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Syftet med denna studie är att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar om nätmobbning.  

Frågeställningarna är: 

 Vilka erfarenheter har lärarna av nätmobbning bland elever i fritidshem? 

 Hur arbetar lärare förebyggande och åtgärdande med nätmobbning? 

I studien används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat sju stycken 

lärare i fritidshem. 

Resultatet visar att lärarna har svårt att skilja på nätmobbning och traditionell mobbning. En skill-

nad som framkommer är svårigheter med att se nätmobbning men de ser dem som lika allvarligt. 

Lärarna går till väga på samma sätt om nätmobbning skulle uppstå som de hade gjort om det varit 

traditionell mobbning. Relationer och regler utgör delar som är viktiga för lärarnas förebyggande 

och åtgärdande arbete. Det ses som viktigt i elevernas utveckling, skapa förtroende emellan lärare 

och elev så eleverna kan komma till lärarna om nätmobbning uppstår. En del lärare har mer erfa-

renhet än andra beroende på hur länge de arbetat i verksamheten. Lärarna agerar annorlunda bero-

ende på hur länge de varit verksamma inom fritidshem.  
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 Inledning 

Denna studie handlar om nätmobbning och lärare i fritidshems uppfattning om det. Det är något 

som är aktuellt då fler och fler medier dyker upp och där barn på ett enkelt sätt kan ta kontakt med 

varandra över nätet. Idag uttrycks i media att detta med nätmobbning är stort och utbrett. Mobb-

ning har varit ett problem länge och är något som vi känner igen sedan vi gick i grundskolan. Det 

finns mycket forskning om hur lärare kan förebygga och motverka det. Vi var beslutna om att göra 

en undersökning om mobbning, men ville rikta in oss mer mot nätmobbning eftersom det är en 

ny arena för kränkande behandling. Vi anser att kunskap om nätmobbning är viktig eftersom det 

är ett område som blivit större med den nya tekniken som mobiltelefoner, surfplattor och datorer. 

Varför en studie om nätmobbning intresserade oss var för att vi lever i en värld med mycket kom-

munikation via tekniska hjälpmedel, därför intresserade det oss att skriva och undersöka detta om-

råde. Vad gör lärare i fritidshem åt detta problemområde och vad har de för uppfattning om det? 

I läroplan för grundskolan och fritidshem, Lgr 11 uttrycks:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla[…]Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behand-

ling. (Skolverket, 2011a, s. 7). 

Under våra verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett tekniken utvecklas till den grad att 

nästan varje fritidshem har tekniska redskap där kommunikation över internet kan ske. Eleverna i 

de lägre åldrarna har mer kunskap om den nya tekniken och vad de kan göra på den än vad vi hade 

när vi var i den åldern. Många elever idag har via sina mobiltelefoner, internet med sig i fickan hela 

dagarna och kan komma i kontakt med olika forum på nätet på bara några sekunder. 

Vår upplevelse är att lärare har olika förståelse av internetsidor där eleverna kan kommunicera och 

har olika förståelse för hur den nya tekniken fungerar. Vi anser att det krävs ett visst kunnande om 

den nya tekniken och vad som går att göra på den för att lärare ska kunna vara med och upptäcka 

när kränkningar sker på nätet. Det är ett problem som är svårt att upptäcka. Hur kan lärare arbeta 

för att uppmärksamma detta och arbeta för att eleverna får förståelse för vad som är rätt och fel 

att göra på internet? 

Fritidspedagog, fritidshemslärare, fritidslärare är några benämningar på personal som arbetar i fri-

tidshem men i fortsättningen i denna studie används lärare. 
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 Bakgrund 

I följande kapitel kommer olika delar tas upp som är relevanta för studien. Dessa är begrepp, styr-

dokument, mobbningens historia, definition av mobbning och nätmobbning, förebygga och åt-

gärda och sist teorier. 

2.1 Begrepp  

Nedan definieras begrepp som används i studien och det tas också upp vad styrdokumenten säger 

om vilket uppdrag lärarna har.  

Begreppen diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och mobbning finns definierad i 

Skolverket (2014a) och de förklaras på följande sätt. 

Diskriminering är när någon blir orättvis behandlad på grund av kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, 

ålder, religion eller funktionshinder.  

Kränkande behandling är något som inte hamnar under diskriminering, men som ändå kränker indi-

videns värdighet på ett eller annat sätt. 

Trakasserier utförs av en eller flera personer riktat mot en eller flera. Trakasserier behöver inte vara 

synliga utan kan även ske dolt genom telefon, mobiltelefon eller internet. Exempel på trakasserier 

kan vara nedsättande ord, fysiskt våld, starta rykten eller förlöjligande. Att frysa ut personer från 

en grupp kan också vara trakasserier.  

Mobbning är något som sker vid upprepade tillfällen genom negativa handlingar. Det är en form av 

diskriminering eller kränkande behandling. De som mobbar försöker medvetet skada någon annan 

individ. 

Causevic och Lundgren (2008) skriver att när en kränkande kommentar skrivs via mobil eller e-

mail men även om ett kort läggs ut på internet utan personen på fotot godkänt det är definitionen 

nätmobbning.  

2.2 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem står det vilket uppdrag lärarna har för 

att förmedla de grundläggande värdena. ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egen-

värde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Skolverket, 2011a, s. 7). 
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Inom fritidshemsverksamheten talas det om ett helhetsperspektiv där uppdraget är att knyta sam-

man verksamheten i verkligheten. Elever ska med hjälp av lärarna få ökat självförtroende. ”Till 

exempel kan en elevs självkänsla stärkas om hon eller han känner trygghet i gruppen. Självkänslan 

påverkar i sin tur elevens förmåga att lära (…)Verksamheten formas av sådant som elevernas en-

gagemang, leken som resurs, ett tematiskt arbete, fokus på normer och värdegrund och ett upple-

velsebaserat lärande”. (Skolverket, 2014b, s. 14-15). Personal ska genom huvudmannen få den 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna sköta sina uppgifter på ett professionellt sätt. 

Huvudmannens uppgift är att samarbeta med personalen och se över vilket område i kompetens-

utveckling som behövs (Skolverket, 2014b). 

2.3 Mobbningens historia 

Enligt Granström (2007) har fenomenet mobbning alltid funnits, men det har inte alltid funnits 

något ord för det. I slutet av 1960- talet publicerade Dagens Nyheter en artikelserie där ordet 

mobbning nämndes för första gången på svenska. Med läkaren Peter Paul Heinemanns inlägg och 

böcker fick enligt Granström världen upp ögonen för vad som kunde försiggå på skolor, men han 

gav däremot ingen förklaring till problemet. Granström nämner att Dan Olweus, Zelma Fors och 

Anatol Pikas är några forskare som tagit sig an uppgiften att undersöka fenomenet mobbning och 

dess innebörd, men även hur vanligt förekommande det faktiskt är, uttryck som kunde tänkas upp-

komma samt vilka orsaker och åtgärder som kunde finnas. Det finns olika modeller för att för-

hindra mobbning och de har prövats, modeller som till exempel är Kamratstödjare, Farstamo-

dellen, Olweusmetoden samt några andra.   

Under de senaste tio åren har det talats allt mer om mobbning på nätet. Linde och Qvarnström 

(2008) skriver att i början av 2000-talet gick vi in i ett mera avancerat informations- och kommu-

nikationssamhälle. Mänskligheten har varit med om tre stora förändringar i kommunikationssam-

hället och dessa tre är: skriftspråket, boktryckarkonsten och den sistkommande förändringen är internet. 

Olika forskare, både i Sverige och utomlands, har kommit fram till att nätmobbning följer samma 

statistik och är lika vanligt som övrig mobbning. Enligt media har mobbning på nätet ökat mycket, 

men det är något som kan ifrågasättas av forskarna. Med tekniken har självklart tillgången till mo-

biltelefon eller dator och kommunikationen ökat, men det behöver inte betyda att mobbningen 

ökat utan bara att de tillkommit flera arenor att kommunicera på. 

2.4 Definition av mobbning och nätmobbning 

Pikas (1989) som var en av de första att definiera ordet mobbning menar att ordet mobbning inte 

kan användas för att beteckna alla olika sorters konflikter mellan individer. Det skulle göra ordet 
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oanvändbart. Olweus (1999) definierar mobbning som fysisk (kroppslig) eller muntlig och den sker 

flera gånger vid upprepade tillfällen direkt till personen ifråga genom ett slag eller kommentar. 

Indirekt mobbning innebär att en person blir utfryst av andra personer och kretsar. 

