerna menar att eleverna blir mycket råare, tuffare, hårdare och 

fräckare över Internet. Eleverna vågar mycket mer då de kan gömma sig bakom en dataskärm. 

Pedagogernas tankar går att liknas med Dunkels (2013) beskrivning av konsekvenserna till 

varför kommunikationen blir råare på Internet. Författaren menar att eleverna blir vana vid de 
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kränkande kommentarerna och om vuxna individer inte börjar orientera sig på Internet så 

kommer eleverna att skapa sig egna normer och regler som gäller på Internets arena. 

Fia förklara utifrån sin erfarenhet att traditionell mobbning är mer rak och lättare att förstå och 

se än vad nätmobbning är. Fia beskriver det genom att uttrycka: ”den är inte bättre men den är 

mer rak på något vis om man ska säga så” Genom citatet menar Fia att traditionell mobbning är 

lättare att handskas med då anonymiteten vid traditionell mobbning inte existerar på samma 

vis som vid nätmobbning.  

Resonemanget om att eleverna beter sig råare på Internet gör att Fia och Anna anser att 

nätmobbning är värre än traditionell mobbning till följd av att det är svårare att hitta 

förövaren. Till skillnad från de andra beskriver Anna sin erfarenhet av nätmobbning och 

beskriver att eleverna anser att hot är värre vid traditionell mobbning än vid nätmobbning. 

Anna uttrycker det genom att beskriva: ”jag kan förstå när dom säger att hot är värre när man står så här 

men jag är nog mer negativ till det, det låter fel också men ja all form av negativ publicering alltså”. Citatet är 

taget ur ett sammanhang där Anna förklarar att det egentligen inte går att särskilja kränkning 

öga mot öga eller kränkning över Internet utan anser att det är lika illa båda två. Annas elever 

uttrycker att traditionell mobbning är grymmare än nätmobbning eftersom en dator eller en 

telefon alltid går att stänga av. Annas tankar går emot det Sticca och Perren (2013) beskriver. 

Författarna hävdar att nätmobbning är värre än traditionell mobbning eftersom den sprider sig 

till en större publik och ger med sig ett evigt avtryck.  

5.3.2 Ansvar  

En central aspekt i pedagogernas olika förhållningsätt till nätmobbning grundar sig i hur långt 

skolans och lärarens ansvar bör sträcka sig i tid och rum. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver 

att skolverksamheten ska aktivt arbete för att motverka all kränkande behandling som har ett 

samband med skolansverksamheten, oberoende på vilken arena mobbningen förekommer på. 

Det skollagen beskriver att pedagoger ska arbete för att motverka kränkande behandling som 

rör skolansverksamhet oberoende på vilken arena det förekommer, blir problematiskt i 

förhållande till frågan om hur långt pedagogens ansvar bör sträcka sig i tid och rum. Ingår det 

i den pedagogiska yrkesrollen att ständigt vaka över sina elever på olika sociala plattformar så 

att oönskade handlingar inte förekommer på Internet. Bör det vara pedagogernas uppgift att 

ständigt axla sin yrkesroll genom att finnas bland eleverna på sociala plattformar eller bör 

pedagogens yrkesroll och privatliv hållas isär. Hur långt skolans och pedagogens ansvar bör 

sträcka sig över elevernas Internet användning är komplex och blir problematisk i förhållande 

till Skollagen. Skollagen beskriver endast att skolverksamheten ska arbeta aktivt för att 
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motverka all sorts mobbning oberoende på arena, det står inte beskrivet att pedagogerna bör 

axla sin yrkesroll genom att ansvara för elevernas Internetanvändning.  

I det empiriska materialet kan det urskiljas två olika förhållningssätt till när det pedagogiska 

ansvaret bör ta slut. Fia och Anna beskriver tydligt deras förhållningsätt genom beskriva att 

deras pedagogiska ansvar tar slut när eleverna går hem för dagen. Karin däremot står för ett 

annat förhållningsätt till när hennes ansvar slutar. Hon beskriver tydligt att hennes ansvar inte 

kan sluta om det eleverna gör på fritiden påverkan eleverna under lektionstiden. Karin 

beskriver det så här: ”Det blir skolans ansvar på ett sätt om det kommer till skolan och blir ett problem i 

undervisningen” Citatet påvisar att Karins pedagogiska ansvar inte kan ta slut om händelserna 

påverkar elevernas skolresultat och undervisningstid. 

Utifrån den komplexa och problematiska frågan när det pedagogiska ansvaret bör ta slut 

kommer tre olika förhållningsätt fram ur den insamlade empirin gällande om pedagoger bör 

vara vän och finnas och agera i sociala medier utanför skoltid. Det första förhållningsättet står 

Karin för, hon beskriver att det är hennes ansvar som vuxen att vara medveten om vad som 

händer på Internet. Genom att vara vän med sina elever tror hon kan bidra till att eleverna inte 

vågar uttrycka elaka kommentarer till varandra.  

..Jag är vän med många elever både på Instagram och Facebook och om jag har varit 

hemma och sett hur en tjejer har blivit påhoppad av någon annan brukar jag lägga 

mig i konversationen.. men jag är en sådan där person som lägger mig i..  

