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Sammanfattning 

Eleverna i dagens skolor är uppvuxna i en digitaliserad värld. De rör sig i princip utan 
begränsningar i den digitala världen. Man skulle kunna säga att det är deras modersmål att 
uttrycka sig och befinna sig på nätet, Vi ser en klyfta i samhället med barn och ungdomars 
nätkunskaper på ena sidan och vuxnas förmåga till kritisk granskning på den andra. Detta 
påverkar i allra högsta grad hur vi handskas med digitala kränkningar i skolan. 

Även om barnen är experter på Internet är det de vuxna som måste hjälpa till med att ge en 
fungerande grund av normer, värden och kritiskt tänkande. 

Vi har gjort en intervjustudie med 37 barn i skolår fem. 20 av barnen går i en småstadsskola och 
17 av barnen i en förortsskola. Intervjuerna har utförts som gruppintervjuer och vi har haft en 
kvalitativ ansats. Våra intentioner har varit att göra undersökningen från barnens perspektiv och 
om möjligt försöka möta och förstå deras livsvärld.  

I vår studie ser vi med stor tydlighet att kränkningar på nätet är verklighet för många elever idag 
och detta påverkar i mycket stor utsträckning deras skolvardag. I samtalen med eleverna har vi 
förstått att det inte är någon större skillnad på att bli kränkt på nätet och att bli kränkt i verkliga 
livet. Själva säger eleverna att det är lättare att skriva något elakt till en person som man inte ser 
och detta gör att kränkningar på nätet kan vara något grövre än kränkningar ansikte mot ansikte.  
Kränkningar sker i stort sett på samhällets alla nivåer och platser. Vi vill inte dra skiljelinjer 
mellan nätet och samhället i övrigt. Internet är en del av vårt moderna samhälle. Det speglar det 
som händer i det verkliga livet. Elever som blir kränkta på nätet blir även kränkta i skolan. 
Samma individer blir kränkta på nätet och i samhället utanför och för samma saker. Vi ser även 
att vuxna behöver ta sitt ansvar och genom att lära barnen kritisk granskning skydda dem mot 
kränkningar. Det är samtidigt skolans ansvar att utjämna oundvikliga socioekonomiska 
ojämlikheter och sträva mot en rättvis fördelning av kunskaper genom att bidra till 
Internetkunskap till alla elever. 

 

Nyckelord 
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Förord 

Under denna studies arbetsgång har det då och då dykt upp problem och frågetecken som vi har 
tvingats och lyckats räta ut. Till en början var vi båda tveksamma till hur det skulle gå att 
samarbeta med någon i uppsatsskrivandet. Det visade sig att vi båda var oroliga i onödan, och 
att vi istället haft stöd i att vara två vid skrivandet. Texten har bollats fram och åter med följande 
tillägg och avdrag vilket gjort den till vår istället för din eller min. Intervjuerna är det enda som 
har genomförts på egen hand. 

Björn var inledningsvis osäker runt ämnet då Annica fördjupat sig i ämnet mobbning tidigare. 
Denna osäkerhet förvandlades sakta till nyfikenhet och strax satt vi båda med näsorna i 
intressanta böcker, artiklar och rapporter. 

Vi har erhållit en djupare förståelse för nätkränkningar och hoppas att vi i framtiden i vår 
yrkesutövning kommer att kunna dela med oss av den insikt som kommit oss till del.  

Då litteraturläsning, intervjuandet och inte minst uppsatsskrivandet tagit en hel del tid i anspråk 
och säkert varit påfrestande för vår närmaste omgivning vill vi tacka våra familjer för det stöd 
de varit och den förståelse de visat.  

Ett varmt tack vill vi också ge alla de barn som vi intervjuat och deras lärare. Utan dem hade 
den här studien inte gått att genomföra. 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Farzaneh Moinian som med brinnande entusiasm 
fått oss att prestera så bra som vi bara kunnat.  

Tack allihop! 

 

Stockholm och Sala den 4/5 2009 

 
Björn och Annica. 
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Inledning 

Det är inget nytt begrepp vi har valt att studera. Människor har i alla tider kränkt varandra. 
Kanske är skillnaden bara hur människor i olika tider och olika samhällen sett på dessa 
kränkningar. Under historien har det varit accepterat och rätt att förnedra och håna svagare 
grupper och grupper av lägre rang på samhällsstegen. Att kränka en jämlike kunde dock leda till 
envig eller dueller om man inte lyckades göra upp i godo. Mobbning eller kränkande behandling 
har alltså varit en känd företeelse mycket länge, men det var först under 1970-talets första hälft 
som man började undersöka fenomenet närmare (Björk, 1999). Att studera kränkande 
behandling ur ett historiskt perspektiv vore intressant, men vi har valt att i första hand 
koncentrera oss på vår egen tid, eftersom vi tror att det är oerhört viktigt att få syn på de ibland 
nästan osynliga kränkningar som äger rum på Internet. Det är extra viktigt att undersöka hur 
nätkränkningar sett ut bland barn och ungdomar eftersom de fortfarande står under beskydd av 
vuxna. Detta beskydd är en av barnkonventionens fyra grundläggande principer, nämligen 
”skydd mot diskriminering” (Unicef, 2009). Om föräldrar, pedagoger och andra vuxna ska 
kunna skydda barn och ungdomar måste de veta vad de ska skydda dem mot.  

Internet är en ny företeelse i världen och det medför naturligtvis att forskning om ungdomar och 
deras mötesplatser på nätet fortfarande är under utveckling. Många områden är inte alls eller 
bristfälligt undersökta. För att minska förståelseklyftan mellan generationerna och vidga vårt 
vuxna perspektiv skulle vi vilja belysa en av Internets mörka sidor, nämligen kränkningar på 
nätet. Barn och ungdomar är födda rakt in i IT-världen och behärskar ofta dess språk och 
teknologi bättre än vuxna, men kränkningar av andra människor handlar om normer och värden 
och dessa värden är i stort sett desamma i alla mänskliga sammanhang. Vi hoppas att svaren på 
våra frågeställningar ska kunna hjälpa oss att minska förståelseklyftan och att vi i förlängningen 
ska finna verktyg för att skapa mötesplatser där vuxna och barn/ungdomar kan mötas på ett 
respektfullt sätt i dialog och dela varandras kunskaper utifrån de olika perspektiv vi har. 

Bakgrund 

Enligt Medierådet (2003, i Dunkels 2007) har 87 % av svenska barn och ungdomar tillgång till 
Internet hemma. I en senare uppföljande rapport från Medierådet (2008) tas inte denna fråga 
upp. Man kan undra om det är så att svarsfrekvensen estimeras till en konstant på cirka 90 % 
och att de övriga 10 % antas komma från en sådan socioekonomisk bakgrund att de aldrig 
kommer att ha råd att skaffa en dator till hemmet. Det innebär i alla fall att de flesta som växer 
upp idag har en möjlighet att vidga sina vyer och leva som världsmedborgare på ett helt annat 
sätt än de som växte upp i en tid då Internet inte fanns. Detta skapar en förståelseklyfta mellan 
ungdomar och vuxna. Den vuxna generationens svårigheter att förstå barns och ungdomars 
aktiviteter på nätet ser vi ofta exempel på i dagstidningsrubriker, tv-debatter och på ledarsidor. 
Rubrikerna är ofta braskande och uttrycker rädsla och i många fall panik (Dunkels, 2007). Våra 
barn och ungdomar måste skyddas mot Internets skadliga påverkan. Mediapanik är ingenting 
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nytt. Nya medier har alltid mötts av viss misstro och rädsla, i synnerhet i relation till det 
uppväxande släktet. Tanken om en digital native (Prensky, 2001, i Dunkels, 2007) förklarar på 
ett bra sätt förståelseklyftan mellan barn/ungdomar och vuxna. En digital native är en person 
som är född till en värld där IT är en naturlig del. De behöver inte jämföra denna teknologi med 
någonting annat för att förstå den. En digital immigrant är en person som föddes innan IT blev 
en del av vardagen. Det här är en förenkling, men den kan hjälpa oss att förstå att vi har olika 
sätt att möta IT beroende på hur gamla vi är. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att kartlägga hur kränkningar mellan ungdomar och barn, som surfar på 
Internet, ser ut. 

Frågeställningarna som vi tänker ska hjälpa oss att belysa syftet är; 
• På vilket sätt kränker, blir man kränkt som barn på nätet? 
• Hur pass vanligt är det med nätkränkningar? 
• Var på Internet förekommer dessa kränkningar? 
• Hur hanterar barn att eventuellt bli kränkta på nätet? 

Tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att presentera litteraturen genom att tematisera den. Detta för att få det stora 

textmaterialet hanterbart och mera överskådligt. De fem olika teman som vi har funnit i 

den tidigare forskningen är; Sociokulturellt perspektiv, Barnkultur/ungdomskultur, 

Internet, Kränkande behandling och Nätkränkningar/cyber bullying. 

Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet mellan den kollektiva gruppen och den enskilda 
individen som ägnas extra intresse. Fokus ligger på vilka förutsättningar som finns i en kultur 
eller ett samhälle å ena sidan och vilka resurser den enskilde individen besitter å andra sidan. 
Man intresserar sig för hur den kollektiva kunskapen reproduceras i samhället och hos den 
enskilde individen och vilka delar av denna kunskap den enskilda kommer att kontrollera (Säljö, 
2000). Intressant för oss är att försöka se de olika individernas kunskaper och genom det de 
förmedlar som grupp försöka förstå hur de ser de kollektiva kunskaperna som finns i samhället. 
Vi intresserar oss också för hur de sociala och kulturella resurserna som finns eller saknas i 
barnens närhet påverkade deras sätt att tolka omvärlden. I enighet med det sociokulturella 
synsättet anser vi att barn, i första hand, ser världen utifrån en kollektiv tolkning som sker 
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tillsammans med andra, och inget som i någon större utsträckning sker individuellt. Denna 
tolkning av verkligheten sker primärt genom kommunikation av något slag. Genom 
kommunikation skapas sociokulturella resurser och där blir också kulturens samlade kunskaper 
och redskap synliga. Det är också genom kommunikation som de sociokulturella resurserna förs 
vidare. De kulturella redskapen är både abstrakta (intellektuella) och konkreta (praktiska) (Säljö, 
2000). Exempel på abstrakt redskap kan vara det talade språket och ett exempel på konkret 
redskap kan vara en dator. Att dra så tydliga gränser är inte helt enkelt eller ens självklart då 
datorn idag i hög utsträckning används till att kommunicera med, till exempel genom MSN eller 
e-post. Man kan säga att den konkreta datorn används till det abstrakta att kommunicera. Att 
detta är vanligt bland femteklassare visade sig vara fallet hos en majoritet av de barn vi 
intervjuade. 

Med allt ovanstående i åtanke känns det bra att gå i Blidings (2004) och Osbecks (2006) fotspår 
och genomföra gruppintervjuer. Då får vi en möjlighet att se ett kollektivt kommunicerande 
bland barn och hur samhällets kollektiva kunskap har reproducerats hos dem. 

Vi har gjort vår undersökning från den unga människans perspektiv och därför tyckte vi att det 
var på sin plats att titta närmaren på begreppen barn och barndom. I nyare barndomsforskning 
utgår man ifrån att barndom inte är en företeelse som är oföränderlig och evig, utan att varje tid 
och varje samhälle skapar sina egna uppfattningar om de individer som kallas barn. Begreppen 
anses alltså vara sociala och kulturella konstruktioner (Johansson, 2000).  