Bauman (2013) menar att vid traditionell mobbning kan insatser göras för den som mobbar ska 

utveckla empati. Bauman menar vidare att om nätmobbning kan definieras på samma sätt som 

mobbning ska även insatser som fungerar för traditionell mobbning sättas in för den som mobbar 

på nätet. Om traditionell mobbning och nätmobbning ska definieras olika måste också det före-

byggandet arbetet spegla dess skillnader. Hägglund (1996) säger att kränkande behandling sker på 

olika sätt och att mobbning sker på olika arenor och där finns både synlig mobbning vilket kan ske 

på skolgården, och osynlig mobbning kan ske via en mobiltelefon eller dator. Beroende på vilken 

spelplan mobbningen sker kallas den för olika namn.  

Granström (2007) förklarar orsaker till mobbning genom olika modeller. De tre orsakerna är varför 

offret blir utsatt och däri ligger problemet att till exempel eleven beter sig avvikande, att orsaken 

ligger hos förtryckarna samt att problemet finns i miljön. För offret finns två förklaringsmodeller 

och det är de två första som nämns i texten nedan, för förtryckaren finns också två förklaringsmo-

deller vilka nämns därefter och för miljön finns till sist två förklaringsmodeller. Dessa sex modeller är 

alla olika förklaringar till varför mobbning kan uppstå, men det är inte tydligt avgränsade och för-

klaringarna går in i varandra.  

Den första modellen handlar om att orsakerna finns hos offret vilket är det biologiska synsättet och 

där mobbningen förklaras med att en elev beter sig avvikande eller har ett avvikande utseende, 

exempelvis är fet, svag, färgad etcetera. Det biologiska synsättet förklarar att offret blir en person 

andra klankar på, där den dominerande trycker ner den svagare, offret vill säga. Den andra modellen 

är socialpsykologiskt och enligt den har offer olika roller beroende på vad han/hon gör till exempel 

att vara någon som får alla rätt på ett prov och kan då bli kallad ”pluggis”, likaså om det finns en 

elev som är duktig på idrott och kan den bli benämnd som ”sportnörd”.  

Vidare skriver Granström att orsakerna också kan ligga hos den som mobbar och har en inlärnings-

psykologisk förklaringsmodell som innebär att orsakerna finns i att mobbaren har problem med reg-

ler, exempelvis etikettsregler där mobbaren inte följer ordning via handuppräckning, de tränger sig 

i matkön eller avbryter andra när de pratar. Med denna utgångspunkt kan förklaringen till proble-

met finnas i hemmet där mobbaren lär sig fel. En annan förklaring kan vara att skolan misslyckats 

med att få eleverna att umgås på rätt sätt. Förklaringen hos mobbaren i den psykoanalytiska modellen 
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där finns orsaken i hemförhållanden vilket kan innebära föräldrar som inte bryr sig utan är frånva-

rande och det kan handla om föräldrar som bestraffar sina barn. Om en elev har en sådan bakgrund 

kan det påverka längre fram i livet genom att eleven känner ångest och aggressivitet mot sin om-

givning.  

Det sista Granström beskriver som orsak är miljön och där förklarar han via en gruppsykologisk 

modell att orsaken kan ligga i hur läraren organiserar sin grupp eller klass. Via en värdepedagogisk 

förklaringsmodell pekas på orsaker i miljön som gör att det uppstår mobbning. De grundläggande 

värdena som skolan bygger på ska vara tydliga annars kan det leda till fördomar, etnocentrism, 

främlingsfientlighet samt rasism. I sin tur kan de ge ett rättfärdigande av att förtrycka elever som 

är annorlunda.   

Olweus (1999) nämner andra orsaker än Granström till varför mobbaren mobbar och dessa orsaker 

är att vissa har en mer positiv hållning till våld i allmänhet och känner ett starkt behov av att domi-

nera för att få sin vilja igenom. Detta gör de för att visa sin makt genom att hota svagare personer. 

Pikas (1989) har gjort en undersökning där han frågat barn vad orsakerna till mobbning beror på. 

Svaren han fick var att barnen anser att den oftast startar i olikheter som kläder, utseende och 

uppförande. Olweus (1999) har tankar om att offren ses som inaktiva och försiktiga och därför ger 

ett intryck till mobbaren att det är öppet att mobba för offret kommer inte kunna försvara sig. 

Flygare och Johansson (2013) skriver att med tillgång till både ny teknik för att kommunicera och 

med internet har det kommit nya forum för mobbning och kränkningar. De skriver att det som 

kännetecknar mobbning på nätet och som skiljer den från traditionell mobbning är att den utsatte 

har svårt att gömma sig för aktörerna och den som mobbar kan vara anonym. Ellmin (2014) skriver 

att nätmobbning oftast sker via mobiltelefon och då genom SMS och via nätet på chattrum till 

exempel Facebook och e-post. Det är också enklare att mobba via nätet för där kan förövaren vara 

anonym. 

Linde och Qvarnström (2008) tar upp begreppet generation i samband med ny teknik och menar 

att unga och gamla är olika, den yngre generationen och den äldre generationen utvecklas vanligen 

olika fort när ny teknik kommer in i vårt samhälle. Prensky (2001) drar det längre och kallar de 

unga för ”digital natives” (digitala infödingar) och menar att de föddes in i den tekniska världen 

och de äldre är ”digital immigrants” (digitala invandrare) och menar att den generationen invandrat 

i det digitala och är ofta bortkommen i den nya världen och dess teknik. Dunkels (2012) skriver att 

när ny teknik kommer går vuxna ofta igenom tre olika faser. Det första stadiet är skepsis vilket står 

för att det framförallt är de som är tekniskt kunniga som tycker att den nya tekniken är bra medan 
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de som inte förstår tekniken blir negativt inställda. De negativt inställda utgör ofta den stora delen 

av samhället och de förstår inte det positiva i det nya. Det andra stadiet är tillvänjning och då har 

större delen av samhället gått vidare och nästan alla använder tekniken på något sätt för att de fått 

mer förståelse för den. De flesta användare är inte experter, men de utvecklas genom att lyssna på 

experter. Det tredje stadiet är vardagsteknik då tekniken inte är i fokus utan personen använder 

tekniken till vardags och förstår själva användandet och ser förbi tekniken. I detta stadie kan alla 

vara med och diskutera både tekniken och hur de använder den.  

2.5 Förebygga och åtgärda 

Vad finns det för insatser som gör att nätmobbning kan förebyggas och åtgärdas? 

Som tidigare redovisats med hänvisning till Granström (2007) är olika modeller som har sin orsak 

hos antingen offret, förtryckaren eller miljön. Till de sex modellerna där orsaker fanns, finns även 

åtgärder beskrivna.  

Den första åtgärden hänger samman med det biologiska synsättet där offret är orsaken och där den 

mobbade eleven blir flyttad från klassen för att inte bli skadad av sina klasskompisar och åtgärden 

bygger på att eleven ska beskyddas från förtryckaren genom kamratstöd alternativet att lärare håller 

uppsikt. I den socialpsykologiska modellen bygger åtgärderna på läraren och där denne agerar aktivt 

för att offret ska få en annan roll i klassrummet. Den som ses som syndabock får en viktigare roll 

och det kan till exempel vara spanare enligt Granström är, vilket bygger på att offret får en mer 

positiv roll och via samspel med andra elever då bygga en mer givande relation.  

I den inlärningspsykologiska förklaringsmodellen placeras orsakerna hos förtryckaren. Åtgärder kan 

vara att lärare kommer till rätta med felinlärningen hos mobbaren genom att jobba för att få eleven 

på rätt spår. En annan åtgärd kan vara att lyfta undan eleven från klassen när denne gjort fel och 

på så vis bryta mönstret. Nästa förklaringsmodell är den psykoanalytiska och uppgiften där är att 

mobbarens problem ligger i den inre obalansen och för att komma tillrätta med detta krävs lång 

bearbetning genom olika slags terapi, även psykolog eller terapeut kan då inkallas.  