Citatet är taget ur ett sammanhang där Karin beskriver att hon kan hjälpa till att motverka 

nätmobbning genom att vara elevernas vän på sociala medier. Till följd av att hon är vän med 

sina elever på sociala medier har hon ett vakande öga på vad eleverna skriver till varandra.  

Det andra förhållningssättet beskriver Anna genom att berätta att hon har varit med och 

diskuterat det rent fackligt. Ur diskussionen framkom resultatet att de pedagoger som känner 

att de vill vara vän med sina elever på sociala medier är det bra och kan vara till stor hjälp i 

kampen mot nätmobbning, men att det är upp till varje enskild pedagog att avgöra om hen vill 

vara vän eller inte. Anna uttrycker det så här: ”Vi har diskuterat det rent fackligt och jag tycker att det 

är jättebra av de lärarna som är det”. Citatet syftar till att Anna anser att det är väldigt bra att en del 

pedagoger lär sig att orientera sig och synas på sociala medier men att hon själv inte hade den 

kunskapen och viljan till att lära sig använda sociala medier.  

Det sista förhållningsättet angående när det pedagogiska ansvaret bör ta slut och om 

pedagoger bör vara vän med sina elever på sociala medier står Fia för. Hon beskriver att 
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hennes pedagogiska ansvar inte bör sträcka sig utanför skolans ramar och att hon inte skulle 

kunna tänka sig att vara vän med sina elever på sociala medier.  

.. händer det någonting och du måste prata med föräldrarna och föra en diskussion 

om vad deras barn har gjort.. och sedan sätter du dig på kvällen och kollar på vad de 

äter till middag och har gjort i helgen…. Nej nej nej  

Citatet syftar till att Fia vill skilja på sin yrkesroll och sitt privatliv. Fia fann inga positiva 

aspekter i att vara vän med eleverna på sociala medier utan hon fann bara nackdelar genom att 

påvisa att det kunde störa hennes yrkesroll om hon såg vad eleverna gjorde eller åt till middag 

varje dag. Även om det finns skillnader i pedagogernas förhållningssätt till när ansvaret för 

eleverna slutar, antyder samtliga respondenter att det största ansvaret bör ligga på 

vårdnadshavarens att vaka över sina barn så att det inte gör något tokigt på Internet och att 

skolan bör vara ett komplement till vårdnadshavarens arbete.  

Att skolan bör vara ett kompetent till vårdnadshavarna arbete belyser inte Dunkels (2016) i 

sina texter, dock belyser hon att både pedagoger och vuxna bör bli bättre på att orientera sig 

på Internet. Dunkels (2013) fortsätter beskriva att nätmobbning är svår att omfamna. Hon 

förklarar att samhället kan få en möjlighet att motverka nätmobbning och stoppa dess 

utsträckning genom att vuxna börjar orientera sig på Internet. Beckman (2013) förklarar att 

pedagoger och vårdnadshavare bör hålla sig uppdaterade om Internet och dess användning då 

nätmobbningen ständigt ändrar sin karaktär och form i takt med att samhället förändras. 

Det gemensamma förhållningsättet som pedagoger har till nätmobbning och användandet av 

smarta telefoner är att det skall vara mobilförbud under skoldagen för att minimerar risken att 

oönskade handlingar kan förekomma. Dunkels (2016) beskriver dock att en sådan åtgärd i 

längden inte hjälper till att motverka nätmobbning, utan det betydelsefulla som hon anser är 

att lära eleven utveckla en känsla för vad som är rätt respektive fel samt göra eleverna 

medvetna om vilka lagar och regler det finns att förhålla sig till.   

.  

. 5.3.3 Relationer 

Karin och Annas erfarenheter kring nätmobbning är att relationen mellan pedagog och elev är 

en betydelsefull faktor för att kunna motverka och förebygga nätmobbning. Karin hävdar att 

hon märker ganska tydligt om en elev inte mår bra och menar på att det är relationen med 

eleverna som är det avgörande. Karin menar att det är den goda relationen mellan henne och 

eleven som gör att hon kan läsa av elevens känslor. Anna håller med om påståendet och 
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beskriver att relationen mellan elev och pedagog i yngre åldrar oftast är väldigt bra. 

Relationsskapandet är en betydelsefull aspekt i det pedagogiska arbetet anser Gannerud 

(2003). Författaren understryker att det är ett ständigt och tidskrävande arbete för att skapa en 

god relation med sina elever. Likväl tydliggör författaren Karins tankar genom att påtala att 

goda relation till sina elever underlättar det förebyggande arbetet genom att pedagogen lättare 

kan läsa av elevens känslomässiga reaktioner och signaler. Det kan också bidra till att 

pedagogen kan uppmärksamma om det sker någon förändring i elevens beteendemönster.  