Barn anses i vårt moderna västerländska samhälle vara marginaliserade. En marginaliserad 
grupp definieras i relation till en tänkt normalgrupp. I vårt samhälle är normalgruppen vuxna, 
vita män med utbildning. De bor i staden, är av medelklass och är heterosexuella (Johansson, 
2000). Barn avviker alltså från normen. Man kan se barnens marginaliserade position i det 
dagliga umgänget mellan vuxna och barn. Barn ses i allmänhet som en kostnad för samhället, 
trots det mervärde de skapar, dels genom att gå i skolan och bygga upp ett viktigt humankapital, 
dels genom den stora del av arbetsmarknaden som innebär att arbeta med och för barn. Barn är 
inte intressanta för vad de är nu, utan bara för vad de en dag ska bli.  

Barnkultur/ungdomskultur 

Bliding (2004) skriver i sin avhandling om barns sätt att handskas med relationer i bl.a. skolan. 
Hon pekar på att kränkningar inte är ett nytt fenomen men att det har blivit uppmärksammat i 
och med att begreppet mobbning blev allmänt känt och vanligt förekommande i media. 

Bliding menar att mobbning har blivit ett särskilt forskningsområde där man ser på det som ett 
isolerat fenomen av uteslutande och kränkande eller förtryckande handlingar. Dessa handlingar 
ses som aggressiva beteenden mellan individer som förklaras av de olika individernas bakgrund 
och/eller karaktär. I Blidings studie väljer hon istället att se barn som sociala aktörer och 
medskapare av sina egna liv och sin omgivning. Hon sätter uteslutandet och kränkningar i ett 
bredare perspektiv där de inte låter sig förklaras så enkelt. Hon menar att allt handlande (även 
kränkningar) är situerade i sociala situationer och avhängda av sitt kontextuella sammanhang. 
Barns kollektiva handlande /re/producerar sociala praktiker och barns egna  kulturer. 

För barnen i skolan är det nödvändigt att försöka skapa ordning och mening i denna tillvaro 

för att kunna förstå och hantera den. Det innebär att sortera människor i den närmaste 
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omgivningen i olika samhörigheter och gemenskaper samt att bekräfta och markera dessa 

inför varandra. (Bliding, 2004, s 45) 

I likhet med Bliding så har Osbeck (2006) skrivit en avhandling som tar sin utgångspunkt i 
kränkningen. Att ha kränkningen som utgångspunkt för ungas livsförståelse i sin studie anser 
hon motiveras ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Genom att ha fokus på kränkningar så 
synliggörs de gällande livsförståelserna. Kränkningen blir ett slags inlärningsverktyg för 
livsförståelse. Hon visar också att kränkningar kan fungera som ett korrigerande 
inlärningsverktyg. Kränkningen riktas mot något (en handling eller ett förhållande) som ogillas. 
När den som blir utsatt förändrar sitt beteende så förväntas kränkningen upphöra. Kränkning 
kan både ge upphov till och vara uttryck för en specifik livsförståelse. Genom intervjuer med 
ungdomar och senare analyser av dessa intervjuer har Osbeck formulerat följande definition på 
kränkning, utifrån ungdomarnas berättelser; 

…kränkningar [kan inte] förstås som en särskild form av handling som avviker från andra 

handlingar i skolan. För de intervjuade eleverna skulle istället den kränkande handlingen 

kunna beskrivas som en av flera handlingar som syftar till upprätthålland av de kulturella 

normer som den sociala hierarkin bygger på… (Osbeck 2006. s.46)  

Jonsson (2007) har i sin avhandling; Blatte betyder kompis – om maskulinitet och språk i en 

högstadieskola, under ett års tid följt en grupp invandrarkillar i en högstadieskola. Han har 
intresserat sig för språket och fokuserat på den vardagliga kommunikationen och hur den 
producerar och reproducerar genusordning. Jonsson skriver om hur språket skapas och 
omskapas i fråga om betydelse.  Han följer en grupp ungdomar som genom språket skapar 
gemenskap och uttrycker tankar, men de använder också språket för att ”göra något”. De 
använder språkets ”talhandlingar” eller ”performativer”.  

Killarna pratar mycket om att vara sig själva, att vara äkta. Svenska killar kan t.ex. accepteras 
som invandrare om de är sig själva. Ett exempel är en kille som byter stil och i skolan får höra 
att han är svensk-wannabe vilket av killarna anses vara något mycket negativt. För att knyta an 
till Osbecks och Blidings avhandlingar, kanske det är/kan bli ett exempel på när kränkningen 
fungerar korrigerande som ett inlärningsverktyg. Killen håller på att falla ur ramen för den han 
brukar vara, det som förväntas av honom, och så korrigerar kompisarna med denna kommentar 
för att få honom att förändra sig. 

Jonsson (2007) menar, i enighet med flera (Bliding, 2004; Hernwall, 2003; Löfberg, 2008; 
Moinian, 2007; Osbeck, 2006), att barn är med och konstruerar och rekonstruerar kulturen de 
befinner sig i.  

Johansson (2000) anser att barnen är aktiva subjekt som själva deltar i konstruktionen av barn- 
och vuxendom och visar detta med hjälp av tre påståenden: 

 Att erfarenheter görs och kunskaper och färdigheter tillägnas i ett ömsesidigt utbyte mellan 

individen och omgivningen. – Att individens tillägnande av den omgivande kulturen samtidigt 

är en produktion av både individen själv i tillvaron och denna tillvaro. – Att detta aktiva 

tillägnande är ett förhållningssätt som gäller alla individer, både vuxna och barn. (Johansson, 

2000, s 42) 

Buckingham (2003), för diskussionen till ett djupare plan genom att i likhet med Osbeck (2006) 
med flera (Bliding, 2004; Hernwall, 2003; Jonsson, 2007; Johansson, 2000; Löfberg, 2008 & 
Moinian, 2007) se barndom som en social konstruktion, som en historisk, social och kulturell 
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variabel. Han menar att begreppet barndom är skapat av vuxna, för vuxna för att separera barn 
från vuxna genom till exempel skola, förbud mot barnarbete etcetera. 

Buckingham ser också på barndomen som ett slags exklusion. Barndomen definieras i princip 
av vad barn inte är och vad de inte kan. Framför allt är barn fråntagna sitt självbestämmande 
och måste helt och hållet lita till vad de vuxna anser att barnet behöver. Han menar att man 
förnekar barnet en aktiv roll i ett skapande av en egen kultur. 

På senare tid, menar Buckingham att synen dock ändrats en del. Från att tidigare har blivit sedda 
på som offer för media så ser man nu att barn innehar en ny slags kraftfull ”medial läs- och 
skrivkunnighet” en spontan naturlig visdom som av någon anledning förnekats vuxna. I 
synnerhet nya mediala teknologier tycks förse barn med nya möjligheter till kreativitet, 
gemenskap och självförverkligande. Internet och annan teknologisk kommunikation är en arena 
som lyfter barnet ur sin marginaliserade roll i samhället och ger dem övertag. 

Han menar att det finns en slags ambivalens i den allmänna debatten runt ny teknologi och nya 
kommunikationssätt. Å ena sidan tycks Internet bära med sig en enorm positiv möjlighet till 
lärande, men å andra sidan så ser man att det kan vara skadligt för dem som man ser på som 
särskilt sårbara. Hur som helst ser han att de ovanstående argumenten bara tycks gälla barn eller 
snarare idén om barn.  

Datorn och Internet kan fungera som ett slags syndabock varpå man kan skylla oro och 
frustration oavsett om det är angående våld, omoral, kommersialism, sexism eller kärnfamiljens 
förfall. På samma sätt, å andra sidan, kan datorn och Internet fungera som ett universalmedel, 
något som inger hopp och väcker drömmar. En magisk agent som ska låsa upp den visdom och 
dygd som tidigare legat undangömd (Buckingham 2003). 

Internet 

Internet var från början ett militärt nätverk (ARPANET). 1969 övergick det till civilt 
användande och bestod då av fyra stycken sammankopplade datorer som användes av 
amerikanska universitet. (Hernwall, 2003) 1992 bestod Internet för första gången av en miljon 
sådana datorer. Tio år senare, 2002, hade antalet värddatorer ökat till drygt 147 miljoner. Under 
samma period, 1969-2002, har antalet användare gått från att vara några få specialister på några 
få universitet till att bli över 550 miljoner användare över hela jorden.  

World Wide Web, WWW, är en funktion på Internet som gör att man enkelt kan hämta 
information i form av text, bild och ljud. World Wide Web skapades 1991, två år innan Internet 
fick sitt stora genombrott bland allmänheten. Antalet webbplatser har ökat dramatiskt sedan 
Internet på allvar blev publikt i början av 1990-talet. I juni 1993 fanns det 130 webbplatser och 
nio år senare, i juni 2002, hade webbplatsernas antal stigit till nästan 39 miljoner. Detta ger en 
bild av Internets snabba utvecklingshistoria och är också bakgrunden till vi på många ställen i 
litteraturen mött påståendet att dagens barn är den första generation som är födda och uppvuxna 
i ett informationssamhälle där IKT (informations- och kommunikationsteknik) tillhör vardagen. 
(Buckingham, 2003; Dunkels, 2007; Hernwall, 2003; Kelsey, 2007). 
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Datorn ger till exempel barn och ungdomar tillträde till ett glokalt1 sammanhang. Det 
geografiska avståndet är inte längre ett hinder, utan snarare en möjlighet till kontakt och 
erfarenhetsutbyte. (Hernwall, 2003) Man kan ”se hur de har det i andra länder” som en pojke 
säger. Informationstekniken möjliggör alltså gränsöverskridande – med teknikens hjälp kan 
människor överskrida konventionella eller etablerade gränser. För flera av barnen som Hernwall 
intervjuat är kommunikation via Internet mycket viktigt. De ”pratar” med sina vänner, men 
säger också att det är viktigt att ha en dialog och att träffa nya människor. 

Hernwall (2003) anser att begreppet IT, informationsteknik, är trubbigt och på inget sätt visar på 
de möjligheter till kommunikation som tekniken erbjuder. En mer nyanserad och riktig bild får 
man om man använder begreppet informations- och kommunikationsteknik, IKT. Då ser man 
tydligare möjligheterna till aktivt deltagande och kommunikation. Hernwall menar att 
användningen av IT-begreppet riskerar att placera datoranvändaren i en passiv roll där datorn 
enbart används till att motta eller sök information, något som inte alls motsvarar barn och 
ungdomars användande av Internet och som dessutom visar en bild av barn som passiva 
mottagare och inte alls som aktiva medskapare av sin kultur och sina liv. 