Inom den gruppsykologiska modellen anses orsakerna finnas i miljön, ledarskapet eller i hur klassen 

arbetar och detta orsakar att klassen får ångest. För att åtgärda problemet utvärderar lärare och 

elever sig för att komma åt problemet. Åtgärder inom det värdepedagogiska synsättet bygger på ut-

veckling av elevers sociala kompetens. För att få fram den sociala kompetensen kan läraren iscen-

sätta gruppövningar eller till exempel lyssnarövningar. Syftet är att stödja elevers etiska utveckling 

för att hindra rasism, mobbning eller konflikter av olika sorters slag. 
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Dunkels (2012) anser att skolan är den perfekta aktören att öka kunskapen om vad unga gör på 

nätet. Den som har en pedagogisk utbildning idag har de kunskaper som krävs för att hantera den 

nya tekniken menar hon. Ellmin (2014) tycker något helt annat och beskriver hur det i Norge har 

pågått en kampanj som heter ”Det er Du som bestemmer” om nätetikett och nätvett och där hälf-

ten av lärarna anser själva att de saknar den kompetens som krävs för att förstå och hantera nät-

mobbning. Dunkels (2012) jämför med hemmen och menar att skolan har stora resurser rent tek-

niskt med datorer, iPads och personalen har lättare att bolla tankar mellan varandra i till exempel 

arbetslag om något har hänt, medan i hemmet finns oftast bara en annan person att bolla tankar 

med och på så vis blir det mer isolerat där. Enligt Sharp och Thompson (1994) använder personal 

sig av att handla mer direkt och förhålla sig till att eleverna blir aktivare vid problem och konflikter 

och där hjälper eleverna till att finna lösningar på de konflikter som kan uppstå i verksamheten. 

Grundtanken bygger på att respekt finns mellan elever och lärare och att relationer utvecklas och 

hur de bör se ut. 

Høiby (2002) menar för att få bra kamratskap krävs det att alla vuxna på en skola jobbar åt samma 

håll, att de har samma grundläggande värderingar och på det viset förebygger mobbning. Att läraren 

lär känna sin klass och grupp är viktigt och Høiby förklarar att en fördel är att ha första utveckl-

ingssamtalet hemma där både barn och föräldrar känner sig trygga, istället för att sitta på skolan 

där barnet kanske inte känner sig bekväm att prata fullt ut.  

En undersökning som Flygare och Johansson (2013) gjort stärker Høibys tankar om kamratskap 

och sociala relationer som viktiga för att minska kränkningar och mobbning via nätet. Lärarna kan 

använda strategier för att eleverna själva ska bli medvetna om hur viktigt det är med relationer och 

på så vis öva upp sin sociala kompetens, exempelvis genom att göra saker tillsammans. Verksam-

hetens mål är att låta elever medverka för att arbetet ska underlättas mot mobbning på nätet. Ge-

nom att arbeta med eleverna får de en bättre självkänsla, fler vänner och då hjälper de varandra i 

situationer och med deras medverkan kan det minska både publikens reaktioner och handlingar på 

nätet.  

Flygare och Johansson (2013) nämner det Granström beskriver som det biologiska synsättet det 

vill säga att vuxna måste vara mer närvarande när det gäller traditionell mobbning och på samma 

sätt måste vuxna vara mer närvarande och veta vad de unga gör på nätet så att de kan ingripa när 

kränkningar sker där. Även här är relationen viktig och att unga har förtroende för de vuxna och 

vet att de kan vända sig till dem om någon kränkning på nätet skulle ske. För att vuxna ska förstå 

vad de unga pratar om krävs det utbildning om mobbning, men det är lika viktigt med utbildning i 
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hur sociala relationer byggs. Enligt Skolverket (2014b) anser lärarna själva inom fritidshem att ar-

beta med relationer inom gruppen, elevers sociala och allmänna utveckling och elevers lärande och 

konkreta sammanhang är något de är experter på. Genom sitt yrkeskunnande arbetar lärarna med 

att få eleverna att vara självständiga och trygga, ta ansvar, vara en bra kompis, lösa konflikter med 

vänner genom att prata och visa respekt gentemot sina medmänniskor och veta vilka regler det är 

som gäller. 

2.6 Teorier 

Lev S. Vygotskij är en av de främsta som påverkat pedagogiken genom sin teori om det sociokul-

turella. Säljö (2012) beskriver Vygotskijs teorier om hur människan utvecklas genom socialt samspel 

med andra. Enligt Vygotskij innebär det att människor kommunicerar med varandra genom kultu-

rella verktyg för att uppfatta och undersöka omgivningen. Säljö skriver om Vygotskijs begrepp 

mediering (förmedling) vilket innebär att människor använder olika verktyg eller redskap för att 

förstå sin omgivning och att dessa redskap eller verktyg både är språkliga och materiella. Vygotskij 

menar att språket format genom kulturella traditioner är ett av dessa förmedlande redskap. Hans 

poäng är att språket är ett anpassningsbart teckensystem om hur vi kan uttrycka oss, fördjupa och 

förstå världen. Genom tecken och det talade språket med andra människor skapar vi en förståelse 

för varandra. Det materiella är någon form av fysiskt redskap som till exempel tangentbordet som 

vi skriver på. Språket och materiella redskap samspelar med varandra, i det här exemplet där red-

skapet är tangentbordet som vi skriver på och för att kunna skriva något måste vi ha lärt oss språket. 

Kroksmark (2003) skriver att det viktiga i det sociokulturella teoretiska perspektivet är att männi-

skan och verktyget hör ihop som till exempel människan och datorn där människan är det psykiska 

och datorn blir det fysiska och i vår tid är datorn en viktig del i vårt sätt att kommunicera.   

Det sociokulturella perspektivet beskriver hur människan utvecklas genom socialt samspel, men 

det kan också användas för att till exempel beskriva mobbning vilket Skolverket (2011b) gjort. Hur 

kommer det sig att vissa människor blir mobbade och andra blir mobbare? Ur ett sociokulturellt 

perspektiv söker individerna förklaringar i sammanhanget istället för den mentala egenskaperna 

hos individerna. Fokus flyttas från individer som mobbar och de som mobbas till att problemet 

ligger i helheten och skolan och dess miljö. Vygotskij anser att det är miljön omkring som är indi-

vidernas betydande del i människans utveckling. Denna teori bygger på socialt samspel mellan in-

divider samt vilka kulturella verktyg (digitala tekniker) som används. Därför passar denna teori in i 

det fortsatta arbetet. 
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 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar om nätmobbning i fritids-

hem. 

3.2 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har lärarna av nätmobbning bland elever i fritidshem? 

 Hur arbetar lärare förebyggande och åtgärdande med nätmobbning? 
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 Metod 

I studien används kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för lärares uppfattningar om 

nätmobbning där lärarna beskriver sina upplevelser om nätmobbning. Bryman (2011) skriver om 

kvalitativ forskning där orden är i fokus och inte siffror. Semistrukturerade intervjuer har använts 

som datainsamlingsmetod i vilka Bryman (2011) skriver att forskaren har temat förbestämt, men 

att intervjupersonen har frihet att svara på sitt eget sätt. Forskaren kan även hoppa över frågor som 

på förhand skrivits ner för att låta personen i fråga prata fritt och forskaren genom det hitta nya 

frågor att ställa under samtalets gång vilka anses viktiga. Bryman skriver vidare att kvalitativ forsk-

ningsstudie kan delas in i sex olika steg där forskaren i det första steget formulerar forskningsfrågor 

som han eller hon vill ha besvarade. I det andra steget ska forskaren välja platser eller personer som 

är viktiga i undersökningen. I steg tre hämtar forskaren in betydelsefulla data för undersökningen 

genom till exempel intervjuer. När detta har skett kommer steg fyra där forskaren ska tolka den data 

som han eller hon har hämtat in. Efter bearbetning av data kommer steg fem vilket innebär att fors-

karen får fram ett forskningsresultat. Det avslutande och sista steget innebär att forskaren kommer 

fram till ett resultat och slutsats i undersökningen.  

Intervjuer (se bilaga 1) gjordes först med elever i grupp för att skapa oss en bild av hur elever tänker 

kring nätmobbning och hur de uppfattar mobbning på nätet. Intervjuerna gjordes i fokusgrupper 

så att eleverna kunde lyssna på varandra och sedan fylla i det kompisen berättade. Bryman (2011) 

skriver att fokusgrupper är bra att använda då deltagarna kan diskutera intervjufrågorna tillsammans 

med andra. Vidare skriver Bryman att i intervjuer i fokusgrupper fokuseras det mer på ett tema 

eller ett ämnesområde. När eleverna gett sin bild av nätmobbning utvecklades nya intervjufrågor 

till lärarna som är baserade på den kunskap som elevernas svar gav. Anledning till att intervjuer 

med elever gjordes var för att få en aktuell bild om nätmobbning bland fritidshemselever som kan 

betraktas som digitala infödingar för att sedan bygga nya frågor till lärarna, men samtidigt har in-

tervjufrågorna skapats utifrån de frågeställningar som presenterats i syftet. Intervjufrågorna har 

utgått från forskningsfrågorna, men som Kvale och Brinkmann (2009) förklarar fungerar det så att 

forskningsfrågorna bryts ner till fler mindre frågor så att den som blir intervjuad får enklare att 

förstå frågan och kan i och med det ge ett rikare svar 

4.1 Urval 

Kontakt togs med tre olika fritidshem som var kända sedan tidigare i tre olika kommuner. Dessa 

valdes efter ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att genom målinriktat urval intervjuar 

forskaren personer som är betydelsefulla för att besvara forskningsfrågorna. Intervjuerna gjordes 
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med elever mellan 9 och 13 år på ett fritidshem och lärarna på två andra fritidshem. Eftersom 

eleverna var minderåriga behövdes godkännande av målsman och ett missivbrev skickades ut i 

förväg så att både eleven och målsman kunde godkänna att intervjun kunde genomföras (se bilaga 

2). Läraren hade ansvar för att samla in missivbreven som intervjuarna hade satt en deadline på. 