Karin fortsätter att förklara att elevernas förtroende och tillit till henne som pedagog är något 

som behövs tas på allvar, hon menar att har du svikit det förtroendet är det svårt att bygga upp 

det igen. Karin och Anna menar på att man i första hand ska försöka lösa problemet 

tillsammans med eleven om hen inte vill tala med vårdnadshavare.. Karin beskriver hennes 

förhållningsätt så här:  

Alltså är det riktigt grovt, då får jag säga till barnet att jag måste prata med dina 

föräldrar men är det något som jag känner att vi kan hantera och lösa då kanske jag 

väljer att inte göra det. Sen vad som är rätt eller fel 

Genom citatet beskriver Karin att det är viktigare att inte bryta förtroendet som eleven och 

pedagogen har byggt upp, om det inte är nödvändigt. Fias förhållningsätt skiljer sig, hon 

ansåg att vårdnadshavarna borde bli upplysta på en gång om det uppdagas några problem  Fia 

beskriver att hon anser att det är mer betydelsefullt att informera vårdnadshavaren direkt om 

det finns en tendens till nätmobbning för att inte bryta tilliten och förtroendet till föräldrarna. 

Fia beskriver genom citatet nedan att hon bör slå larm till trygghetsteamet och föräldrarna om 

hon får kännedom om att det förekommer nätmobbning bland eleverna. ”ja jag måste ringa 

klockan på en gång” Citatet är taget ut ett sammanhang där Fia beskriver att ringa i klockan 

betyder att hon har ett ansvar att meddela trygghetsteamet samt ringa hem och meddela 

vårdnadshavare om hon får kännedom om att det förekommer nätmobbning bland eleverna. 

Denna skildring av åsikter kan grunda sig i  de olika förhållningssätten kring när pedagogens 

ansvar bör ta slut samt att skolan enbart ska vara ett komplement till vårdnadshavarens arbete 

mot nätmobbning. Trots skildringen av åsikter bland pedagogerna angående när eller om 

förtroendet mellan pedagogen och eleven eller vårdnadshavaren bör brytas belyser Gannerud 

(2003) och Dunkels (2013, s.166) att den tillförlitligaste aspekten till att motverka och 

förebygga nätmobbning är att skapa relationer som bygger på förtroende och tillit mellan 

pedagog och elev. 
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5.4  Pedagogiska strategier för att motverka nätmobbning  

Det går att se av pedagogernas olika erfarenheter att pedagogerna har införskaffat sig olika 

förhållningsätt till nätmobbning. Det går även att utläsa att det inte finns några givna strategier 

eller modeller för hur pedagoger bör arbeta för att motverka nätmobbning men det finns idéer 

som pedagogerna kan arbeta med för att motverka och förebygga nätmobbning. I följande 

avsnitt kommer vi presentera tre olika tematiseringar om hur pedagogerna arbetar för att 

motverka nätmobbning.  

5.4.1 Tillit och respekt  

Pedagogerna beskriver i undersökningen hur betydelsefullt det är att skapa goda relationer till 

eleverna. Pedagogerna är överens om att det är svårt att motverka nätmobbning om eleverna 

inte känner tillit och förtroende till dem som arbetar inom skolverksamheten. Karin beskriver 

att om man har en god relation till eleven känner man oftast på sig när något är fel. Karin 

uttrycker det så här: ”man märker väldigt tydligt när något är galet, man har en ganska nära relation” 

Genom citatet påvisar Karin att hennes relation till eleverna är den grundläggande faktorn för 

att motverka nätmobbning. Karins resonemang kan kopplas till Annas resonemang angående 

tillit och förtroende. Anna beskriver genom sin erfarenhet hur viktigt det är att skapa goda 

relationer till sina elever. Anna menar på att eleverna vågar i största allmänhet komma och 

berätta för henna när något har hänt. Annas uppgift är då att lyssna och visa eleven att man 

verkligen bryr sig och ta elevens känslor på allvar tillägger hon. Anna beskriver en händelse 

kring nätmobbning så här: ”det var några stycken som kom fram och pratade om det på rasten sedan och sa 

att det är jätte otrevligt och jag blev jätte rädd och jag grät” Citatet visar Anna att hon har skapat en god 

relation till sina elever som bygger på tillit och respekt. Eleverna vågar komma och berätta 

och tala om det som är otäckt. 

Till följd av att samtliga pedagoger arbetar med att skapa goda relationer till sina elever, som 

bygger på tillit och förtroende, kan vi konstatera att det finns ett gemensamt pedagogiskt 

förhållningsätt för att motverka och förbygga nätmobbning. Secher (2014) och Gannerud 

(2003) menar att pedagoger har kommit långt i sitt arbete mot nätmobbning när de förstår 

socio- relationernas betydelse. Att enbart finnas där för eleverna och verkligen lyssna till vad 

eleverna vill uttrycka samt att använda sig utav elevernas kunskaper inom teknologiska 

frågor, är en riktning åt rätt håll menar de.  