En av de communities, mötesplatser, där barn och ungdomar träffas på nätet heter Lunarstorm. 
Lunarstorm ger ungdomar en möjlighet att uttrycka sig, umgås med olika människor, höra 
andras åsikter och att uttrycka sina egna åsikter (Johansson, Lindblom & Rask, 2007). Även för 
dem som inte vågar prata i klassrummet. Lunarstorm handlar om att visa vem man själv är och 
våga stå för det. Att bli sedd och uppskattad för den man är. Varje höst när skolorna börjar 
samarbetar Lunarstorm med Friends i ett projekt som kallas ”Stoppa skitsnacket”. Då 
informerar man om vad mobbning är och vilka följder det får. Även material om rasism, 
utarbetade av Forum för levande historia, finns med. Lunarstorms värderingar ska vara väldigt 
tydliga. Man ska kunna mötas på lika villkor och känna sig välkommen. Det är viktigt och 
kräver mycket jobb. Företaget har en säkerhetsavdelning där fem personer arbetar. Utmanande, 
provocerande och olagligt material raderas snabbt. Bilder i personliga presentationer 
kontrolleras innan de publiceras. Det finns också en anmälningsknapp som leder till ett formulär 
där man kan anmäla brott mot reglerna. Vuxenvärlden måste lära barn och ungdomar att samma 
regler och samma faror finns på nätet som i vanliga livet. De vanliga grundreglerna för 
medmänsklighet och försiktighet gäller: uppför dig schysst mot andra, följ inte med okända 
personer hem, tro inte på allt folk säger, lämna inte ut personliga saker som nycklar, lösenord, 
avklädda bilder eller hemligheter. De som råkar illa ut på nätet är ofta de som råkar illa ut i 
övriga livet. Därför är det viktigt att skolan arbetar med sådana frågor. Säkerhetsbeteendet 
måste finnas i barnets huvud. Vuxna måste ge barn verktyg att hantera sin omvärld. Detta sker i 
en öppen dialog, inte med förbud, fördömanden och pekpinnar. Då undviker barn att berätta om 
sina problem och då missar vi vuxna möjligheten att hjälpa till. Visa intresse för vad barnet gör 
på Internet! 

Detta är även det budskap som Skolverket (2000) ställer sig bakom i en skrift som beskriver 
Internet på gott och ont. Skriften handlar i huvudsak om Internetanvändande i skolan och menar 
att på samma gång som Internet ger skolorna enorma nya möjligheter att på ett spännande sätt 
utveckla lärandet finns det också baksidor som skolan måste lära sig att hantera. Man visar på 
tre möjliga vägar som skolorna kan gå för att behandla frågor om kontroversiell information:  

                                                      
1 Glokalt är förstås en sammandragning av globalt och lokalt och visar hur dessa två möts, blandas 

och skapar nya förutsättningar för barn. 
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• Tekniska åtgärder: är när man genom filtrering minskar elevernas tillgång till 
oönskad information.  

• Regelsystem: handlar om att skolan skapar regler för och kontroll över vilken typ av 
information som är tillåten.  

• Handlingsberedskap: är när skolan med hjälp av pedagogiska och sociala åtgärder 
hjälper elever att skaffa beredskap att klara av all möjlig information som de möter på 
Internet.  

I Skolverkets skrift förordas den tredje vägen. De två första syftar till att skydda eleverna från 
att möta olämplig information, den tredje handlar om att förbereda dem för att hantera och klara 
av sådan information. De två första känns orealistiska eftersom det är helt klart att eleverna förr 
eller senare kommer att utsättas för olämplig information. Då hjälper det inte att skolorna har 
blockerat denna typ av information, utan det bästa vore om skolorna kunde arbeta aktivt med att 
stärka elevernas etiska handlingsberedskap och öka deras kunskaper i kritisk granskning. Detta 
leder till ökat ansvar för lärare och skolledare. 

Kränkande behandling 

Under hösten 2003 genomförde Skolverket en attitydundersökning bland elever i skolår 4-6. 
Syftet var att få veta mer om dessa elevers syn på, upplevelse av och attityder till skolan 
(Skolverket, 2004). Resultatet av undersökningen visade att mer än åtta av tio elever trivs i sin 
skola och med skolarbetet. När det gäller otrygghet och mobbning känner sig fler än nio av tio 
elever alltid eller oftast trygga i skolan och de är heller aldrig rädda på raster eller på väg till 
eller från skolan. Var sjätte elev är ändå rädd för en eller flera elever i skolan och så mycket som 
12 % är rädda för en eller flera lärare. Fyra procent känner sig mobbade av andra elever och en 
procent uttrycker att de känner sig mobbade av en lärare. 

Utredningen visar på en rätt positiv bild av trivseln i skolan för barn i åldersgruppen 9-13 år. De 
allra flesta barn trivs i skolan och känner sig inte mobbade eller kränkta. Denna bild stärks av 
annan litteratur i ämnet. Där framkommer nämligen att mobbning och kränkande behandling 
förekommer mer sällan i Sverige och Norge än i andra länder (Høiby, 2002). Det förklaras med 
att dessa båda länder låg i spjutspetsen när det gällde forskning om mobbning. Radiodoktorn 
Peter Paul Heineman lanserade begreppet mobbning redan 1972 och forskare som Dan Olweus 
och Anatol Pikas riktade med sin forskning uppmärksamheten mot fenomenet skolmobbning 
under det tidiga 70-talet. (Björk, 1999); Man brukar definiera mobbning på följande sätt: 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer (Olweus, 1998, s 4) 

En negativ handling är när en person utsätter en annan person för skada eller obehag. Negativa 
handlingar kan utföras med ord (verbalt), med slag, sparkar och annat våld mot kroppen 
(fysiskt) samt grimaser, vända ryggen till, fula gester och liknande (psykiskt). 

Kränkande och obehagliga handlingar kan indelas in i direkt mobbning och indirekt mobbning 
(Høiby, 2002; Olweus, 1998; Olweus, 1999). Direkt mobbning innebär relativt öppna angrepp 
på offret till exempel slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller 
hotelser. Indirekt mobbning handlar om att bli utfrusen och inte få vara med i kompisgänget, att 
bli baktalad eller att någon hindrar en från att få vänner. Retsamhet som hela tiden upprepas, 
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trots att den som blir retad tydligt visar obehag, räknas också som mobbning. Retsamhet mellan 
två vänner som utförs på ett vänskapligt sätt brukar inte räknas som mobbning. 

Nätkränkningar/Cyber bullying 

Den snabba utvecklingen av mobiltelefoner och IT, särskilt Internet, har öppnat nya virtuella 
platser som unga människor kan besöka och undersöka utan att stoppas av alltför många 
restriktioner och regler. Det har skapat möjligheter till nätbaserade möten, samtal, relationer och 
lärande, något som i de allra flesta fall är mycket positivt, men som också innebär risker för 
mobbning, kränkande behandling och diskriminering via Internet och mobiltelefoner. (Shariff, 
2008) 

Här nedan kommer begreppen nätkränkningar, cyber bullying och nätmobbning att användas så 
som författarna själva använder dem. Vi använder företrädelsevis begreppet nätkränkningar i 
vår undersökning. 

Hur kan då mobbning på nätet eller cyber bullying se ut? Måste det alltid ske på nätet eller…? 
Faktum är att om du skickar ett kränkande SMS så räknas också det som cyber bullying. När 
man använder ny elektronisk kommunikationsmedia för att kränka, klassas det som cyber 
bullying. Modern teknologi gör det möjligt för cyber bullying att ske än mer i lönndom och att 
sprida sig med enorm fart. Dessutom kan spår efter dessa kränkningar finnas kvar på servrar 
någonstans över lång tid. Willard (2007 i Dunkels, Frånberg & Hällgren, 2008) definierar cyber 
bullying som; 

Sending or posting harmful or cruel material or engaging in other forms of social aggression 

using the Internet or other digital technologies (Ibid., s. 44) 

Artikelförfattarna skriver vidare att cyber bullying ibland kan visa sig i form av så kallad 
stalking eller till och men dödshot och ska av den anledningen tas på största allvar.  

Kelsey (2007) skriver i sin bok; Generation MySpace – Helping your teen survive online 

adolescence, om hur nätkränkningar ser ut och varför Internet och SMS är en ”enkel” arena att 
använda sig av för att kränka någon. Hon menar att det är lättare för ungdomar att skicka ett 
elakt SMS till exempel än att ta upp saken ansikte mot ansikte och hon menar vidare att höra 
den andres röst, suckar och andetag, ansiktsuttryck med mera kan ha en dämpande effekt på vad 
som sägs i ”hettans ögonblick”. Något som går förlorat då ilskan förmedlas enkanaligt, till 
exempel via SMS.  

Hon skriver också att en undersökning gjord i USA av the National Center for Missing and 

Exploited Children har visat att antalet barn som uppger att de blivit kränkta (cyber-bullied) på 
nätet har stigit från 6 % för fem år sedan till 9 % idag. 

Kelsey redogör i sin bok för sex olika former av cyber-bullying. Dessa är; 

1. Flaming-Vara förbaskad. – Att skicka hotande, arga, oförskämda eller obscena 
meddelande till en person via e-post eller sms, eller till en chattgrupp som är online. 

2. Harassment-Trakasserier. – Skicka upprepade, otrevliga meddelande till en person, 
återigen via e-post, sms, eller en online chattgrupp. 

3. Denigration-Svärta ner. – Att skicka eller lägga upp ett sårande, osant uttalande om en 
person eller en grupp av människor. Detta innefattar även att skapa en hemsida eller en 
sida (typ, myspace, eller facebook) med avsikten att håna en person. 
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4. Impersonation-Imitation - Utge sig för att vara någon annan och skicka eller publicera 
material som får den personen att verka dålig eller försätter den i potentiell fara; detta 
inkluderar även att använda någons screen name/användarnamn och låtsats vara dem.  

5. Outing and trickery-Uthängning och bedrägeri – Att skicka eller publicera material, 
om en person, som innehåller känsliga, privata eller pinsamma uppgifter. Till detta 
räknas att vidarebefordra privata meddelanden eller bilder samt att tillskansa sig 
uppgifter som sedan publiceras. 

6. Exclusion-Uteslutning – Medvetna och specifika handlingar med syfte att utestänga en 
person från en online grupp. 

 

Olin (2003) har gjort en D-uppsats om digital mobbning. Även den tar upp nätmobbning och 
trakasserier via SMS. Han visar på dels hur mobbaren kan uppträda men också vilka 
konsekvenser ett publicerande av en kränkning i en digital miljö kan få. 

Olin beskriver fem olika skepnader som den digitala mobbningen antar och kan anta; 

1. Krypskytten. Visar sig aldrig. Om denne person blir blockad på MSN, mobilen eller 
mobboffrets blogg så skaffar krypskytten sig hela tiden en ny identitet. Krypskytten kan 
finnas i offrets fysiska närhet men visar sig aldrig för denne. 

2. Kommunikén. Detta innebär att det som skrivs av mobbaren postas på Internet så att 
hela världen kan se det.  

3. Bulletinen. Det som skrivs till exempel i ett e-postmeddelande och som är avsett bara 
för den mobbade givs ett större ”tryck” än om det skulle uttalas verbalt. Detta kallar Olin 
för bulletinen. 

4. Arkivet. Det faktum att allt som skrivs på Internet kan sparas kanske på en server 
någonstans även om både mobbaren och offret raderat meddelandet. 

5. Kuriren. Känner vi igen från den ”verkliga” världen när man låter någon annan vara 
budbärare med ett elakt meddelande. Detta kan kännas extra enkelt då man via Internet 
slipper den personliga kontakten. 

 
Under de senaste åren har en debatt om rätten att uttrycka sig fritt på Internet vuxit fram, 
framförallt i USA och Kanada, men också i andra delar av världen (Shariff, 2008). Denna debatt 
förs av elever/studenter, vissa föräldrar, och medborgarrättsförkämpar som vill försvara elevers 
rätt att uttrycka sig fritt på Internet mot andra föräldrar, lärare, lärares fackförbund och 
regeringstjänstemän som vill skapa restriktioner och begränsa ungdomars tillgång till Internet. 
Verktygen som man vill använda för att minska nätmobbningen är ofta lagar och regler som 
censurerar användandet av sociala kommunikationsverktyg som tex Facebook, YouTube, 
MySpace i skolan. Några anser också att man ska bannlysa mobiltelefoner med kapacitet att 
sända meddelanden och ta fotografier. Åter andra vill ha stränga regler när det gäller all 
datoranvändning i skolan. Många tycker att skolor borde införa nolltolerans när det gäller 
nätmobbning och att straffet för dem som ändå ägnar sig åt den typen av kränkningar borde bli 
avstängning eller tom relegering från skolan. 