Samma dag som deadlinen gick ut ringde intervjuarna tillbaka till skolan för att bestämma ett datum 

då intervjuerna kunde genomföras. Eleverna var två stycken från årskurs fyra och två från årskurs 

sex. Lärarna i studien är verksamma i två olika fritidshem och har varit verksamma olika länge. 

Eftersom undersökningen skulle vara konfidentiell har fingerade namn använts.   

Britta – Har varit verksam i 21 år på fem olika fritidshem.  

Emilia – Har varit verksam 2,5 år på tre olika fritidshem. 

Monica – Har varit verksam i 26 år på två olika fritidshem. 

Göran – Har varit verksam 6 år på ett fritidshem. 

Bernt – Har varit verksam 3,5 år på ett fritidshem. 

Sofia – Har varit verksam 2,5 år på ett fritidshem. 

Anna – Har varit verksam sedan augusti 2014 på ett fritidshem. 

4.2 Genomförande 

Inför ankomsten till fritidshemmet hade vi bett lärarna att välja ut elever som skulle vara lämpliga 

att ha fokusgruppintervju med, det vill säga som skulle kunna ge så rikliga svar som möjligt. De 

fick själva bestämma var de ville sitta så att de kände sig trygga och inga störningsmoment skulle 

uppstå. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om miljön där uppgiften som intervjuaren har är att 

den intervjuade ska känna sig fri och trygg nog att kunna prata om händelser som han eller hon 

varit med om.  

Utifrån de svar som eleverna gav oss utformades nya frågor till lärarna i fritidshemmen (se bilaga 

3). Kontakten med lärarna som var sju till antalet togs via mail och telefon och där gavs också en 

förklaring till studien och dess syfte. De fick själva komma med förslag på när intervjuerna kunde 

äga rum. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon för att deltagarna dels känner igen tekniken och 

för att intervjuarna skulle få med allt lärarna sade. Bryman (2011) skriver att forskare inom de 

kvalitativa är intresserade av vad intervjupersonen säger och hur de säger det. För att få en bra 
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analys krävs en fullständig redogörelse. Under intervjuerna ställde den ena intervjuaren frågorna 

medan den andra såg till att inspelningen fungerade och flöt på utan problem. 

Intervjuerna med lärarna gjordes under två dagar. Intervjuarna kom till skolorna på förmiddagen 

och var sedan flexibla och genomförde intervjuerna när lärarna själva hade tid. Intervjuarna satt 

oftast med båda två och tanken med det var att ta in den information som lärarna berättade och 

det som intervjuarna hör kan vara olika, men även komma med följdfrågor för att berika studien. 

Intervjuerna tog mellan fem och femton minuter beroende på hur mycket lärarna hade att berätta. 

Lärarna valde själva en plats där de ville sitta för att de skulle känna sig bekväma med situationen 

och kunna fokusera enbart på samtalet. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna gjordes olika dagar och vi lyssnade igenom materialet tillsammans direkt när de var 

klara för att sedan transkribera dem. Tanken med det var att ha intervjuerna så färskt i minnet som 

möjligt.  Transkriberingen gjordes ordagrant av det som var inspelat på respektive mobiltelefon. 

Bryman (2011) skriver att fördelarna med att spela in och sedan skriva ut intervjuer är att det är 

lättare att gå tillbaka och se vad intervjupersonerna har sagt. Det är också lättare med inspelade 

intervjuer för att forskaren hela tiden kan gå tillbaka och analysera intervjuerna och på så vis blir 

det en än mer noggrann analys av vad de intervjuade lärarna har sagt.  

En tematisk analys är ett av det vanligaste sätten att ta sig an kvalitativa data. Inom den tematiska 

analysen försöker forskaren skapa centrala teman och subteman. Forskaren kan leta efter likheter 

och olikheter där intervjupersonerna diskuterar temat på olika sätt (Bryman, 2011). Efter transkri-

beringen av intervjuerna gjordes en sammanställning där intervjufrågorna delades in i olika teman 

med utgångspunkt från forskningsfrågorna. Intervjufrågorna 2,4,5 och 6 hamnade under temat: 

Tankar om och erfarenhet av nätmobbning hos lärarna. Fråga 9 och 10 hamnade under temat: 

Arbete för att förebygga nätmobbning. Fråga 8 och 12 hamnade under temat: Erfarenheter av att 

förebygga och åtgärda nätmobbning. Fråga 1 och 11 hamnade under temat: Trygghetsfrågor och 

fråga 3 och 7 hamnade under temat: Var kan elever känna sig otrygga? Därefter analyserades det 

lärarna hade sagt och med hjälp av överstrykningspennor användes en färg till att hitta likheter och 

en annan färg till att se olikheter.    
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4.4 Tillförlitlighet 

För att en kvalitativ studie ska anses tillförlitlig ska fyra kriterier tas hänsyn till och det är kriterier 

för trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdighet innebär att forskarens uppgift är att skapa acceptans hos läsaren. Läsaren måste vara en 

del av den verklighet som ska undersökas för det är läsaren som ska bedöma resultatet, se trovär-

digheten i det och bedöma om forskaren har förstått verkligheten på korrekt sätt (Bryman, 2011). 

Vi relaterar detta genom att de som deltagit i studien får ta del av materialet och att det även finns 

på internet. 

Överförbarhet innebär att arbetet ska vara tydligt och djupt. En tydlig redogörelse och en utförlig 

beskrivning gör så att andra personer kan granska och avgöra om resultatet är överförbart till ett 

annat sammanhang (Bryman, 2011). Det beaktas i vår undersökning genom att vi intervjuat sju 

lärare inom fritidshem. Det ger oss ett djup och en utförlig beskrivning av resultatet.    

Pålitlighet innebär att forskaren ska ha redogjort exakt för hur processen i forskningen har gått till 

för att läsaren ska kunna se hur forskaren har gått till väga. För att både se hur resultatet togs fram, 

men även om någon vill göra en egen undersökning i området, ska det vara så lätt som möjligt att 

läsa hur forskaren gått till väga för att göra en egen studie (Bryman, 2011). Detta kan relateras till 

föreliggande undersökning genom att vi detaljerat beskrivit alla steg fram till resultatet. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska ha agerat i god tro och det ska tydligt 

framgå att forskaren inte medvetet lägger egna värderingar i studien. Har forskaren egna värde-

ringar kan det påverka slutresultatet och där igenom trovärdigheten (Bryman, 2011). I föreliggande 

undersökning har vi ansträngt oss för att vara neutrala och inte påverkat personerna som intervju-

ats.  

4.5 Etiska aspekter 

Bryman (2011) skriver om fyra etiska principer som forskare måste förhålla sig till och de handlar 

om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Informationskravet handlar om forskarens uppgift att informera deltagarna som ingår i den aktuella 

undersökningen för att de ska veta att deltagandet är frivilligt. Forskaren ska också förklara vilka 

moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011). Detta har gjorts genom att vi har informerat 

både om studiens syfte och vilka moment som skulle vara med i undersökningen. 
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Samtyckeskravet handlar om att de som deltar själva har rätten att bestämma om de vill medverka i 

undersökningen. Är personerna minderåriga krävs godkännande från målsman eller vårdnadsha-

vare (Bryman, 2011). Inför intervjuerna som genomfördes med elever skickades ett missivbrev med 

förfrågan om deltagande till föräldrarna eftersom eleverna var minderåriga. För både eleverna och 

lärarna förklarade vi att de hade rätt att avbryta intervjuerna när som helst.  

Enligt konfidentialitetskravet ska all information om personer förvaras på ett sätt så att inte obehöriga 

ska komma åt uppgifterna (Bryman, 2011). All information om personerna förvarades så att bara 

forskarna kom åt informationen och namnen som nämns i uppsatsen är fingerade. 