Trots att Fia anser att relationen är en betydelsefull aspekt i det förebyggande arbetet mot 

nätmobbning så antyder hon att det är skolans trygghetsteam som har det yttersta ansvaret och 

ska arbeta för att motverka och förebygga nätmobbning. Hon bör endast förmedla 
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informationen som hon har fått eller hört vidare till trygghetsteamet som gör ett ärende utav 

informationen. Fia menar på att förhållningssättet kan leda till att förtroendet och tilliten till 

henne som pedagog ökar genom att eleverna känner att hon tar tag i saken och förmedlar 

informationen vidare. Fia beskriver det så här: ”det är alltid två stycken som kopplas in och börjar prata 

och gör ett ärende utav det, då blir inte jag inblandad i just det för att det är min elev” Citatet beskriver hur 

Fia har reflekterar över att det ger mer effekt om en utomstående vuxen som inte har en 

relation till eleverna kommer in och tillrättavisar eleverna. Det fungerade mycket smidigare 

än att den vanliga pedagogen ska ha hand om ärendet. Det här förhållningssättet är inget vi 

har funnit i den tidigare forskningen men vi kan förstå syftet med att det kommer in en annan 

vuxen som tar tag i problemet. Problemet som vi anser kan finnas efter att ha studerat ämnet 

är att eleven eventuellt inte finner den tillit och förtroende som den hade gjort till 

klassföreståndaren. Det kan ha följder av att eleven inte vågar eller vill berätta om allt som 

den har blivit utsatt för eller har utsatt någon annan för.  

5.4.2 Netikett  

Karin beskriver att hon försöker motverka nätmobbning genom att hon öppnar upp en 

diskussion i klassen där de tillsammans pratar om netikett, vad eleverna gör på Internet och 

vad eleverna får göra på Internet. Karin beskriver det så här: ”Ja fast jag har haft rena 

netikettlektioner om.. hur man själv ska bete sig och vad man kan råka ut för”. Citatet är taget ur ett 

sammanhang där Karin förklarar viket av att diskutera vad som är betydelsefullt att tänka på 

när man rör sig på Internet. Karins åsikter om att netikett är ett bra hjälpverktyg går i linje 

med Dunkel (2016) beskrivning att rena netikettlektioner gör eleverna medvetna om hur man 

bör förhålla sig på Internet. 

Anna beskriver att hon använde sig av diskussionsfrågor där eleverna i grupper fick diskutera 

vad nätmobbning ansågs vara, dess regler och vad följderna för nätmobbning kunde bli. Anna 

uttrycker resultatet av diskussionsfrågorna så här: ”barnens diskussioner här, dom varade som sagt 45- 

50 minuter. Hur många gånger jag får jag elva åringar engagerade och jobba med det dom ska jobba och 

diskutera”.  Anna menade genom citatet att responsen hon fick genom diskussionsfrågorna var 

över förväntan. Anna var förvånad över elevernas okunskap när det gällde vilka regler och 

lagar som berör nätmobbning men även vilka konsekvenser nätmobbning kan leda till. Fia 

använde sig inte av diskussion på samma sätt som de andra pedagogerna, utan hon hade 

istället kontinuerliga samtal med elever, både i grupp och enskilt för att få reda på om det 

förekom kränkningar på skolan. Hon ansåg det vara värdefullt att ha samtal med eleverna för 

att kunna bygga upp en viss tillit och även få eleverna att känna sig hörda. Frisén och Berne 
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(2016) är av samma mening som respondenternas strategier. Författarna menar att det inte 

enbart gäller att förmedla vilka lagar och regler som finns för Internet utan det handlar mer 

om samtalskommunikation mellan pedagog- elev. De anser att samtalen bör vara öppna och 

förtroendeingivande. Pedagogerna måste ta elevens samtal på allvar för att denna ska känna 

sig hörd och att deras erfarenhet och kunskap av sociala medier har en betydelse.  

5.4.3 Förebyggande arbete  

Respondenterna uttrycker att skolorna arbetar kontinuerligt för att motverka all slags 

mobbning och att det yttersta ansvaret vid nätmobbning ligger på vårdnadshavarna eftersom 

händelserna till största del sker utanför skoltid. Skolan bör enbart vara ett komplement till 

detta arbeta menar pedagogerna. Likväl eftersträvar pedagogerna mer kunskap om 

nätmobbning både åt sig själva men också till eleverna och deras vårdnadshavare. I 

intervjuerna antyder pedagogerna att vårdnadshavarna har för lite kunskap om Internet och 

nätmobbning för att ha möjlighet till att orientera sig och motverka nätmobbning. Karin 

förklarar att släppa ut barnen på Internet utan att föräldrarna har ett övervakande öga är 

ungefär som att släppa ut dem i staden, helt själva. Karin beskriver det så här:  

 ja det är som att släppa ut dom i staden och dom ska sköta sig själva, där vill vi 

gärna att det ska finnas föräldrar i staden, men var är föräldrarna på internet 

Citatet beskriver liknelsen med att släppa kontrollen över elevernas Internet användning och 

att låta eleverna gå ensamma i en stad sent på kvällen. Karin menar genom citatet att olyckor 

kan hända var som helst och att vårdnadshavarna och pedagoger inte får glömma de faror som 

finns på Internet. 

Anna förklarar att hon i början av terminen kalla till ett föräldramöte där föräldrarna och hon 

skulle diskutera kring temat digitala medier och nätmobbning. Tanken med mötet var att 

vårdnadshavarna skulle komma överens om gemensamma regler om användningen av 

Internet och sociala regler till barnen. Annas försök till att göra vårdnadshavarna delaktiga 

och intresserade slutade inte som Anna hade hoppas på ”jag har 23 barn, dom flesta har dubbla 

föräldrar. Det var 9 stycken här”. Genom citatet uttrycker Anna att föräldramötet inte gick som 

planerat då vårdnadshavarna inte visade något större intresse för att vara med och visa sitt 

engagemang för att motverka och förebygga nätmobbning. För att motverka den okunskap 

och det ointresse som har uppdagas hos vårdnadshavarna har pedagogerna i två av tre skolor 

tagit tag i problemet genom att de ha tagit dit eller planerar att ta dit en föreläsare som 

kommer från polisen. Tanken är att polisen ska tala med samtliga involverade parter och 

klargöra vilka regler och lagar det finns att förhålla sig till samt berätta vilka konsekvenser 
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nätmobbning kan bidra till. Frånberg och Wrethander (2011 s.36) lyfter fram de allvarligaste 

konsekvenser som kan leda till depression och självmordstankar.   