Shariff tror inte att man kan stoppa nätmobbning med hjälp av lagar, regler och restriktioner. 
Elever som vill gå runt reglerna kommer att göra det. Det viktigaste för att bekämpa alla typer 
av mobbning, även nätmobbning, är att skapa en skola med bra stämning där alla elever blir 
sedda och bekräftade. Och där de vuxna lever som de lär. 
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Shariff menar att det mest effektiva sättet att minska nätmobbning är att undervisa bort 
problemen, inte att straffa bort dem. 

Although I believe that schools have an obligation to monitor inflammatory student speech, it 

is equally important to recognize that educators have a duty to cultivate an educational 

atmosphere that is consistent with the moral and political principles essential to expanding 

democratic values. (Shariff, 2008, s. 256)  

Det vill säga att när nätmobbning blir ett genomgripande problem i en skola kan vi inte bara 
skylla på eleverna. I stället måste vi titta på de normer och värden som vår skola och vårt 
samhälle bygger på och välja undervisningsmodeller som ser till att dessa värden vinner 
acceptans och respekt hos våra elever. Skoldisciplin uppnås bäst om vi i undervisningen infogar 
delar som syftar till att lära elever både etik, moral och grundläggande politiska principer. 

schools should provide forms of critical education in which ethics and values are used to 

teach students to keep the spirit of justice alive in themselves, embrace the need to be 

compassionate, respect the right of others and be self-conscious about the consequences of 

their actions.  (Giroux, 2003, s. 94 i Shariff, 2008, s. 256) 

I en artikel från 2004 beskriver Shariff hur lärare i amerikanska och kanadensiska skolor ofta 
går i självförsvar när utsatta elever berättar om problem och söker stöd, både när det gäller 
nätkränkningar och kränkningar i verkliga livet. Föräldrar till utsatta barn och ungdomar vittnar 
om att när lärare eller skolledning har kontaktats för att hjälpa till i en utsatt situation har de: 

1. Antagit att den utsatte själv inbjudit till att bli kränkt,  
2. Sagt att problemet har blåsts upp till orimliga proportioner av föräldrarna och anklagar 

dem för att kränka skolan och  
3. Tagit för givet att en skriven anti-mobbningsplan gör att skolan inte behöver göra mer 

för att skydda det utsatta barnet.  
 
Med sin artikel vill Shariff visa på tre viktiga behov av förändring i skolor, framförallt i USA 
och Kanada: 

1. Behovet av att undvika att kriminalisera barn och ungdomar. Det är de vuxna som måste 
axla ansvaret när det gäller att göra skolan till en trygg plats för alla elever. 

2. Behovet av att klargöra lärares (och övriga vuxna i skolan) lagliga skyldighet att skydda 
elever mot psykisk skada.  

3. Behovet av att öka lärares lagliga skyldigheter att bygga upp och stärka skolmiljöer som 
minskar kränkande behandling och skapar likvärdiga möjligheter för lärande. 

 
Vi tycker att svenska skolor har kommit ganska långt i att undervisa på det sätt som Shariff 
efterlyser i kanadensiska och amerikanska skolor. I det ämne som finns schemalagt i många 
skolor i Sverige och som vi kallar livskunskap finns mycket av det hon efterfrågar. Kanske har 
vi fortfarande ett försprång i förhållande till andra länder tack vare att Dan Olweus tidigt 
uppmärksammade mobbning som ett stort problem i skolan. 

Även om vi har kommit långt har vi inte kommit hela vägen fram till en skola helt fri från 
kränkande handlingar. Det är viktigt att fortsätta att kämpa för att alla barn och elever ska kunna 
gå till förskolan och skolan utan att vara rädda. 
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Metod 

Vi har valt att göra en intervjuundersökning för att få svar på våra forskningsfrågor. Eftersom vi 
vill försöka förstå världen från de intervjuade barnens perspektiv har intervjumetoden en 
kvalitativ ansats. Detta innebär att vi vill försöka se innebörden av barnens erfarenheter och 
försöka att förstå deras livsvärld. I den kvalitativa forskningsintervjun skapas kunskap (Kvale, 
1997). Det utvecklas ett samspel mellan intervjuare och intervjuade och där kan åsikter och 
erfarenheter utbytas och i mötet konstrueras nytt vetande. 

Kvale (1997) förser oss med två målande metaforer där han beskriver två olika slags syn på 
intervjuarens roll. I den ena är det malmletaren som står i fokus. Han/hon letar efter kunskap 
som vore den en begravd metall och finner den och tar den upp till ytan. En del malmletare 
söker objektiv fakta som de sedan kvantifierar, andra söker klumpar som innehåller mening. 
Bägge typerna av malmletare letar i den intervjuades inre efter kunskaper som ligger där, rena 
och oförstörda av malmletaren. I den andra metaforen är intervjuaren som en resenär som är på 
väg mot en berättelse som ska berättas när han/hon kommer hem. Resenären vandrar genom 
landskapet och samtalar med människor han/hon möter. Det som resenären ser och hör beskrivs 
kvalitativt och tar formen av historier som senare berättas. 

Vi vill gärna se oss som resenärer som vandrar genom barnens värld på Internet och i deras 
levda verklighet. Kvales resenärsmetafor står för en postmodern, konstruktiv kunskapssyn som 
närmar sig ett samtalsperspektiv på samhällsforskning, som vi gärna ansluter oss till. 

Våra forskningsintervjuer bygger på det vanliga, vardagliga samtalet, som är ett uttryck för 
mänskligt samspel ett dialektiskt sätt att nå den gemensamma kunskapen. De är en form av 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilka Kvale (1997) beskriver som: 

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997, s. 13). 

Gruppintervju 

Både Bliding (2004) och Osbeck (2006) har med gott resultat använt sig av gruppintervjuer som 
metod för att möta informanter. Även vi ansåg av flera skäl, att detta var en bra arbetsmetod. Vi 
skulle på relativt kort tid kunna nå många elever. Eventuellt blyga elever skulle kunna dras med 
i samtalet med hjälp av kamraterna på intervjun. Eleverna själva skulle kunna uppehålla en slags 
korrigerande funktion som hjälp att hålla samtalen så nära sanningen som möjligt och inte minst 
så blir interaktionen barnen emellan synlig vid gruppintervju. Trost (2005) ställer sig starkt 
kritisk till att intervjua i grupp då han ser en klar risk att dels de tysta förblir tysta och dels att 
gruppen kommer till en slags gemensam konsensus istället för att enskildas åsikter lyfts fram i 
ljuset. Därtill menar han att eventuella ”hemligheter” riskerar att förbli just detta vid 
gruppintervjuer. Åtminstone våra intervjuer visar att hans oro är obefogad. Vi har snarare sett på 
motsatsen, att hemligheter har kommit fram i dagsljuset och elevernas olika åsikter och tankar 
har fått stå emot varandra utan att slätas ut till en majoritetsåsikt. Det kan ju självklart vara så att 
enskilda intervjuer skulle kunna berätta ännu mer och djupare begravda hemligheter samt att det 
vi fått lära av barnen är fabulerade historier serverade oss för att tillfredställa och behaga. Inom 
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ramen för ett större arbete skulle vi kunna komplettera våra gruppintervjuer med enskilda 
intervjuer för att se om vi kan komma åt ytterligare kunskap.  

Etik 

Att intervjua barn 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna. Detta för att skydda de 
människor som deltar i intervjuer och undersökningar. Det är forskarens ansvar att inte 
människor kommer till skada och att deras integritet respekteras. Särskilt viktigt är detta när det 
gäller barn. 

Sjöberg (2002) citerar Kvale (1996) när han beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som 
en unikt sensitiv och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och livsberättelser från de 
intervjuades vardagsliv. Metoden tillåter människor att berätta för någon annan om sin 
livssituation från sitt eget perspektiv och med sina egna ord. Kvale (1997) menar att man kan 
beskriva intervjun som en form av samtal, konversation. De uppgifter man samlar in under en 
intervju är alltså en produkt av social samvaro och har utvecklats i en mellanmänsklig relation 
mellan intervjuare och intervjuad. Detta är något som är extra viktigt att tänka på när man 
intervjuar barn. Förutom att det är bra att reda ut begreppen ordenligt i barnintervjuer, så att man 
talar om samma sak, måste man vara en god lyssnare. Barnen måste få prata i sin egen takt och 
man måste klara av att lyssna även om berättelsen ibland tappar fokus och inte besvarar de 
frågor man har. Ibland har barn en tendens att berätta det de tror att de vuxna vill höra. I vårt 
samhälle står barnen i en stark beroendeställning till vuxna och de har lärt sig vad föräldrar och 
lärare vill ha för typ av svar. Maktbalansen i en barnintervju är med andra ord skev. Barnet 
befinner sig i underläge, både i sin roll som intervjuad och genom att vara barn. Därför är det 
extra viktigt att barnet verkligen förstår att deltagandet är frivilligt och att det inte behöver svara 
på frågor som det upplever som obehagliga eller svåra. Att intervjua barn kräver tålamod och 
tid. Barn blir ofta fortare trötta än vuxna informanter. Det är bra att redan i början av intervjun 
berätta ungefär hur långt samtalet kommer att vara. 

En annan etisk princip är barns rätt att göra sina röster hörda. En stor del av tidigare forskning 
undersökte barns villkor genom att intervjua vuxna i barns närhet. Detta för att undvika risken 
att barn kanske inte kunde skilja mellan sanning och lögn och att de berättade det de trodde den 
vuxne intervjuaren ville höra (Moinian, 2007). Här fanns också farhågan att barn kunde bli 
vilseledda, skrämda och manipulerade till att ge svar som egentligen inte stämde. Under senare 
år har forskare genom FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs i november 1989 i 
högre grad än tidigare skapat möjligheter för barn att uttrycka sig och sina åsikter. 
Konventionen innehåller fyra grundpelare och en av dem är mycket tydlig med att barn och 
unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem 
(Unicef, 2009). Detta har öppnat vägen för intervjuer med barn för att förstå barns 
levnadsförhållanden och livsvärldar från ett barnperspektiv. 

I detta arbete har vår intention varit att på ett ödmjukt sätt möta barnen där de befinner sig i sitt 
liv och lyssna på deras berättelser om hur det är att vara 11-12 år i en tid då social interaktion till 
viss del sker på Internet. Vi har försökt att lägga vårt vuxna perspektiv åt sidan. Med ett 
barnperspektiv i intervjusamtalen strävar vi efter att beskriva det vi ser som om vi själva var ett 
av de intervjuade barnen (Johansson, 2003). Detta har vi naturligtvis inte lyckats med eftersom 
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det är en omöjlighet, men vi har försökt att tona ner oss själva och bestämt oss för ett 
förhållningssätt där barnen är experter på sina egna liv och vi är de okunniga som söker 
kunskap. Det som blivit tydligt för oss i detta relativt kravlösa samtal med barnen är deras vilja 
att samtala med någon vuxen (i detta fall oss). Genom de personliga och starka berättelser de 
delar med sig av till oss tycker vi oss också se att barnen har ett behov av att samtala med 
vuxna. Detta är ett behov som säkert alla barn och unga har men som samhället, däribland 
skolan, ger alldeles för liten möjlighet till. 