Enligt nyttjandekravet ska det material som samlas in endast användas till forskningen. Inga namn 

ska publiceras och materialet raderas när arbetet är helt klart och det ska tydligt framkomma för de 

som deltar (Bryman, 2011). All data om intervjupersonerna raderas tre månader efter att arbetet 

blivit godkänt. 
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 Resultat och analys 

I denna del kommer resultatet att redovisas under fem olika rubriker vilka motsvarar de teman som 

analysen av intervjuerna resulterade i.  

5.1 Tankar om och erfarenhet av nätmobbning hos lärarna   

Många av lärarna skiljer inte på mobbning och nätmobbning utan de ser det som lika allvarligt och 

som samma sak. Lärarna menar att med tillgång till mobil eller dator är det enklare idag att kränka 

någon genom till exempel bilder, genom att skriva elaka saker eller bara skriva kommentarer som 

är elaka och som andra elever i klassen kan se. En del lärare tycker att det är svårare att komma åt 

nätmobbning för att det inte är något som syns och att det är något som sker hemma och inte på 

fritidshemmet. Några av lärarna tror att mobbning samt nätmobbning är lika vanligt, men lärarna 

tar upp att traditionell mobbning är något de kan ta tag i snabbare eftersom det är lättare att se och 

det sker oftast ute på skolgården och inte bakom en skärm. 

Ö nätmobbning är ju kanske svårare att komma åt (…) men det händer ju saker som på ett 

annat ställe om man säger, men det får återverkningar här. Mobbning här kan det kan vi ta tag 

i, det är lättare att det kommer upp, och lättare för oss att bearbeta eller jobba med, så nät-

mobbning är nog svårare så. (Britta) 

Några av lärarna tror att elever, särskilt de äldre eleverna, vet vad nätmobbning är för något medan 

elever i de yngre åldrarna inte riktigt förstår vad nätmobbning är och vad som kan hända. Yngre 

elever anses inte förstå allvaret med att skicka något via nätet eftersom de menar att det är på skämt 

berättar en lärare. Även föräldrar är insatta i nätmobbning enligt några av lärarna tack vare att de 

deltagit vid föräldramöten där temat diskuterats. De äldre eleverna använder sms, Facebook och 

andra olika chattar även om det finns åldersgräns på några av dessa sidor. Den äldre generationen 

lärare som varit verksamma i fler år pratar om att de inte vuxit upp med mobiler eller internet och 

tycker att sedan den nya tekniken kom har det blivit svårare att behålla den goda stämningen som 

byggts upp på fritids. En av lärarna försöker att hålla sig uppdaterad på vad som händer i samhället 

angående nätmobbning och genom det skapa sig en förståelse kan hon använda kunskapen att 

hjälpa eleverna att förstå. 

Men nätmobbning för mig är väl någonting jag försöker göra mig medveten om. Att det finns 

och att det påverkar barnen och jag gör väl de genom att jag tar reda på dem här olika sidorna 

som barn är aktuella på idag genom att vet jag vad det är så kan jag också tala om det för 

barnen, så har jag någon förförståelse och så kan jag också dela med mig av det, att det här 

inte är bra liksom. (Emilia) 

Några lärare berättar att de valt att förbjuda alla sidor på internet som innehåller någon form av 

chatt och lärarna säger att de valt att eleverna inte får använda mobiltelefon under skoldagen, det 
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innefattar även fritidshemstiden. Detta görs för att minimera att någon skriver något kränkande via 

sidor på internet eller mobiltelefon. De mer erfarna lärarna som varit verksamma några år säger att 

de märker ganska fort i gruppen om det är något på gång och börjar nysta i det. Vid några tillfällen 

har det kommit fram att allt startat via en mobiltelefon eller någon sida på internet och att eleverna 

sedan tagit med sig problemet till skolan. För att skapa medvetenhet om nätmobbning hos lärarna 

utformade en av skolorna en undersökning där eleverna fick svara på olika frågor kring trygghet 

och mobbning. Det var en enkät som ska tydliggöra problemet kring traditionell mobbning och 

nätmobbning. Lärarna anser att eleverna inte förstår riktigt hur allvarligt och stort det kan vara. 

Därför kan en enkät vara givande för att få en uppfattning om problemet. Beroende på hur eleverna 

svarade kunde lärarna analysera enkäterna och se hur de skulle arbeta framöver. 

5.2 Arbete för att förebygga nätmobbning  

Arbetslag och då speciellt de som arbetar med elever i årskurs F-2 pratar inte så mycket eller inte 

alls med varandra om nätmobbning för att de inte upplever att problemet är lika stort som i de 

äldre åldrarna.  

Jag har inte hört nätmobbning en enda gång sen jag började här förens ni började prata om 

det faktiskt. (Sofia)  

Fritidshemmet har förbjudit sidor som innehåller chattar för att de hade lite problem innan med 

olika bråk och tjafs som var relaterade till användning av mobiltelefoner eller olika chattar. I de 

äldre åldrarna där lärarna kommer i mer kontakt med elever som använder mobiltelefoner eller 

olika sociala sidor på nätet, samarbetar lärarna mer och tar upp det antingen i gruppen som är 

inblandade eller i hela gruppen för att visa att de inte accepterar sådant beteende på fritidshemmet. 

Vidare ligger mycket fokus på att prata om värdegrund och värdegrundsfrågor och det gäller inte 

bara om något händer på nätet utan också om något skulle hända till exempel ute på rasten. 

Om nätmobbning skulle uppstå går fritidshemmen där informanterna arbetar tillväga såsom de 

hade gjort om de var traditionell mobbning och där följer de den likabehandlingsplan som blivit 

utarbetad av just den specifika skolan. 

Ja men det är ju den här likabehandlingsplanen vi har alltså det är ju, det är ju inte nätmobbning 

i sig utan det är ju mobbning överlag. (Bernt) 

Tillvägagångsättet går ut på att först kontakta hemmet och föräldrarna och se ifall de kan lösa det 

med stöd från skolan. Ett fritidshem har som förslag att föräldrar till och med kommer till skolan 

och sitter med om en situation skulle vara så pass allvarlig att problemet inte slutar utan denna 

åtgärd. De har dock inte behövt ta till den metoden ännu. Om metoden inte funkar måste rektor 
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kopplas in. Är fallet så allvarligt att arbetslaget inte själva kan lösa problemet, måste personer med 

större kompetens och kunskap kopplas in för att hjälpa till. Samma fritidshem hade haft en förelä-

sare på skolan som både informerat eleverna, men även personalen om nätmobbning där lärarna 

framförallt märkte att eleverna blev påverkade och fick mer förståelse för vad det innebär att skriva 

kränkande och elaka kommentarer via mobiltelefon eller internet. Det var väldigt uppskattat bland 

personalen då det kom i precis rätt tidpunkt eftersom de börjat få lite problem med det.  

Några lärare nämner vikten av att skolan samt fritidshemmet alltid reagerar direkt om mobbning 

eller nätmobbning uppstår för att se till att det inte ökar och blir än mer allvarligt. 

Man måste visa att det är på allvar i så fall så man inte ignorerar det och låter det vara. Visa att 

det är viktiga grejer liksom. Om det händer då får man lyssna på barnen och ta tag i det helt 

enkelt. (Göran) 

Anledningen till att agera direkt som lärare är att alltid skapa och bibehålla elevernas förtroende. 

Genom att agera direkt ser eleverna att lärarna menar allvar. Vidare menar lärarna att om du inte 

tar tag i problemet kan det få konsekvenser för eleverna som inte försvinner, det blir som en ond 

cirkel där den mobbade inte kommer ur den situationen. Elever kan ges roller som är nedvärde-

rande vid olika lekar och där måste lärarna vara uppmärksamma så att inte samma elev innehar 

samma roll hela tiden.  

Eleverna ska känna sig trygga att komma till en lärare om det händer något på nätet men det skiljer 

sig i hur lärarna jobbar för att nå dit.   

Några pratar om att det är viktigt att arbeta för en god gemenskap i gruppen, att lärarna bemöter 

varje barn som individ så att de blir sedda och även att lärarna bemöter gruppen på ett sätt som är 

lika för alla. När de pratar om den enskilde eleven vill de ha en slags ”kompisrelation” där det går 

ut på att eleven ska känna att den kan skämta och ha kul med lärarna, men att eleverna ska veta 

vart gränsen går. Lärarna känner att de fått en bra relation med eleverna när de säger deras tilltals-

namn och inte fröken. När en lärare byggt en relation under en längre tid är det viktigt att eleverna 

får komma till tals och att som lärare uppmuntra dem till att ta egna initiativ. Genom det anser 

lärarna att de byggt den relation som krävs för att eleverna ska känna sig trygga nog att berätta allt 

för dem även om det som sker via nätet. 