Resultatet av undersökningen har visat på att samtliga skolor inte har någon egen plan för att 

motverka nätmobbning, utan det är samma som skolornas handlingsplaner som vid 

traditionell mobbning. Genom att varje skola har upprätthållit en likabehandlingsplan eller 

trygghetsplan visar det på att skolorna är medvetna om diskrimineringslagen (SFS 2008:57). 

Till följd av de olika resonemangen är det lite anmärkningsvärt att några av pedagogerna 

lägger ett stort ansvar på vårdnadshavaren och inte på skolan som en organisation. Skolan har 

ju ändå tillgång till de resurser som behövs för att strategiskt motverka och förebygga 

nätmobbning. Ibland kan det uppdagas att pedagogerna ger upp, varför ska pedagogerna 

arbeta för att motverka nätmobbning bland eleverna när vårdnadshavarna inte har ett intresse 

att hjälpa till i arbetet mot nätmobbning bland eleverna? Likväl denna uppgivenhet ifrån 

pedagogerna får skolan inte glömma deras ansvar utifrån skollagen (SFS 2010:800). 

Skolverksamheten ska aktivt arbete för att motverka kränkande behandling som har 

anknytning till skolans verksamhet. Även om arbetet för att motverka nätmobbning är 

komplex och problematisk så har skolan ett ansvar, det problematiska är dock hur långt det 

pedagogiska arbetet bör sträcka sig. 

5.5  Sammanfattning   

Inledningsvis kommer nästkommande kapitel inbegripa en diskussion om det mest centrala 

delarna som belyses i följande avsnitt. Kring frågeställningen vilka omständigheter som kan 

bidra till att nätmobbning uppstår visade den tidigare forskningen på att det var makt, 

identitetsskapande och den sociala interaktionen som var bidragande faktorer. Pedagogernas 

belyser att det är anonymiteten, samhälleliga normer och den sociala påverkan som är de 

största bidragande faktorerna till att nätmobbning uppstår bland eleverna. Här kan vi se att 

den tidigare forskningen och det empiriska materialet skiljer sig åt i vissa avseenden. 

Skillnaden mellan resultaten kan förekomma till följd av att pedagogerna inte är lika kunniga 

som den tidigare forskningen är inom nätmobbning men det kan också förekomma till följd av 

att pedagogernas erfarenhet är begränsade till ett visst antal händelser kring nätmobbning. 

Likheten som finns är att den sociala interaktionen bland eleverna är betydelsefull för att 

motverka att nätmobbning uppstår.  

I det andra avsnittet; pedagogernas erfarenhet till nätmobbning och i det tredje avsnittet; 

strategier för att motverka nätmobbning visar resultatet på att det finns olika förhållningsätt 
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till nätmobbning. De olika förhållningsätt som pedagogerna ger uttryck för inbegriper den 

komplexa och problematiska frågan när och var det pedagogiska arbetet bör ta slut.  

Karins förhållningsätt inbegriper en stark åsikt om att hon är vän med sina elever på sociala 

medier för hon anser att hennes pedagogiska ansvar inte tar slut för att eleverna går hem för 

dagen. Utan hon förklara att genom att hon finns på Internet vågar eleverna inte uttrycka 

elaka kommentarer i en sådan stor utsträckning som de kanske skulle ha gjort om hon inte 

orienterade sig på sociala medier.  

Det andra förhållningsättet inbegriper en mer neutral åsikt. Anna beskriver att hon har 

diskuterar fackligt att det är bra av de pedagoger som är vän med sina elever på sociala 

medier men att hon själv anser sig ha för lite kunskap och att hon gärna vill hålla isär 

privatliv och yrkesroll.   

Det sista förhållningsättet angående pedagogernas ansvar och vara eller inte vara vän med 

sina elever på sociala medier kommer ifrån Fia. Fias förhållningsätt är också av de slaget att 

det är starka åsikter men att det inbegriper att pedagoger inte borde vara vän med sina elever 

på sociala medier eftersom att hon anser att det är viktigt att skilja mellan privatliv och 

yrkesroll.  

Avslutningsvis visar resultatet på att det finns liknande förhållningsätt bland pedagogerna. 