De forskningsetiska principerna 

Vetenskapsrådet (2002) ställer enligt de forskningsetiska principerna fyra huvudkrav på oss som 
forskare. Det är sedan vårt ansvar som forskare att informera våra informanter om dessa 
huvudkrav och hur vi kommer att gå till väga för att uppfylla dem. Informationskravet som ska 
upplysa om forskningens syfte har vi informerat om både genom det samtyckesbrev (se Bilaga ) 
vi skickat hem till alla föräldrar och genom att i samband med intervjuernas start informera 
barnen om syftet. Genom det brev som vi skickade hem till alla barnens föräldrar har vi även 
informerat om kravet på samtycke för att få intervjua deras barn, då de ännu är under 15 år, och 
innan själva intervjun har barnen själva fått information om deras rätt att avsluta när helst de 
själva vill. Kravet om konfidentialitet för informanten, alltså att uppgifter som eleverna lämnar 
till oss inte ska kunna avkodas i rapporten och handskas med på ett sådant sätt att inga andra än 
de som har med rapporten att göra kommer åt dem, har informerats till föräldrarna via brevet 
och till barnen i samband med intervjun. Även nyttjandekravet, det krav som säger att den 
insamlade informationen endast skall användas till vår forskning, har vi informerat om genom 
brevet till föräldrarna och till barnen i samband med intervjun. 

Validitet, reliabilitet eller genomskinlighet 

I begreppet validitet för kvantitativ forskning ligger betydelsen att man verkligen har undersökt 
det man haft för avsikt att undersöka och ingenting annat (Thurén, 2007). Vi har i vårt arbete 
hela tiden försökt att koppla intervjuerna till undersökningens syfte och frågeställningar. De 
frågeområden vi planerat att hålla intervjusamtalen kring var noga förberedda och direkt 
länkade till undersökningen för att garantera den en så hög validitet som möjligt. Men det finns 
ett inbyggt problem med validitet vid kvalitativa studier. Om man ger sig in i en relativt 
ostrukturerad intervjusituation för att se vad man kan finna kan man inte från början veta vad 
man söker (Bryman, 2002). Validiteten stärks generellt sett menar Befring (1994) om 
intervjusituationen i så stor utsträckning som möjligt bygger på informantens premisser. Det 
menar vi att vi gjort genom att låta intervjuerna ske i grupp och mera som samtal runt ett antal 
stora områden än som hårt strukturerade intervjuer.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och ska vara ett tecken på att undersökningen är gjord på ett 
korrekt sätt. Befring (1994) menar också att reliabiliteten stärks i intervjuer genom en hög grad 
av struktur både för frågor och för svar. Detta för att studien skall kunna upprepas på det sätt 
som forskaren gjort och ge ett liknande resultat. Då vi inte kan frysa de sociala betingelser som 
finns runt de intervjuade eleverna och inte heller helt koppla bort vår egen påverkan på eleverna 
vi samtalade med kommer det att bli svårt att exakt kopiera vår undersökning. För kvalitativ 
forskning talar man ibland om extern reliabilitet (LeCompte & Goetz, 1982. i Bryman, 2002) 
som är lite mer flexibelt och låter forskaren gå in i en liknande social roll som den första 



 

 14 

forskaren för att få fram ett material som sedan kan jämföras med den första undersökningen. 
Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning bör dock alltid ses som ett avtryck av den unika 
situation som råder precis just där och då (Patel & Davidson, 2003). Om man till exempel 
gjorde om vår undersökning om fem år med femteklassare skulle man garanterat inte komma 
fram till ens liknande resultat då den tekniska utvecklingen går så fort och barnens användning 
av tekniken kanske inte alls är den samma då. 

Vår ambition är hur som helst att vara så tydliga med vad vi gjort och hur vi gjort det så att det 
skall vara enkelt för läsaren att förstå och även kritisera vårt arbete. En hög grad av 
genomskinlighet, eller transparency skulle man kunna kalla det (Bryman, 2002). Genom att hela 
undersökningen har en hög genomskinlighet ges också bästa möjliga förutsättningar för läsaren 
att syna i sömmarna vad vi gjort och för andra forskare att replikera vår undersökning. Det ger 
den därmed också en hög grad av extern reliabilitet. 

Genomförande 

Förarbete 

Från början var våra ambitioner och funderingar på hur vi skulle genomföra undersökningen 
alltför omfattande. I vårt forsknings-PM skrev vi:  

Vi kommer att göra en kartläggning av ungdomars erfarenheter av nät-kränkningar (cyber 

bullying) och försöka ta reda på hur dessa kränkningar ser ut. Vi har för avsikt att dels, 

intervjua ett antal ungdomar angående deras erfarenheter av och inställning till nät-

kränkningar och dels att göra en webbaserad eller pappersenkät (beroende främst på vårt 

tekniska kunnande) för att undersöka i stort ungdomars inställning till och erfarenheter av 

nätbaserade kränkningar. Vi kommer också att försöka att göra online-observationer. 

(Pettersson & Rodell, 2008. s.4) 

Det var svårt att släppa idéerna om webbaserade enkäter och online-observationer, eftersom de 
kändes nytänkande, spännande och helt rätt både med tanke på tidsandan och på ämnet. Tillslut 
valdes intervjun som metod för att den bedömdes vara den bästa källan till information. För att 
kunna intervjua flera barn på tämligen kort tid valde vi att använda gruppintervjuer, så kallade 
fokusgrupper. Dessutom skulle barnen kunna stimulera varandra att prata om och diskutera 
sådant som de inte på egen hand skulle ha kommit på. 

Intervjuerna skulle genomföras i två olika skolor som hädanefter kallas för småstadsskolan och 
förortsskolan. Småstadsskolan är en F-6 skola med cirka 240 elever. Den är belägen i en liten 
mellansvensk kommun med ungefär 21000 innevånare. Förortsskolan är en F-5 skola med 
omkring 150 elever och är lokaliserad i en kranskommun till en mellansvensk storstad. 

För att resultaten mellan de två skolorna skulle bli så jämförbara som möjligt trots att de 
genomfördes av olika personer planerades intervjusamtalen så noggrant som möjligt utan att för 
den skull bromsa den fria formen för samtalet . Vi förberedde till exempel frågeområden som 
samtalet skulle kunna röra sig runt, en slags frågeguide men utan fasta formulerade frågor. 
Dessa frågeområden var;  

• Kränkningsdefinition, där vi samtalade om vad en kränkning är och hur den kan se ut 
på nätet. 
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• Vetskap om nätkränkningar, där vi samtalade om vad de visste om nätkränkningar 
och ev. om de hade hört talas om någon som kränkt eller blivit kränkt. 

• Egna erfarenheter av nätkränkningar. Om man blivit kränkt och hur man i så fall har 
handskats med det. 

• Vilka slags kränkningar som eleverna upplever är värst att råka ut för. 
• Skillnader och likheter mellan kränkningar på Internet och i verkliga livet. 

 

Innan vi började själva intervjuundersökningen besökte vi klasserna för att lära känna eleverna 
lite bättre. Vi ville också följa arbetet i klasserna och se relationer och samspel mellan barnen 
samt bekanta oss med miljön. Vi berättade också för klasserna hur intervjuerna skulle gå till, 
vad vi skulle använda dem till och att det var helt frivilligt att vara med. Detta hade redan gått ut 
till barnen och deras föräldrar i ett brev, men vi ville gärna berätta det för barnen när vi träffades 
på riktigt. 

 

Fältarbete 

Vi båda spelade in intervjusamtalen, efter barnens tillåtelse, på en medhavd mp3-spelare. 
Spelaren placerades mitt på bordet runt vilket samtalet pågick. De flesta eleverna glömde snart 
bort att mp3-spelaren låg där men några hade svårt att låta bli att pilla på den vilket ibland ledde 
till att man på inspelningen inte hör vad som sägs. När intervjusamtalet var klart kopplas mp3-
spelaren till en dator och ljudfilen tankades över till hårddisken. 

På småstadsskolan blev den av oss som intervjuade och barnen hänvisade till ett mysigt litet 
samtalsrum i direkt närhet till personalrummet. Där fanns ett bord, fem stolar och en liten soffa. 
Rummet var bra ljudisolerat så upplevelsen av att ingen kunde tjuvlyssna eller höra vad som 
sades av misstag infann sig ganska snabbt, åtminstone hos oss. Ett fönster vette mot skolgården 
men barnen ute på gården lekte så pass långt bort från detta så ingen reagerade eller såg att 
studenten och barnen satt där. Vid ett tillfälle reagerade ett av de intervjuade barnen på 
någonting som hände en klasskamrat ute på skolgården. I övrigt störde det inte att fönstret fanns 
där. 

I förortsskolan satt den av oss som intervjuade och eleverna i ett grupprum beläget nära 
klassrummet. Det var ett litet rum där det precis fanns plats för ett bord, fyra stolar och en soffa 
inklämd mot väggen. Rummet hade fönster både mot kapprummet/korridoren och ut mot 
skolgården, men med gardinerna fördragna blev stämningen i det närmaste förtrolig och ostörd. 
Ingen av eleverna stördes av något som hände utanför rummet. En gång fick vi dra för 
gardinerna lite bättre, eftersom en av flickorna fick solen i ögonen, men det var det enda yttre 
störningsmomentet. 

 

Efterarbete 

När väl alla intervjusamtalen var klara var det dags för transkriberingen. Då satt vi med ett 
ljudspelarprogram och ett Word-dokument öppna och hoppade mellan att lyssna på samtalet och 
att skriva ned det som sades. Intervjuerna transkriberades i sin helhet bortsett från delar som 
absolut inte hade med saken att göra, som t.ex. vilken mat det var i skolan den aktuella dagen. I 
uppsatsen redovisas i citaten, eleverna endast med en bokstav som symboliserar ett fingerat 
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förnamn och den intervjuande med bokstäverna AB som symboliserar våra två förnamn, 
Annica/Björn. 

Då vi är bosatta i olika delar av landet var samarbetet vid analys och all övrigt skrivande ett 
logistiskt problem att lösa. Vi hade på en föreläsning på universitetet hört talas om två studenter 
som använt sig av Internet genom G-mail för att samarbeta och skriva ihop. Vi valde dock att 
använda MSN (Microsoft Network – ett klientprogram för direktmeddelanden) som tillåter att 
man skickar och delar filer i gemensamma mappar samt erbjuder en direkt chattfunktion. Vi har 
använt detta kommunikationsmedel flitigt tillsammans med e-post för att få den andres tankar 
tillagda till det man skriver och för att bolla tankar och idéer. Vi har också träffats i Stockholm 
några gånger på universitetet för avstämning, handledning och planering. Arbetsfördelningen 
vad gäller inläsning av litteratur, intervjuandet och själva skrivandet har varit så jämt fördelat 
som bara är möjligt. Eftersom det skrivna materialet har skickats mellan oss och lagts till och 
dragits ifrån är det nästintill omöjligt att med exakthet säga vem av oss som skrivit vad. 