Eh, jag ser väl till att alla känner sig välkomna på fritids eller att se till alla. Öh öppen och 

försöker prata med alla så mycket som möjligt. (Bernt) 

Andra lärare pratar inte om att relationer kommer först utan att det är struktur, regler, rutiner och 

att det är viktigt att sätta tydliga gränser för vad som gäller. Så fort lärarna hör något opassande 
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som är utanför de regler och rutiner som eleverna är väl medvetna om måste de enligt lärarna sätta 

ner foten för att visa att det inte är accepterat med det beteendet. Lärarna säger att ifall en situation 

med nätmobbning skulle uppstå måste de även här visa att det är allvar och inte ignorera den eleven 

som blivit utsatt av nätmobbning. De berättar att om de inte gör det kan eleverna skapa ett sätt att 

trotsa lärarna och då blir det en situation där eleverna bestämmer egna regler och lärarna får då 

svårt att hantera situationen.  

Vi måste ha tydliga regler, sätta tydliga gränser så dem vet vad som gäller liksom. (Göran) 

5.3 Erfarenheter av att förebygga och åtgärda nätmobbning 

Många av lärarna berättar att det inte har fått någon utbildning alls om nätmobbning och har de 

någon så var det från tiden då de gick sin utbildning eller från någon föreläsning, men det är inget 

de har lagt på minnet utan det var mer i informationssyfte om nätmobbning. 

Men vi har ju inte haft några konkreta utbildningar eller något sådant där. (Emilia) 

Men det är ju högskolan. Så jag har inte hunnit få någonting sådant här. (Anna) 

Några av dem tycker att de skulle vara mer av detta i förhållande till vilka åldrar de jobbar med. 

Några av lärarna i de yngre åldrarna tror att de som jobbar med de äldre åldrarna får mer utbildning 

kring detta problemområde eftersom de förekommer mer där. 

Lärare har ett ansvar att följa med i samhällsutvecklingen och den information som kommer fram 

via olika medier vid olika tillfällen. En lärare med flera års erfarenhet i fritidshem anser att hon hela 

tiden måste hålla sig uppdaterad på vad det är som händer bland eleverna och vad det är de gör för 

tillfället och tar även upp att deras fritidshem är ganska skyddat mot nätmobbning, men att de 

måste prata om det med eleverna. När de börjar mellanstadiet har de en samhällstidning som heter 

Åtta sidor som de läser och där tas saker upp som händer i Sverige och världen och där har även 

nätmobbning kommit upp, men samtidigt betonar hon att ”man inte ska väcka den björn som 

sover”, alltså inte prata för mycket om det så att eleverna blir intresserade och nyfikna på vad det 

kan vara utan ha en balansgång för hur mycket det ska pratas om det.    

Lärarna anser att regler är grunden för att verksamheten ska fungera, genom att de förbjudit inter-

netsidor som innehåller chatt och förbjudit mobiltelefoner inom skolans område har de minimerat 

risken att nätmobbning ska förekomma. Ska de använda telefon får de använda fritidshemmets. 

Andra lärare berättar att när eleverna frågar om lov får de använda mobiltelefonerna efter att skolan 

har slutat, för att ringa hem. Lärarna berättar även om att de haft en föreläsare som informerade 

klassvis och lät eleverna jobba och diskutera i grupp. Enligt dem har eleverna väldigt bra lösningar 
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på hur de kan gå tillväga för att förebygga och åtgärda nätmobbning. Tanken med att förbjuda 

mobiltelefoner och möjligheten att chatta på olika forum är att minska risken att kunna skriva 

kränkande kommentarer via dem.  

Skulle nätmobbning förekomma hoppas och tror många lärare att de byggt en sådan bra relation 

att den är så pass förtroendegivande och att klimatet är så pass bra att eleverna vågar komma och 

prata om det med läraren även om eleverna tycker att det är väldigt jobbigt. Lärarna säger även att 

det kan vara bra att samla gruppen för diskussion om nätmobbning och då fråga eleverna vad 

nätmobbning är för något och med hjälp av eleverna komma med förslag på hur de tillsammans 

kan förebygga det.  

Ibland klampar man ju in och gör helt tokigt men men man lär sig med åren. (Monica) 

Med tokigt menar hon att hon gör fel i situationer som uppstår. Hon menar vidare att när lärare lär 

sig något nytt så lär sig eleverna samtidigt, men de utvecklas snabbare än vad vuxna gör och det 

gäller att försöka hänga med i utvecklingen. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Erfarenheter av nätmobbning ser lite olika ut beroende på hur länge lärarna har varit verksamma 

som lärare i fritidshem. Resultatet visar att lärarna inte skiljer på traditionell mobbning och nät-

mobbning, utan de berättar att skillnaden är att nätmobbning sker bakom en skärm och är svårare 

att se och komma åt medan traditionell mobbning kan de lättare se i vardagen. 

Lärare upplever att nätmobbning är mer vanligt bland äldre elever och att de förstår allvaret med 

att skriva något kränkande än vad de yngre gör. Eftersom mobiltelefoner och datorer används mer 

bland de äldre upplever lärarna att nätmobbning förekommer mer bland dem än vad det gör i de 

yngre åren för där förstår de inte allvaret med att skicka eller skriva elaka kommentarer, bilder via 

mobiltelefon eller dator.  

Lärarna upplever att de fått mindre problem med nätmobbning sedan de förbjudit all form av spel 

eller sidor där det finns möjlighet att chatta. Fritidshemmen har förbjudit mobiltelefon användning 

under skoltid samt fritidshemstid. De kan under enstaka fall låta eleven använda sin mobiltelefon 

om de ska ringa hem och inget annat. 

Skulle nätmobbning förekomma menar flera lärare att de skulle hantera det precis som traditionell 

mobbning. De går tillväga genom att först ringa och prata med föräldrar samt följa likabehand-

lingsplanen. Något annat lärare pratar om är att samtala i grupper och diskutera med eleverna om 
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vad nätmobbning är och hur de kan förebygga det. Skulle det inte hjälpa måste rektor och personer 

med mer kunskap och kompetens kopplas in för att hjälpa arbetslaget. Skulle problem uppstå anser 

lärarna att det viktigaste är att reagera direkt så att det inte blir allvarligare. 

De flesta av lärarna saknar helt utbildning kring nätmobbning medan vissa har fått några enstaka 

föreläsningar om nätmobbning tillsammans med eleverna. Några säger att de har fått lite utbildning 

under sina studier, men det är inget de kan komma ihåg. Det är en lärares ansvar att följa med i 

samhällsutvecklingen och se vad det är eleverna gör anser några lärare, men att det också skulle 

vara bra att lärare i de äldre åldrarna skulle få chansen att utbilda sig lite extra om nätmobbning. 

De berättar även att eleverna själva har bra lösningar på problemen som kan uppstå med nätmobb-

ning, men att lärarna måste ha en balansgång på hur mycket de ska prata om det. 

Lärarna pratar om två olika strategier för att barnen ska känna sig trygga att komma till dem om 

nätmobbning skulle förekomma. Några lärare berättar att relationen är viktig för att de ska komma 

medan andra pratar om att strukturer, regler, rutiner är viktigt för att barnen ska veta vart gränsen 

går. En lärare nämner att hon lärt sig mycket hur hon hanterar en situation med den erfarenhet 

hon har fått genom åren. 
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 Diskussion 

I denna del diskuterar vi resultatet av undersökningen, metoden som använts samt vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Den här studien syftade till att ta reda på vilken uppfattning lärare i fritidshem har om nätmobbning 

i fritidshem. Frågeställningarna som skulle besvaras var vilken erfarenhet lärarna har av nätmobb-

ning bland elever i fritidshem och hur det arbetar förebyggande och åtgärdande med nätmobbning. 

Många av lärarna har svårt att se nätmobbning och traditionell mobbning som olika saker mer än 

att nätmobbning sker bara bakom en skärm. Den traditionella mobbningen sker öppet på skolgår-

den och andra platser där eleverna är. Hägglund (1996) skriver att kränkande behandling kan ske 

på olika sätt och att det finns osynlig mobbning och synlig mobbning. Osynlig mobbning menar 

hon är sådant som sker via en mobiltelefon eller dator och synlig mobbning är sådant som sker där 

lärare kan se det, till exempel skolgården. Beroende på vilken spelplan mobbningen sker benämns 

den med olika namn. Vi tycker själva efter att ha genomfört undersökningen att det är svårt att 

skilja på nätmobbning och traditionell mobbning. En kränkande kommentar på nätet eller ute på 

skolgården går inte att skilja på därför är det som Hägglund skriver intressant, det vill säga att det 

bara är platserna det sker på som gör att mobbning och nätmobbning blir olika.  