Pedagogerna uttrycker gemensamt att det är varje enskild pedagogs relationsskapande till 

varje enskild elev som är grunden för att pedagoger och skolverksamheten ska ha en 

möjlighet till att motverka nätmobbning. Dock skiljer det sig i pedagogernas förhållningsätt 

om hur och när elevens vårdnadshavare bör meddelas om olika incidenter. Fia förhåller sig 

som så att vårdnadshavaren bör meddelas direkt medan Karin och Anna diskuterar kring 

vilken skada det kan ge för eleven. Om de kan lösa problemen inom en liten grupp kan de 

eventuellt gynna elevens välmående och tillit till pedagogen. Både Karin och Anna beskriver 

en medvetenhet att om incidenten är för stor och att den inte går att lösa med hjälp av en liten 

grupp ska vårdnadshavaren informeras så att alla parter kan hjälpas åt.  

 

6. . Diskussion  
Studiens syfte har varit att undersöka vilka olika pedagogiska förhållningsätt det finns för att 

motverka nätmobbning bland barn och ungdomar och en fråga som har varit central i 
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undersökningen är; när bör det pedagogiska ansvaret bör ta slut. Den genomförda studien 

visar på att pedagogerna har olika förhållningsätt i frågan. Det första förhållningssättet 

inbegriper att pedagogens ansvar inte slutar när skolan är slut, utan att pedagogen är gärna vän 

med eleverna på sociala medier för att hålla ett vakande öga. Det andra förhållningsättet är lite 

mer neutral och anser att det är bra av de pedagoger som är vän med eleverna men att hon 

själv avstår. Det sista förhållningsättet inbegriper att det pedagogiska ansvaret bör sluta när 

eleverna går hem för dagen och att man aldrig ska vara vän med nuvarande elever på sociala 

medier (se 5.3.2). Frågan kring när det pedagogiska ansvaret bör ta slut är komplext och 

problematiskt i förhållande till Skollagen (SFS 2010:800). Skollagen (SFS 2010:800) 

beskriver att pedagogerna har skyldighet till att arbeta aktivt mot kränkningar som sker i 

anknytning till skolverksamheten. Ordet anknytning är tolkningsbart, det kan tolkas som att 

skolan har ett ansvar att motverka nätmobbning om det skulle ha en påverkan på elevens 

skolgång. Det vill säga om en elev blir illa behandlad på sin fritid och elevens skolgång 

påverkas hamnar ansvaret på skolans verksamhet. Emellertid beskriver lagen inte att det 

enbart är skolans skyldighet att arbeta aktivt för att motverka och förebygga nätmobbning 

utan vi kan tolka det som att lagen anser att det bör vara ett tätt samarbete med 

vårdnadshavarna. Det blir en problematisk fråga då det är svårt att avgöra vem som ska ta 

ansvaret och finnas där för den utsatte eleven, pedagogen eller vårdnadshavaren. Gannerud 

(2003) beskriver det genom att förklara att gränsen för eller när det pedagogiska arbetet bör 

avslutas börjar luckras upp. En faktor kan vara den teknologiska utvecklingen och den ökande 

användningen av smarta telefoner som bidrar till att gränsen mellan skola och fritid har 

bleknat. En annan anledning till att gränsen bleknar kan beror på att det finns fler pedagoger 

som väljer att vara vän med sina elever och vårdnadshavare på sociala medier. Det kan vara 

positivt då pedagogen har mer uppsikt över vad eleverna gör på Internet. Det negativa kan 

dock vara att pedagogen aldrig kan särskilja mellan yrkesrollen och privatlivet. Slutsatsen 

som kan dras med hjälp av den här bakgrunden är att den största skillnaden i pedagogernas 

förhållningssätt mot nätmobbning är synen på när det pedagogiska ansvaret bör ta slut.  

Studien har även visat att på en skillnad mellan den tidigare forskningen och 

emperiinsamlingen angående vilka omständigheter som kan bidra till att nätmobbning 

uppstår. Den tidigare forskningen beskriver att det är makt, identitetsskapande och social 

interaktion som är bidragande faktorer medan empirin visar på att det är anonymitet, 

samhälleliga normer och den sociala påverkan som kan bidra till att nätmobbning uppstår. 

Skillnaderna mellan empirin och den tidigare forskningen kan bero på att pedagogerna är i en 
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begränsad miljö där de stöter på nätmobbning medan den tidigare forskningen har undersökt 

flera olika miljöer och händelser. Likheten som finns är att det är makt och anonymitet samt 

social interaktion och social påverkan som tas upp. Frisen och Berne (2016) förklarar att 

maktbalansen inom nätmobbning förändras med hjälp av anonymiteten. Anonymiteten kan 

både skapa en känsla av utsatthet för den utsatte men den kan likaså skapa en maktkänsla för 

den som utför handlingarna eftersom att hen kan hålla sig relativt anonym om hen har 

kunskaperna som krävs. Slutsatsen som kan dras mot den här bakgrunden är att det finns en 

skillnad mellan den tidigare forskningen och empirin, vilka omständigheter som kan bidra till 

att nätmobbning uppstår.  