 

Tillträde 

Frågan om att få tillträde till ett fält är kanske mest relevant inom etnografiska undersökningar 
(Bryman, 2002), men även när det gäller en intervjuundersökning som vår anser vi att det finns 
relevans för att lyfta den frågan. Det är viktigt, men inte helt lätt att få tillgång till en miljö och 
till informanter som kan ge svar på de frågeställningar man formulerat. Eftersom vi ville ha 
tillträde till en skola, som är en så kallad sluten, icke-offentlig miljö, och dessutom skulle 
intervjua barn, måste vi söka tillträde i flera steg; först kontakt med och samtycke från skolan, 
sen kontakt med och samtycke från föräldrar och innan själva intervjun även samtycke från 
barnen själva. 

Den första kontakten med förortsskolan togs med en av medlemmarna av antimobbningsteamet. 
Kontakten skedde via telefon och handlade om möjligheten att få komma och intervjua barn i 
skolår 5. Anledningen till att kontakten togs med en medlem i antimobbningsteamet var 
undersökningens ämne, nätkränkningar. Det visade sig att skolan redan hade startat ett arbete 
om nätkränkningar och själva ville arbeta med femmorna. Det kändes som om ingen öppning 
fanns för våra intervjuer. Då sa hon plötsligt att de inte hade kommit i gång riktigt med 
eleverna. Några lärare hade fått utbildning, men projektet hade inte startat än. Så kanske skulle 
vi kunna få till några intervjuer i alla fall. Hon skulle prata med sina kollegor och ledningen. Det 
gick mer än en vecka, sedan ringde klassläraren. Hon var mycket intresserad och upplevde att 
hon hade en del problem med detta i klassen. Samtyckesbrevet som skulle gå ut till föräldrarna 
mailades till klassläraren som distribuerade brevet till föräldrarna i klassens veckobrev. Svar 
från alla föräldrar i klassen kom rekordsnabbt. Inga påminnelser behövdes. Detta var helt och 
hållet klasslärarens förtjänst. Tillträde till fältet var skapat. 

Den initiala kontakten med småstadsskolan togs med rektor via telefon som direkt visade ett 
intresse för att undersökningen skulle genomföras på dennes skola. Rektorn bad att få 
återkomma efter att hon varit i kontakt med de aktuella klasslärarna då skolan har två 
femteklasser. Den klassen med en klassföreståndare valdes av rektorn med hänsyn till 
enkelheten för vår skull att bara behöva ha kontakt med en lärare. Vi fick själva ta kontakt med 
klassläraren som även hon var positivt inställd till undersökningen. Via klassföreståndaren fick 
vi även här hjälp att distribuera samtyckesbrevet till föräldrarna via klassens veckobrev. Cirka 
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två veckor efter att samtyckesbrevet gått ut kunde vi gå in i klassen och genomföra 
intervjusamtalen. Även här var tillträde till fältet var skapat. 

 

Urval 

Inom kvantitativ forskning är det mycket viktigt att veta vilket urval av intervjupersoner man 
har och hur det påverkar studien (Trost, 1997). Urvalet bör då vara statistiskt representativt för 
en viss befolkningsgrupp eller kanske till och med representativt för hela befolkningen.  
I kvalitativa studier är ett representativt urval ur statistisk synvinkel oftast inte intressant. Om 
man väljer ut intervjupersoner på det sätter kan man få alldeles för många ”vanliga” personer 
och inga alls eller ytterst få med erfarenheter utöver det ”vanliga”, det vill säga människor som 
sticker ut och som har annorlunda livsberättelser. 

Syftet med vår undersökning var att kartlägga hur kränkningar mellan barn som surfar på 
Internet ser ut. Vi gjorde några provintervjuer med äldre tonåringar och frågade dem om 
nätkränkningar och genom deras svar insåg vi att vi borde koncentrera vår undersökning till 
barn som ännu inte kommit in i tonåren. De äldre tonåringarna var nämligen tydliga med att 
kränkningar på Internet inte var vanligt längre bland dem och deras vänner. Vi bestämde oss för 
att intervjua barn i skolår 5. Vårt urval gick till så att vi tog kontakt med varsin skola, där det 
fanns elever i skolår 5 och bad att få komma dit och göra gruppintervjuer. Vårt urval kan 
därmed sägas vara dels slumpmässigt, eftersom vårt val av skola helt var beroende av slumpen, 
dels ett bekvämlighetsurval på det sättet att vi intervjuade de elever som gick i klasserna vi fick 
tillträde till.  

Eftersom vi valde att intervjua i fokusgrupper måste vi också ta ställning till gruppstorlek och 
gruppsammansättning. 

Enligt Morgan (1998, i Bryman, 2002) är den vanligaste gruppstorleken i fokusgrupper 6-10 
personer, men gruppen kan ha färre deltagare om ämnet antas engagera deltagarna så att de har 
mycket att säga/berätta. Vi antog att ämnet nätkränkningar skulle engagera barnen och dessutom 
var vi oroliga för att en stor grupp skulle hämma försiktiga och tysta barn. I en större grupp 
pratar oftast bara de barn som är säkra och har en hög status. Därför bestämde vi oss för att dela 
in klasserna där vi skulle intervjua i fem grupper med fyra barn i varje grupp. Vi trodde att detta 
kunde vara lämpligt. Då skulle barnen förhoppningsvis känna sig mer trygga och vi skulle ha 
möjlighet att få den information vi behövde. 
I förortsskolan tog klassläraren på sig att göra grupper, eftersom hon kände barnen. Hon utgick 
helt från att eleverna skulle vara trygga i sin grupp och det gjorde att grupperna blev mycket 
små. I medeltal hade grupperna tre deltagare. Det vill säga alla grupper hade tre deltagare, utom 
en som hade fyra och en som hade två. I förortsskolan fanns även ett barn som vill bli intervjuad 
enskilt. Även i småstadsskolan tog klassläraren på sig uppgiften att dela in klassen i mindre 
grupper. Här blev alla dessa dock 4 elever per grupp.  

En fråga som också har med urvalet av gruppmedlemmar att göra är om man ska välja 
människor som känner varandra, så kallade naturliga grupper, eller sådana som inte gör det. En 
del forskare tycker att människor i en intervjugrupp inte ska känna varandra, eftersom redan 
befintliga samspelsmönster och statusskillnader kan påverka resultatet. Andra forskare använder 
gärna grupper där personerna redan känner varandra. Detta för att diskussioner och samtal ska 
löpa så naturligt som möjligt. 
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Vi valde att arbeta med naturliga grupper som var trygga med varandra. Detta beroende på att 
vårt ämne, nätkränkningar, är både komplext och känsligt och för vissa till och med utpekande. 
Då är tryggheten i gruppen en förutsättning för att våga berätta. 

 

Bortfall 

Av småstadsskolans 23 elever var en elev sjuk/borta under de aktuella dagarna som 
intervjusamtalen pågick, en elev hade inte fått svarslappen från vårt brev påskriven och en elev 
hade lämnat en lapp från föräldrarna med ett nekande till barnets deltagande.  

I förortsskolan var tre av de tjugo eleverna sjuka. De övriga sjutton eleverna hade fått godkänt 
av sina föräldrar att delta och ville också själva vara med. 

Totalt deltog alltså 37 av maximalt 43 elever vilket ger ett bortfall på 14%. 

 

Metodiska svårigheter 

Initialt i undersökningen hade vi problem med kommunikationen oss emellan. Eftersom vi bor 
långt ifrån varandra var vi oroliga över hur vi skulle kunna samarbeta utan att behöva träffas så 
mycket. Ingen av oss hade tid att resa långt och ofta. Problemet löste sig nästan av sig själv. Vi 
började prata med varandra och dela filer på MSN samt mailade flitigt. Det har fungerat över 
förväntan. 

En av de metodiska svårigheterna i förortsskolan handlade om balansgången mellan trygghet 
och möjligheten att få ett rikt intervjumaterial. Vi, i vår roll som forskare, vill naturligtvis att 
barnen i den grupp vi intervjuar ska vara trygga, men inte på bekostnad av intervjumaterialet. I 
förortsskolan gjorde läraren grupper, eftersom hon kände eleverna. Det skulle vara grupper med 
fyra till fem elever i varje, men för att alla barn skulle känna sig trygga blev grupperna mindre. 
Bara tre varje grupp utom en där det var fyra barn och en där de var två. Det gick att genomföra 
intervjuerna i dessa mindre grupper, men i några av grupperna blev materialet magert. Det fanns 
helt enkelt inte tillräckligt med erfarenheter att prata om inom gruppen. Och om erfarenheterna 
fanns, fick barnen inte tillräcklig hjälp av varandra att plocka fram dem.  

Även i småstadsskolan hade läraren konstruerat grupperna som bestod av fyra barn per grupp 
med trygghet som baktanke. Här gick det dock att genomföra intervjuerna utan att det kändes 
som att det blev för magert material i någon av grupperna. 

En annan metodisk svårighet med gruppintervju, var att det under transkriberingen var svårt att 
höra vem som pratade och ibland även vad som sades. Någon satt närmare micken än någon 
annan, ibland pratade flera samtidigt och i munnen på varandra och ibland blev någon blyg och 
mumlade. Vissa avsnitt fick köras många gånger innan vi hörde vad barnen sa. På några ställen 
fick vi ge upp. Det hördes helt enkelt för dåligt. 

En svårighet som har mer med perspektivet än med metoden att göra är frågan om 
barnperspektivet. Vi hade ambitionen att göra vår undersökning från barnens perspektiv. Det har 
vi också försökt att göra. Vi har mött barnen i deras verklighet och lyssnat till deras berättelser. 
Så gott vi har kunnat har vi tonat ner både vår vuxenroll och vår forskarroll, men det har inte 
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gått helt och hållet. Frågan är om det som vuxen forskare går att göra en studie som helt och 
fullt är från barnens perspektiv. 

Redovisning och analys av data 

Vi har brottats med frågor som behandlat hur vi ska intervjua barnen, enskilt eller i grupp. Hur 
vi ska förhålla oss till intervjumaterialet men mera. Nu i efterhand tycker vi oss se att valet att 
intervjua barnen i små grupper var ett bra beslut. Vi tror inte att vi på den relativt korta tid som 
vi umgåtts med barnen fått fram lika mycket information om nätkränkningar om vi intervjuat 
dem en och en. Dessutom hade vi inte fått med lika många barns åsikter och tankar. Att spela in 
och sedan transkribera intervjuerna har varit av stort värde för analysen av materialet. När man 
skriver hela intervjun börjar ett omedvetet analyserande och man liksom lever med texten när 
man växelvis lyssnar och skriver.  

Att ha ett sociokulturellt perspektiv där vi dels försöker se hur barnen ser samhället genom sina 
och varandras ögon och dels hur olika sociala och kulturella betingelser påverkar dem, var från 
början inte självklart för oss. När vi fick handledning blev det dock tydligt att vi arbetat och 
skulle fortsätta att arbeta på detta sätt. Genom detta perspektiv blev det också tydligt för oss hur 
vi skulle analysera våra intervjuer. 

Att vi har gjort stora delar av vårt examensarbete via Internet i allmänhet och MSN i synnerhet, 
det media som eleverna angav som mest frekvent för nätkränkningar, känns både intressant och 
underligt. När MSN skapades är vi övertygade om att man inte förutsåg den potential för 
kränkning som låg inbäddad i tekniken. Samtidigt är vi ett bevis för att den tekniken även kan 
underlätta positiv kommunikation. Tack och lov så var en överväldigande majoritet av 
kommunikationen som eleverna ägnade sig åt på MSN av just denna positiva art. 