Lärarna berättar att om ett fall av nätmobbning skulle uppstå skulle de agera på samma sätt som de 

hade gjort vid traditionell mobbning. Bauman (2013) skriver att insatser mot traditionell mobbning 

kan göras genom att till exempel utveckla empati hos den som mobbar. Om nätmobbning är 

samma sak ska även dessa insatser fungera för den som mobbar på nätet. Bauman skriver vidare 

om mobbning och nätmobbning ska definieras som olika måste även det förebyggande arbetet 

spegla dess skillnader. Åtgärderna som Granström (2007) nämner har sex olika förklaringar på hur 

det går att åtgärda traditionell mobbning. Han menar på att det inte finns en förklaring på hur 

mobbning uppstår utan det går från fall till fall, vilket Granström beskriver med sina modeller. Vi 

såg att de lärare som intervjuades hade olika syn på mobbning men alla var klara med att orsaken 

till mobbning kan ske på så många olika sätt. Vi har själva svårt att se något annat än att jobba 

likadant oavsett om det är traditionell mobbning eller nätmobbning. Resultat i studien visar hur 

lärare arbetar för förebyggandet av problemområdet nätmobbning, de har samma grund att luta sig 

emot men beroende på hur och när det uppstår, så måste de agera direkt.    

Dunkels (2012) skriver att skolan är den perfekta aktören för att öka kunskapen om vad unga gör 

på nätet samt att den som har en pedagogisk utbildning idag har de kunskaper som krävs för att 
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hantera den nya tekniken. Där håller vi med om att skolan är en bra aktör för att öka kunskapen 

om vad unga gör på nätet, men att alla med pedagogisk utbildning har den kunskap som krävs för 

hanterandet av den nya tekniken håller vi inte med om. Men Dunkels har en poäng med det hon 

skriver. Vi anser att lärare idag ska ha den utbildningen som krävs för att veta hur de ska hantera 

den nya tekniken för att på bästa sätt kunna hjälpa elever med hanterandet av den. Utav egna 

erfarenheter ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi vid flertal tillfällen sett hur obe-

kväma vissa av lärarna är med ny teknik. Det är oftast den äldre generationen som tycker att det 

blir ett problem med ny teknik och har svårt att förstå den. En lärare vi intervjuade hade lång 

erfarenhet av arbete i fritidshem och upplevde ett problem med den nya tekniken. Därför ser vi 

det realistiskt att hålla med om det Ellmin (2014) skriver om kampanjen i Norge där hälften av 

lärarna anser att de saknar den kompetens som krävs för att förstå och hantera nätmobbning. 

Ellmin beskriver mer det som tyvärr är verkligheten än vad Dunkels (2012) skriver. Läraren med 

lång erfarenhet berättade i intervjun även om den stämning arbetslaget byggt upp. Stämningen 

försvann i elevgruppen i och med att mobiltelefoner och datorer kom in i bilden, men även att hon 

inte hänger med eftersom eleverna utvecklas fortare och har vuxit upp med mobiler och datorer. 

Det kan kopplas till det Linde och Qvarnström (2008) pratar om att unga och gamla skulle vara 

olika när ny teknik kommer. Den yngre generationen och den äldre generationen utvecklas olika 

fort när den nya tekniken kommer in i vårt samhälle. Vi håller med om det några lärare berättade, 

att som lärare i fritidshem är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen vilket innefattar den 

nya tekniken. En lärare med lång erfarenhet berättade något som fick oss att tänka en hel del och 

det var att inte väcka den björn som sover. Läraren menar att inte nödvändigtvis starta något som 

eleverna inte tänker på, hon menar att sker en situation så måste de ta upp det men annars får 

läraren hitta en smidigare lösning på hur de kan tala om det i gruppen. Vi anser att det är bättre 

med kunskap än okunskap inom nätmobbning. Som rasism till exempel. Där förklarar lärare tidigt 

att det inte är acceptabelt att vara främlingsfientlig och då ges kunskapen till eleverna vad det hand-

lar om. Vi anser att kunskapen om nätmobbning är lika viktig och att lärare ska jobba lika där som 

mot rasism för att motverka det. 

Relationer är något vi anser är viktigt för att eleverna ska känna sig trygga att komma till oss lärare 

om något händer. Några lärare berättar att relationer är det viktigaste medan andra tyckte att struk-

turer, regler och rutiner är viktigast. Det håller vi också med om för utan strukturer, regler och 

rutiner fungerar inte verksamheten heller men det ena utesluter inte det andra. Efter en undersök-

ning som Flygare och Johansson (2013) gjort säger de att kamratskap och sociala relationer är 

viktigt för att minska kränkningar och mobbning via nätet. Lärarna kan använda strategier för att 
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eleverna själva ska bli medvetna om hur viktigt det är med relationer och på så vis öva upp sin 

sociala kompetens.   

Att eleverna ska känna trygghet är något många lärare berättar om. De platser som eleverna kan 

känna sig otrygga är raster, korridorer och rum de kan stänga om sig. Det är plaster lärare inte alltid 

är på och det är svårt som lärare att vara på alla platser samtidigt. Flygare och Johansson (2013) 

skriver att vuxna måste vara mer närvarande när det gäller traditionell mobbning och på samma 

sätt måste vuxna även vara mer närvarande och veta vad de unga gör på nätet så att de kan ingripa 

när kränkningar sker där. Flygare och Johansson skriver vidare att även här är relationen viktig för 

att eleverna ska komma till en vuxen om en kränkning på nätet har skett. 

Teorin vi använt oss av i studien är det sociokulturella perspektivet och enligt Vygotskij innebär 

det att människan kommunicerar med varandra igenom kulturella verktyg. Genom användandet av 

olika verktyg och redskap så förstår människor sin omgivning bättre både språkligt och materiellt 

(Säljö, 2012). Som författare hade vi en tanke att fritidshemmen använde datorer eller iPads mer i 

verksamheten än vad de gjorde. Tanken som fritidshemmen hade med att inte använda iPads och 

datorer så mycket var för att minska risken till nätmobbning. Eleverna ges inte möjlighet att an-

vända dator eller iPads där det finns en chatt. Men utanför skoltid och fritidshemstid är det tillåtet 

och där framkom det ganska tydligt att de var inne på olika chattforum. Säljö (2012) skriver, genom 

tecken och det talade språket så skapas en förståelse för varandra. Genom till exempel iPads, mo-

biltelefoner och datorer finns det stora möjligheter att kommunicera idag. Vi anser det är bra att 

dessa möjligheter finns för eleverna men vi som lärare måste tidigt ge eleverna kunskaper om vad 

som är tillåtet att skriva och vad som inte är tillåtet. Detta ser vi som en viktig del för elevernas 

lärande om nätmobbning och för att skapa ett bra klimat via dessa medier. Genom att sitta i grupper 

och samtala med varandra om aktuella ämnen till exempel nätmobbning, skapar de sig en förståelse 

för vad som är tillåtet att skriva och inte och därigenom samspelar eleverna med varandra i dis-

kussionen.  

Att visa respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingarna som samhället i Sve-

rige grundar sig på. Det är något som eleverna ska lära sig i utbildningen enligt Lgr 11 (Skolverket, 

2011a). Vi upplever att lärarna ständigt jobbar med detta som i en process där deras uppgift är att 

skapa individer som sedan lever efter demokratiska värderingar och alltid visa respekt för sina med-

människor. Majoriteten av eleverna förstår men det finns de elever som inte bryr sig och en liten 

del av dessa förstår inte innebörden alls.    
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Uppsatsens resultat om nätmobbning ger oss en bättre uppfattning när vi blir verksamma. Vi har 

fått upp ögonen och det är inte så lätt att motverka nätmobbning om strategier inte utvecklas i 

verksamheten. De olika modellerna som Granström (2007) nämner är något som vi tycker är vik-

tigt. Motverkar lärarna mobbning i skolan upplever vi att det blir lättare att stoppa nätmobbning 

också. Det som framkommer i resultatet och som vi tagit fasta på är relationer, regler, struktur, 

rutiner samt hur elever görs medvetna om nätmobbning och vad som är tillåtet att skriva och göra 

på internet. Genom att jobba med dessa delar samt vår mer utvecklade förståelse kring nätmobb-

ning så kan vi bidra genom att diskutera området med arbetslaget när vi blir verksamma. 