I förhållande till studiens tredje fråga; hur arbetar verksamma pedagoger för att förebygga 

nätmobbning har studien visat på att pedagogerna arbetar relativt frekvent med olika 

motverkande insatser mot nätmobbning. Netikett lektioner och samtalskommunikation är två 

vanliga insatser som pedagogerna arbetar med (se 5.4.2). I den tidigare forskningen beskriver 

Frisén och Berne (2016) hur betydelsefullt det är att arbeta med samtalskommunikation och 

netikett med eleverna. Författarna menar att genom de här insatserna kan pedagogen göra 

eleven medveten om vilka faror som finns på Internet samtidigt som pedagogen kan skapa en 

öppen samtalskommunikation som bygger på tillit och respekt. Gannerud (2003) förklarar att 

relationsskapandet är en betydelsefull aspekt i det pedagogiska arbetet till elever samt till 

vårdnadshavarna. Emellertid kan vi utläsa av resultaten och från Dunkels (2010) att 

kunskapsglappet eller ointresset som finns kring nätmobbning kan bidra till att förtroendet 

och tilliten mellan pedagog och elev minskar. Det förebyggande arbetet bör därför lägga vikt 

på att vuxna, både vårdnadshavare och pedagoger arbetar för att skapa den öppna 

samtalskommunikationen som Frisén och Berne (2016) beskriver.  

Det gemensamma som de tre olika skolorna har för att förebygga nätmobbning är att samtliga 

skolor har infört mobiltelefonförbud under skoldagen. Dock fanns inte den regeln när eleverna 

går över till fritidsverksamheten, vilket vi gärna hade följt upp för att få en insikt i hur det kan 

påverka nätmobbningen i skolorna samt få svar på varför det är olika regler beroende på var i 

skolverksamheten eleven är. I den tidigare forskningen visar emellertid Dunkels (2016) att 

övervakning och förbud till mobiltelefoner inte fungerar som en strategi för att motverka och 

förebygga nätmobbning, det är mer betydelsefullt att lära eleverna vad som är rätt och fel. 

Dunkels (2013) förtydligar sig själv genom att beskriva att det går att förebygga nätmobbning, 

men det handlar om att det måste vara fler vuxna som orienterar sig på internet, det för att 

eleverna inte ska ha möjlighet till att skapa sina egna lagar och regler. Hon menar på att 
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pedagoger och vuxna måste bygga upp en bra relation med barnen och utefter det försöka få 

eleverna att förstå hur man ska och inte ska bete sig på Internet. Slutsatsen som kan dras mot 

bakgrund av den här studien är att verksamma pedagoger har olika förhållningsätt till den 

komplexa och problematiska frågan när det pedagogiska ansvaret bör ta slut. Det går också att 

utläsa av studiens resultat att pedagogerna i den här studien är måna om sina elevers 

välmående och arbetar aktivt med hjälp av olika strategier för att förebygga och motverka 

nätmobbning bland barn och ungdomar.  

 
 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte samt frågeställningar anses vara besvarade med hjälp av de empiriska 

materialet som har samlats in genom kvalitativa semistrukturarade intervjuer. Om studien 

skulle genomföras igen skulle insamlingsmetoden och urvalet av respondenter kompletteras. 

Resultatet av studien visar på att det finns olika pedagogiska förhållningsätt gällande 

nätmobbning. Ett större urval respondenter med en jämnare fördelning mellan kvinnor och 

män samt ett större åldersspann av pedagoger kan bidra till att ytterligare olika pedagogiska 

förhållningsätt till nätmobbning synliggörs.  

I den här studien har insamlingsmetoderna begränsats till en insamlingsmetod då 

undersökningen utförs på en begränsat tid. Fokusgrupper hade varit önskvärt att genomföra 

för att komplettera de semistrukturarade intervjuerna. Fokusgrupper beskriver Bryman (2014, 

s.447) kan användas för att beskriva och synliggöra respondenternas olika reaktioner på 

varandras åsikter. Fokusgrupper hade kunnat bidra med att pedagogerna hade tvingats 

reflektera över varandras åsikter och förhållningsätt till nätmobbning. Till följd av det kunde 

undersökningen få en djupare bild av pedagogernas förhållningsätt och på så sätt bidraget till 

en mer djupgående diskussion i studien.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Till följd av att samtliga pedagoger beskriver att de saknar kunskap för att strategiskt kunna 

förebygga och motverka nätmobbning, föreslår vi att den fortsatta forskningen vore önskvärd 

om den fokuserade på att ta fram flera utarbetade strategier och modeller för att förebygga 

nätmobbning bland barn och ungdomar. Det skulle likaså vara intressant med forskning som 

visar på vilka långsiktiga effekter som nätmobbning och internet både kan ge den enskilda 

individen och samhället.  
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Vi hoppas att vår undersökning har bidragit med en insyn på hur verksamma pedagoger 

förhåller sig till nätmobbning och hur verksamma pedagoger kan arbeta för att förebygga och 

motverka nätmobbning. Det vore intressant att se om vår undersökning skulle uppmärksamma 

likartade resultat om den gjordes i en större utsträckning eller om undersökningen utfördes om 

några år igen.  

  



  

38 
 

Referenslista  
Beckman, L. (2013). Traditional bullying and cyberbullying among Swedish adolescents 

[Elektronisk resurs] : gender differences and associations with mental health.Karlstad : 

Karlstads universitet, 2013. Karlstad. 

 

Beran, T. & Li, Q. (2007). The relationship between cyberbullying and school bullying. 

Journal of student wellbeing, 1(2), 15-33.  

 

Berne, S. (2014). Cyberbullying in childhood and adolescence: assessment, coping, and the 

role of appearance. Göteborg: Göteborgs universitet, 2014. Gothenburg. 