I en annan studie med mer tid skulle denna med fördel kunna följas upp genom gruppintervjuer 
med barn i grupp vid flera till fällen, inte bara ett tillfälle per grupp som i vårt fall. Kanske då att 
man varierar gruppernas deltagare så att det blir olika gruppkonstellationer. En annan intressant 
uppföljning skulle vara att vi träffade barnen igen för fler intervjuer, men denna gång enskilt för 
att försöka att komma ännu djupare i förståelsen kring nätkränkningar och barns strategier kring 
detta. 

Barnens definitioner av nät/kränkningar 

För att vara säker på att vi utgick ifrån barnens definitioner av orden nät/kränkning började vi 
varje intervju med att fråga barnen vad de tänkte på när de hörde orden nät/kränkningar. Vad 
orden betydde för dem. Eftersom begreppet nätkränkningar är centralt i vårt arbete var det 
viktigt att inte bara ha en egen förståelse av fenomenet, utan också att förstå barnens egna 
definitioner. 

Vi gjorde sammanlagt 11 gruppintervjuer och en enskild intervju och de 37 barnen var i stort 
sett samstämmiga i sina definitioner av vad nätkränkningar är. Att bli kränkt på nätet är när 
någon eller några skickar ”taskiga ord på datorn eller mobilen”.  En flicka sa att när man blir 
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kränkt på nätet är det som att bli mobbad, fast på nätet. Att bli mobbad definierade hon, som att 
någon gör något elakt mot en flera gånger; en upprepad, elak handling. De flesta ansåg dock att 
det räckte med att bli utsatt bara en gång, för att det skulle kallas nätkränkning. Några nämnde 
också, att bli ignorerad som något kränkande. 

Alla var eniga om att nätet innebär både datorer och mobiltelefon. 

Olika former av kränkningar 

Gräl 

Flera av barnen, framförallt flickorna, beskriver att de använder sig av datorer och 
mobiltelefoner för att gräla. Det börjar oftast med att de redan är sura på varandra. Sedan skriver 
en av dem ett elakt, ”taskigt”, meddelande till den andra, som ger igen. Det här verkar vara 
tämligen vanligt och dyker upp i flera intervjuer. Dessa gräl förs till största delen på MSN. De 
berättar också att många gräl börjar på MSN på grund av att det är så lätt att missuppfattningar 
uppstår när de skriver till varandra. Ibland används mobiltelefoner, men dessa upplevs inte som 
lika säkra av flickorna. En förälder kan få syn på ett SMS, men ett meddelande på MSN 
försvinner när man går ut från sidan. 

AB: Vem var det som började? 

C: Ähh...jag...Jag fick lite damp på henne. 

AB: Var det nåt hon sa, eller...? 

C: Nä...eller ja 

AB: Det var det... 

C: Ja 

AB: Och då blev du arg? 

C: Ja 

AB: Vad skrev du då? 

C: Ähh...fittora 

De flickor som berättar om dessa nätgräl, säger att deras gräl skulle kunna föras i verkliga livet 
också, men att det är lättare att gräla när man inte ser den man grälar med. Man säger också 
värre saker på MSN än ansikte mot ansikte. 

AB: Säger man värre saker på msn? 

D: Mmm 

C: Mmm 

B: Ja...och när man har sagt nånting kan man ångra det ibland. 

AB: Och då står det där... 

C, B: Ja... 

AB: ...och man kan inte ändra det... 

B: Nääee 

C: Bara om man tar bort det innan man skickar det. 

Ta någons identitet 

En annan typ av kränkning som flera i klasserna beskrev var att någon får tag i en annan persons 
lösenord till MSN, går in på MSN som den personen och skriver elaka, kränkande saker till 
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personens kompisar. Kompisarna tror förstås att det är ”den riktiga kompisen” som skriver och 
blir arga, ledsna, besvikna och kränkta. Det är detta som Kelsey (2007) kallar för Impersonation. 

Så småningom får personen i fråga veta att någon varit inne på MSN i dennes namn och kränkt 
dennes kompisar och blir naturligtvis också ledsen och kränkt. Dessutom blir det massor av 
missförstånd att reda ut.  

F: Ella i vår klass, hon har en hemsida och så var någon i vår klass med när hon gjorde den 

och så hade hon Ellas lösen så kom hon in på den och så skrev hon typ att jag var tjock och 

ful och så där och att andra var dumma i vår klass, så att jag skulle tro att det var Ella som 

skrev det. 

AB: Så du var med om precis samma sak? 

F: Ja 

E: Fast jag hann aldrig gå in och läsa. Du sa att jag skulle gå in och kolla, men sen var det 

borttaget. 

AB: Så de använde alltså ditt lösen? 

F: Nej, Ellas. 

AB: Jaha, Ellas lösen och sagt...jaha...OK och skickat till dig? 

F: Nej; nån annan var med och såg Ella göra det där... 

AB: Och då visste hon... 

F: Och då såg hon lösenordet och gick in på MSN och skrev 

E: Som om hon var Ella och gjorde massa inlägg och skrev kommentarer 

AB: Om alla möjliga? 

E: Ja 

F: Om mig och dig och alla möjliga... 

AB: Hur kändes det när du fick det? När du läste det? 

F: Det kändes lite konstigt eftersom....det kändes ändå inte som om det var hon. 

AB: Kände du på dig det redan från början? 

F: Ja. 

AB: Och vad gjorde du då? 

F: Jag ringde och frågade om det var hon som hade skrivit det. 

AB: Och då fick du veta? 

F: Mmm 

Detta att ta någon annans identitet genom att använda den personens lösenord var något som 
dök upp som tema med variationer under flera av intervjuerna. Det verkade vara något som hänt 
flera av klassernas medlemmar, särskilt flickorna. 

Personliga förolämpningar 

Personliga förolämpningar är inte så vanliga i någon av klasserna. Det verkar som om de flesta 
av den typen av kränkningar förekommer i gräl mellan kompisar, många gånger på grund av 
missförstånd, eller om någon har tagit någon annans identitet och går in på MSN och skriver 
elaka saker om andra. Personliga förolämpningar i gräl mellan vänner ber man oftast om ursäkt 
för när de arga känslorna gått över och sen är allt bra igen. Några elever upplever att de blivit 
förolämpade av små animerade bilder (gif) som de fått skickat till sig på MSN. Exempel på 
bilder är en hand som pekar ”fuck you” och en naken kvinnostjärt. 



 

 22 

AB: Känner du dig som om hon bara har puttat bort dig? 

M: Mmm. Hej, du får inte va med och jag vill inte chatta med dig nåt mer. 

Hot om våld/dödshot. 

I en av klasserna var det flera av eleverna som berättar om att de fått ta emot dödshot emot sig 
själva och sina familjemedlemmar. Detta har i fler av fallen skett vid upprepade tillfällen. Vid 
samtliga tillfällen har hoten kommit från för eleverna okända personer. Inte vid något tillfälle 
har eleverna heller i efterhand fått klarhet i vem som skickat hoten. 

G – Första dagen jag fick MSN då hade jag typ många kompisar så då kommer det fram så 

här många saker. Sen var det en kille som heter Chrille eller vad det nu va. Han va ett jävla 

kukhuvud. –” Jag ska döda dig, jag kommer att ringa dig!”, och sånt. 

/…../ 

G – Han bah  - ”Jag kommer att hänga dig! Jag kommer att döda hela din familj!” Och 

sådana där saker. 

Vid ett tillfälle har till och med den hotande personen försökt att via webbkamera få visuell 
kontakt med en av eleverna. Den hotande ”bjöd in” eleven till en videokonferens på MSN men 
eleven avböjde och stängde ner den hotande personen. 

S – Det läskigaste som hände var att han hade sån här webbkamera han plingade så här att 

jag skulle också starta min webbkamera. 

AB – Den här...pratar du nu om den här som hotade dig och din?....jaha 

S – Ja, det var riktigt läskigt. Men jag sa nej, nej hela tiden. Det är skitläskigt! 

Elaka kommentarer från okända 

Några av barnen berättar om elaka kommentarer som de har fått på MSN eller bilddagboken 
från personer de inte känner. Det är inte särskilt vanligt. De flesta av barnen pratar inte med 
människor de inte känner, varken på nätet eller i verkligheten, undantaget de exempel som ges 
under rubriken; Hot om våld ovan. 
En av flickorna berättar om hur det var när hon var inne på Internetsidan Habbo (en 
ungdomscommunity där användarna av tjänsten representeras av avatarer, ”gubbar”, som är 
påhittade karaktärer i en interaktiv, virtuell värld). Istället för att ha en ”tjej-gubbe” hade hon en 
”kill-gubbe”. 

B: Och så hade jag en kille och så addade hon mig på msn... 

AB: Var det någon som du kände redan...eller ...nån som du inte kände? 

B: Det var nån som jag inte kände och så när hon fick reda på att jag var en tjej skrev hon 

jävla hora. 

AB: Jaha... 

B: Mmm...(ohörbart) 

AB: Och vad gjorde du då? 

B: Då blockade jag henne 

En flicka berättar att hennes lillebror fick ett mail från England där det stod att han var ”weird”. 
De visste inte vem som hade skickat mailet och det hände bara en gång. 



 

 23 

E: Min brorsa fick ett mail från England en gång och då stod det så här: ”You are weird” eller 

koko-beng, eller nåt sånt där. Från nån mysko som vi inte ens kände till. 

AB: Nej...men hände det flera gånger? 

E: Nej. Han fick ett sms och där stod det ”Hello, you are weird” och nåt sånt där konstigt. 

Pappa översatte och då stod det ”du är en klant” liksom. Men det var inget...han tog det inte 

så personligt. 

AB: Om han hade fått flera kunde det ha varit jobbigare. 

E: Ja, precis. Han tyckte mest att det var kul...ja...haha. 

Barnen uttrycker att de inte bryr sig så mycket om elaka kommentarer som de får av okända 
personer. Det är värre om någon man känner är elak mot en. 

Blockera 

Att blockera någon är något man gör just för att skydda sig mot otrevliga och/eller oönskade 
personer. Om någon skriver kränkande kommentarer på till exempel MSN, så finns det en 
knapp/ikon man kan trycka på och då kan den blockerade personen inte längre gå in på min 
MSN-sida och chatta med mig. Det här är en viktig funktion och barnen använder den flitigt när 
de känner sig hotade. Den kan dock missbrukas. Om flera personer blockerar en person kan den 
blockaden fungera precis som utfrysning. Man förhindrar en person att ta del av en gemenskap. 
I det fallet blockerar man inte för att man känner sig hotad, utan för att utesluta. Detta är vad 
som hänt en flicka som kände sig mobbad i en av klasserna. 

AB: Och du är fortfarande blockad? Hon blockar dig hela tiden? 

M: Och så är det en tjej, hennes kompis, hon har också blockat mig, tror jag, för jag har inte 

henne i min kontaktlista längre 

AB: Och du tror inte att det här går att lösa på något sätt? 

M: Inte blockar.... 

Här följer ett exempel på hur eleverna använder blockandet som ett sätt att skydda sig från 
sådant de finner stötande och kränkande. 

A – Han skickade ett pekfinger betyder Fuck You! 