6.2 Metoddiskussion 

I vår studie använde vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vår metod var enligt 

oss bra att använda då lärarna själva fick beskriva sina uppfattningar om nätmobbning. De semi-

strukturerade intervjumetoden var en bra metod att använda för intervjuarna hade ett antal frågor 

som intervjuaren kunde svara fritt på. Tanken med intervjuerna var att vi ville få så fylliga svar som 

möjligt där läraren berättade om sin upplevelser kring nätmobbning och vi kunde ställa följdfrågor. 

Med hjälp av varandra kunde följdfrågor ställas för att få ut än mer tankar från lärarna. Forsknings-

frågorna var svåra att bryta ner till lämpliga intervjufrågor som skulle vara lätta att svara på för 

lärarna. Detta var något vi hade en diskussion om med vår handledare och det tog ett tag innan vi 

var helt nöjda och trygga med frågorna men nu när resultatet är färdigt kan vi se att forskningsfrå-

gorna blev besvarade. Även intervjufrågorna var lyckade genom det resultat vi fick fram. Det som 

vi kommit fram till är att resultatet blir bättre om tid läggs på att bryta ner forskningsfrågorna till 

bra intervjufrågor.  

Tanken med att intervjua elever var att få höra deras tankar och uppfattningar om nätmobbning. 

Detta var något som hjälpte oss en hel del för att kunna ställa bra frågor till lärarna. Lärarna som 

var klasslärare åt dessa elever lottade vilka som skulle få bli intervjuade. Det kan ses som ett pro-

blem för vi kunde fått elever som inte berättade lika mycket som andra elever gjort. Även om 

svaren från eleverna var bra kunde ändå en större förundersökning rekommenderas för att få med 

de elever som hade mest tankar om nätmobbning.  

Vi anser att denna metod var lämplig för den undersökning vi ville göra, sju intervjuer gjordes med 

lärare i fritidshem och där fick vi fram både likheter och skillnader. Svaren som framkom var något 

som kunde analyseras oss mellan. Det resultat vi fick fram blev rikt eftersom vi intervjuade lärare 

med olika erfarenhet från yrket. Tanken var att få fram så omfattande svar kring nätmobbning som 

möjligt. När vi kontaktade lärarna förklarade vi vad intervjuerna handlade om så att de kunde ge 
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sitt medgivande. Några lärare tyckte det var otäckt att bli intervjuade, men vi påminde dem att 

ingen annan mer än vi skulle få höra vad de berättade. Inga namn skulle vara med i studien vilket 

underlättade en hel del för lärarna. Lärarna vi valde ut kände vi sedan tidigare och det kan ha både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna för oss är att vi lätt kan ta kontakt med dem men nackdelarna 

kan vara att de kan känna sig tvingade att vara med eftersom vi känner dem sedan tidigare. Genom 

detta kan det under intervjuerna bli att lärarna inte öppnar upp sig fullt ut. För att få djupare svar 

från lärarna skulle vi rekommendera att skicka ut intervjufrågorna några dagar innan till dem så att 

de på så sätt kan förbereda sig mer. Men de svar de då kan ge är svar som de tror vi vill höra och 

inte svar som blir spontana. Intervjuerna som gjordes nu fick de frågorna direkt under intervjun. 

På så sätt kanske inte svaren blev lika djupa som de kanske hade blivit om de förberett sig. 

När analysen av intervjuerna ägde rum använde vi oss av understrykningspennor för att få fram 

det viktiga. Denna metod anser vi var bra för oss där det tydligt syntes vilka av lärarna som tyckte 

lika och vilka som tyckte annorlunda. Genom att göra på detta sätt kunde vi gå tillbaka och hitta 

det vi sökte på ett enkelt sätt. Med denna metod kan problemet vara understrykningen, för vissa 

delar var inte relevant för studien och ströks inte under och det kan då bli några missar av viktig 

information. Sker sedan en återkoppling så blir fokus på det som strukits under och inte det andra 

materialet.  

6.3       Vidare forskning 

Om mer tid hade funnits rekommenderar vi att göra en förundersökning på fler fritidshem. Där 

skulle en kvantitativ metod med enkäter vara ett bra sätt att få en bredare bild av förekomsten av 

nätmobbning. Genom enkäterna hade kanske skolor med större problem med nätmobbning fram-

kommit. Därefter kunde vilka skolor som ska medverka i undersökningen utses och kvalitativ me-

tod med semistrukturerade intervjuer tar över. Genom detta kan lärare med mer erfarenhet vara 

med och berätta om sina erfarenheter och uppfattningar om nätmobbning och studien skulle bli 

mer berikad.   

Det som framkommit i resultatet är att lärarna använder samma strategier för att hantera nätmobb-

ning som traditionell mobbning. I vidare forskning skulle det vara intressant att veta vilka strategier 

som är beprövade och som fungerar. Sedan skulle det vara intressant att veta hur pedagoger på ett 

fungerande sätt får eleverna att bli medvetna om nätmobbning och vad som är tillåtet och inte 

tillåtet att skriva och göra på olika internet sidor.     
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Bilagor 

Intervjufrågor till barn (Bilaga 1) 

1. Vad gör ni när ni använder mobiltelefon, Ipad eller dator? Berätta! 

2. Hur ofta använder ni dessa apparater? Berätta! 

3. Kan ni skriva med kompisar via dessa apparater? Berätta! 

4. Skriver du ofta med en kompis eller någon annan på nätet? Berätta! 

5. Vad skriver ni till varandra då? Berätta! 

6. Hur uppfattar ni ordet mobbning?  

7. Hur uppfattar ni ordet nätmobbning? Berätta! 

8. Har ni eller någon kompis upplevt mobbning via nätet? Berätta! 

9. Vad är det som skrivs som ni uppfattar som mobbning? Berätta! 

10. Är det via Ipad, dator eller mobiltelefon som mobbningen skett? 

11. Använder du några speciella sidor på nätet? Berätta! 

12. Vad gör lärarna mot mobbning? Berätta! 

13. Vad säger lärarna till er om mobbning på nätet? Berätta! 

14. Hur arbetar ni tillsammans för att få en bra kompisgrupp? Berätta! 
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Hej! (Bilaga 2) 

Vi är två studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som går inriktningen grund-

lärare inom fritidshem. Just nu håller vi på med examensarbete som handlar om nätmobbning. Nätmobb-

ning har blivit ett allt större problem i samhället framförallt inom skolan och fritidshem. Det har därför 

intresserat oss att studera detta område. Tanken är vi ska intervjua barn i åldrarna 9 till 13 år. Barnen kommer 

att intervjuas i grupp. Intervjun kommer att handla om allmänna frågor om internet och verktygen som barn 

använder där. Vi kommer att ställa frågor till barnen om de varit med om att någon blivit mobbad på nätet, 

men vi kommer inte ställa frågor om enskilda barns upplevelser av att ha blivit mobbad. 

Vi kommer att göra inspelningar som vi sedan kommer transkribera för att få fram data till vårt resultat. 

Inga namn kommer publiceras och allt raderas efter arbetets godkännande.  

Nedan skriver ni under om ni godkänner detta och vill hjälpa till med forskning inom detta område.  

Skicka lappen med era barn senast den 14/4-2015. 

Vill ni veta mer om undersökningen får ni gärna kontakta oss. 

Mats Theander                 073 59 88 154   

Tobias Holm Petersson    073 52 10 343 

 

Jag vill vara med i undersökningen. 

Barnets namn: 

 

 

Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen. 

 

 

Datum 
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Intervjufrågor lärare (Bilaga 3) 

1. Hur gör du för att skapa trygghet bland barnen? 

2. Vad tänker du om nätmobbning i jämförelse med mobbning? 

3. Om det finns några speciella platser som mobbning kan förekomma här på fritidshem-

met, vilka kan det då vara? Varför just dessa? 

4. Hur tror du att barn uppfattar vad nätmobbning är för något? Berätta!  

5. Vad innebär nätmobbning för dig? Berätta!   

6. Hur ser din erfarenhet av nätmobbning bland fritidshemsbarn ut? 

7. Vilka sidor är mest inne nu, som du sett eller hört från barnen? 

8. Vad har du fått för utbildning eller fortbildning för att förebygga och åtgärda nätmobb-

ning? 

9. Hur går diskussionerna i arbetslaget om nätmobbning? 

10. Vad gör ni om en situation uppstår där grunden till problemet är nätmobbning? Berätta! 

11. Hur gör ni för att barnen ska känna sig trygga att komma till er om situation om nät-

mobbning skulle uppstå?  

12. Hur gör ni för att motverka nätmobbning? Berätta! 

 