 

Bryman, A. (2014). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Dunkels, E. (2010). Vad gör unga på nätet?. Malmö: Gleerup.  

 

Dunkels, E. (2013). Vad är särskilt med kränkningar på nätet? I Skolverket (Red). 

Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar. (s.154-170). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Dunkels, E. (2016). Nätmobbning, näthat och nätkärlek: kunskap och strategier för en bättre 

vardag på nätet. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Enochsson, AB., Olin, F.(2007). Trakasserier och mobbning på den virtuella arenan. I C. 

Thors (Red.). Utstött- en bok om mobbning. (s. 145-152). Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Fors, Z .(2007). Destruktiva maktrelationer. I C. Thors (Red.). Utstött- en bok om mobbning. 

(s.19-35). Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Friends. (2015) Friendsrapporten. Stockholm: PrintR. 

Friends. (2016) Friends nätrapport. Stockholm: PrintR. 

Frisén, A. & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Frånberg, G. & Wrethander Bliding, M. (2011). Mobbning - en social konstruktion? Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gannerud, E. (2003). Lärararbetets relationella praktiker - Ett genusperspektiv på lärares 

arbete (2003:04). Göteborg: Göteborgs universitet institution för pedagogik och didaktik.  

 

Granström, K. (2007). Olika förklaringar till mobbning. I C. Thors (Red.). Utstött- en bok om 

mobbning. (s. 47-56). Stockholm: Lärarförbundets förlag. 



  

39 
 

 

Lalander, P. & Johansson, T. (2012). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lärarförbundet. (2007). Utstött: en bok om mobbning. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Olweus, D. (2001). Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: Liber. 

Olweus, D.(2007). Mobbning i skolan- fakta och åtgärder. I C. Thors (Red.). Utstött- en bok 

om mobbning. (s.57- 79). Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Secher, Å. (2014). Motverka nätmobbning: råd till dig som är vuxen. Stockholm: SE 

(Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.   

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet.  

 

Skolverket (2002). Skolan - en arena för mobbning: en forskningsöversikt och diskussion 

kring mobbning i skolan. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket.(2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fridishemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket.  

 

Skype (u.å). Skype. Hämtad 2016-05-04, från www.skype.com 

Statens medieråd. (2015). Småungar & medier [Elektronisk resurs]: fakta om små barns 

användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet. 

 

Sticca, F. & Perren, S. (2012). Is cyberbullying worse than traditional bullying? Examining 

the differential roles of medium, publicity, and anonymity for the perceived severity of 

bullying. J youth adolescence, 42, 739-750. Doi:10.1007/s10964-9867-3.  

 

Surfalungt. (u.å). Facebook. Hämtad 2016-05-04, från http://surfalugnt.se/?s=facebook 

Surfalungt. (u.å). Instagram. Hämtad 2016-05-04, från http://surfalugnt.se/?s=instagram 

Surfalungt. (u.å). KIK. Hämtad 2016-05-04, från http://surfalugnt.se/?s=kik 

Surfalungt. (u.å). Youtube. Hämtad 2016-05-04, från http://surfalugnt.se/?s=youtube 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bilagor  

 Intervjuguide  

Personliga frågor 
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http://surfalugnt.se/?s=instagram
http://surfalugnt.se/?s=kik
http://surfalugnt.se/?s=youtube
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- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du varit verksam pedagog? 

 

Teman att arbeta med under intervjun 

- Pedagogers erfarenheter av nätmobbning 

- Omständigheter som påverkar uppkomsten av nätmobbning 

- Hur pedagoger arbetar med/mot nätmobbning 

 

Intervjufrågor 

- Vad tänker du att nätmobbning är?  

- Har du stött på nätmobbning någon gång? (Kan du berätta mer?) 

- Är det någon skillnad mellan traditionell mobbning och nätmobbning tycker du? 

- Har du tänkt på hur nätmobbning uppstår? (Kan du beskriva, varför uppstår det? Vilka 

elever är de drabbade?) 

- Vart förekommer nätmobbning tror du? (Finns det några speciella forum? Sms, bilder, 

Instagram, Facebook osv.) 

- Hur mår en elev som blir/blivit nätmobbad tror du? 

- Vem har ansvar för vad barn/elever gör på nätet? (När/om slutar skolans ansvar?) 

- Är du vän med dina elever på sociala medier? Varför/varför inte, berätta? 

- Har skolan behövt anmäla ett särskilt fall? Kan du berätta?  

- Hur arbetar skolan för att motverka nätmobbning? Berätta. (hjälps lärarlaget åt?) 
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Samtyckesblankett  
Hej, 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på lärarprogrammet vid Örebro universitet, inriktning F-

3. Vi skriver nu ett självständigt arbete, vars syfte är att undersöka verksamma pedagogers inställning 

till hur kränkningar via nätet kan förebyggas.   

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. Intervjuerna 

kommer att spelas in och transkriberas. Allt material kommer att avidentifieras och det du berättar 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av informationen. Efter godkänd uppsats 

kommer materialet sedan att förstöras 

 Genom att delta i intervjun lämnar du ditt samtycke till att studien genomförts på det sätt som 

har beskrivit i det här brevet.  
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