G – Ja och sen förut han skickade någon tjejs vad heter det, bak. Alltså bakdel, alltså ja va 

fan. Jag blockar honom 

Kedjebrev 

När vi pratar om att få elaka meddelanden på mobiltelefonen, så säger de flesta att de inte 
får/har fått det, utom på skoj. Något som tydligen är vanligare är att få kedjebrev med mer eller 
mindre hotfulla texter. Det kan handla om att om man inte skickar vidare meddelandet inom en 
timme så kommer man att bli mördad. Flickorna i gruppen som samtalar om detta tycker att det 
kan kännas lite obehagligt att få sådana här kedjebrev, men de brukar inte skicka dem vidare, 
utan bara ta bort dem. En av flickorna tyckte att det var elakt att skicka kedjebrev med hot till 
sina kompisar, även om man inte tror på dem.  
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Skicka vibbar/smajlisar 

Några barn berättar om vibbar och smajlisar som nätkränkningar. Det är lite svårt att förstå på 
vilket sätt de är kränkande, men eftersom några barn nämner dessa företeelser vill vi kortfattat 
beskriva dem. 

Vibbar är en slags hälsning som man kan skicka till varandra och då darrar skärmen till. En 
överdriven användning av detta kan förstås vara irriterande och kanske även kränkande om den 
skickas alltför ofta till någon som man verkligen vill reta. Det är dock lite oklart om funktionen 
verkligen har använts på detta sätt. 

Smajlisar är små runda huvuden som uttrycker olika sinnestillstånd. En pojke berättar att hans 
halvbror skickar smajlisar hela tiden. När jag frågar om han blir irriterad säger han att han 
stänger av ljudet och att han inte bryr sig. Vid frågan om smajlisarna är elaka säger han att de är 
”glada...och...glada...och glada”. En flicka har dock en gång fått en djävuls-smajlis, vilket hon 
upplevde som obehagligt. Som tidigare nämnts så tog några killar i en av klasserna upp att de 
kände sig kränkta av en skelett hand som pekade finger samt en kvinnostjärt. Dessa bilder är 
små gif-animationer som kan liknas vid smajlisar. 

Skriva elaka saker till varandra på skoj. 

Att man skriver elaka saker till varandra på MSN och SMS för att skämta är något som uttrycks 
mer eller mindre i alla gruppintervjuerna.  

De elakheter som skrivs till varandra på skoj, verkar inte upplevas som något hot. Det verkar 
allmänt vedertaget att det är harmlösa skämt och ingenting att bry sig om. Inget av barnen i den 
här undersökningen uppger att de har blivit ledsna eller sårade av den här typen av skämt. Här 
använder eleverna ett språk som många gånger skulle, av oss vuxna klassas som kränkande, 
men som inte görs det av eleverna själva. Man kan säga att eleverna tar makten över de stötande 
orden och avdramatiserar dem (Jonsson, 2007). Det kränkande i handlingen avgörs av 
situationen och vem eller vilka som utför handlingen (jfr Bliding, 2004).  

G – Hej kommer du ut? Jag sa – ”Nej!” Han bah – ”Jävla bög!”, bara på skoj. Så jag bara,… 

eh… jag sa också jävla bög. Han bara skojade så där bara typ. 

Förekomst 

I den här gruppen barn förekommer de flesta kränkningarna på chattklientprogrammet MSN. 
Habbo nämns också som en sida där en del kränkningar äger rum. Några elever från den ena 
skolan tar upp bilddagboken som en plats på Internet där kränkningar emot dem har 
förekommit. Bilddagboken är en svensk community där personer kan ladda upp foton och 
presentera dessa för andra medlemmar. Andra personer har anonymt lämnat kommentarer 
angående deras bilder med kränkande innehåll. 

AB – Men Frida berätta vad... Vad var det för meddelande? Vad stod det? 

F – Typ,...hora någonting. Och jag känner inte ens den personen! 

AB – Hur...var det på MSN du fick det här meddelandet eller var det på mobilen? 

F – Nej alltså bilddagboken. 
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Inte många skickar elaka meddelanden via mobiltelefon men några vittnar om att de blivit 
lurade att tro att det är någon annan som SMS-at än den som verkligen gjort det vilket bland 
annat lett till att man sagt saker i förtroende till relativt okända personer. 

Hur barn/ungdomar uppfattar kränkningar på 
nätet 

De barn som blivit utsatta för att någon tagit deras identitet beskriver sina känslor på flera olika 
sätt. En flicka säger att det känns dåligt, en annan att hon tycker att det är obehagligt, framförallt 
för att kompisarna trodde att det var hon som skrev så elaka saker. En tredje flicka blev arg och 
ledsen när hon förstod att någon lånat hennes identitet. Särskilt när den personen skrev elaka 
saker om kamrater i klassen. 

Att bråka med en vän på MSN känns inte så kul, men ibland är det nödvändigt, tycker de, och 
barnen verkar inte tycka att det är konstigare än att man bråkar med varandra i verkliga livet. 
Man skriver värre saker på nätet än i verkligheten, men oftast löser sig bråken av sig själva. 
Man är ledsen ett tag och sen blir det bättre. Flera av barnen talar om att de föredrar att bråka på 
nätet framför att göra det i verkliga livet, IRL2 som de säger.  

Att få elaka meddelanden från okända människor upplevs som lite skrämmande, särskilt om det 
är främmande killar, eller gubbar, som en pojke sa. En annan elev tyckte att det kändes konstigt 
att någon hon inte kände skrev elaka saker om henne. Att det kändes skrämmande var extra 
tydligt i de fall där eleverna fått ta emot hot mot sig själva och sin familj. Samtidigt har de 
tryggheten att kunna ignorera och blocka inte önskvärda, okända personer viket de också gör. 

Något som flera barn är rädda för, men som ingen verkar ha råkat ut för på riktigt, är att ”gamla 
gubbar” ska ta kontakt med dem, lura dem att komma till något ställe eller ännu värre lura dem 
att avslöja sin adress så att gubbarna kan hitta hem till dem. Detta är både flickor och pojkar 
rädda för. Flickor är också rädda för att äldre killar ska ta kontakt och kanske lura med sig dem. 
De har inte varit med om detta själva, känner ingen som har varit med om det och kan inte 
förklara varför just detta är en allvarligt upplevd risk. 

Att bli utesluten från kamraternas gemenskap, oavsett om det sker på nätet eller i verkliga livet 
upplevs som mycket kränkande. Det skapar mycket sorg, ängslan, besvikelse och även ilska. 
Flickan som ville ha en enskild intervju, eftersom hon inte var trygg i någon grupp och inte 
vågade berätta om sin situation, utstrålade lågmäld hopplöshet. Hon trodde inte själv att det 
fanns någon lösning. 

AB: ...När var det du blev mobbad då? 

M: Det började med...Jag började här i fyran. Då började det. Och det fortsatte hela tiden. I 

femman. 

AB: Oj! Det var länge! 

M: Vi har försökt stoppa det här jättelänge nu. Det går upp och ned ibland. 

AB: Det går upp och ned...Hur känns det att gå till skolan, då? 

M: Det gör ont i magen och... 

AB: Gör det det ofta? 

                                                      
2 IRL är en förkortning för In Real Life alltså; I Verkliga Livet. 
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M: Mmm...ja. 

AB: Jobbar ni med det här i klassen också? 

M: Ja...Vi...antimobbningsteamet kommer snart. Varje...nej...varannan vecka ungefär. 

AB: Och du tycker att du får hjälp av det? 

M: Det är ingen som lyssnar. 

AB: Är det inte? 

M: Nä...så det blir bara...(ohörbart)...det är dåligt.   

 
Det många barn tycker är jobbigast att bli utsatt för på nätet är: 

• Könsord/Äckliga ord: Flera av flickorna och några av pojkarna uttrycker att det värsta 
är om någon skriver äckliga ord till dem. Äckliga ord är för dessa flickor könsord. 

• Elaka, personliga saker: Det är flest flickor men även några pojkar som tycker att det 
skulle vara jobbigast att få meddelanden som angriper på den egna personen. Elaka 
yttranden om utseende eller personlighet. ”det är inte så kul om nån säger jävla subba 
eller jävla bitch”, ”...och kanske du är så jävla ful...”, ”Jag är knäpp och...jag 
suger...och” 

• Uteslutning/block: En flicka tycker att det värsta är att bli utesluten, blockad, från 
MSN. 

• Hudfärg/Utseende: En flicka med asiatiskt ursprung tyckte att det skulle vara väldigt 
tråkigt om någon skrev något elakt om hennes hudfärg. 

• Sjuk/skadad: En pojke tycker att det skulle vara mycket kränkande om någon skriver 
att han är skadad eller har någon sjukdom, fast han inte har det. Som att han är 
hjärnskadad och inte förstår något. 

• Avslöja hemligheter/förtroenden: Några av pojkarna och även en del av flickorna 
säger att de skulle bli väldigt besvikna och ledsna om någon som de berättat en 
hemlighet för skulle lägga ut den hemligheten så att många kunde se den. 

Ungdomars strategier på Internet. 

Hur barnen handskas med nätkränkningar. 

Det är ganska stor skillnad mellan de två undersökta klassernas elever och hur de handskas med 
kränkningar på nätet. I den ena klassen har många av barnen i undersökningen 
handlingsberedskap för hur de ska handskas med nätkränkningar av olika slag. I första hand 
blockar de människor som skickar elaka meddelanden till dem. Om det inte funkar eller om 
kränkningarna fortsätter ändå anser en majoritet av barnen att man ska prata med sina föräldrar. 
Man kan byta lösenord och e-mailadress. Om man vet vem som skickar de elaka meddelandena 
kan man be sina föräldrar ringa till det andra barnets föräldrar och försöka lösa problemet på det 
sättet. Om kränkningarna ändå inte slutar eller om det är någon okänd som skickar de otrevliga 
meddelandena kan man polisanmäla. Många av barnen har dessutom regler att följa. Till 
exempel att inte prata/chatta med främlingar, inte träffa någon man bara känner via nätet, inte 
lämna ut sin adress, och så vidare. 

E: Man ska...inte lita på någon...eller jo men...jag litade ju på Karin. Hon gjorde ju fel. Det 

tyckte pappa också. Och jag har gjort en regel att jag får inte logga in på msn någon 
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annanstans än hemma. Jag får inte ens göra det med kompisar. Så jag får bara logga in på 

msn när jag är själv. 

I undersökningens andra 5:e klass svarar eleverna att även de stänger ner och blockar den som 
kränker men påtagligt många svarar tillbaka först. Vid upprepad kränkning är det endast ett fåtal 
av barnen som ser det som ett alternativ att ta hjälp av någon vuxen. Och endast en tog upp 
alternativet att polisanmäla. Till saken hör att alla grova hot mot person och familj förekom i 
den här klassen. Ingen i undersökningens andra klass säger att de har regler eller restriktioner 
runt sitt surfande snarare tvärt om: 

AB- Ja, men alla har tillgång till dator då, kan vi säga. 

Alla- Ja. 

F- hur länge jag vill! 

AB- Får du det? Hur länge du vill? 

F- Jag kan sitta uppe till… 

E- Jag sitter vid datorn flera timmar per dag! 

F- Ja, jag märker det. 

AB- Skulle du…skulle inte ni kunna berätta, var och en, vad gör ni på Internet? 

Förebyggande strategier på nätet. 

Medvetenheten hos eleverna för risktagande på nätet är mycket varierad. Som nämnts tidigare 
har en del elever restriktioner/regler dikterade av sina föräldrar. Andra är noga med att t.ex. 
aldrig lämna ut sina inloggningsuppgifter. Man ”addar” bara de man känner till sin MSN lista. 
Någon nämner att man använder smajlisar för att förtydliga sina vänliga intentioner och undvika 
missförstånd som kan leda till konflikter. 

Å andra sidan visar ganska många barn, särskilt i en av klasserna en hög grad av naivitet runt de 
risker som de själva utsätter sig för. Flera av eleverna berättar om att de accepterar förfrågningar 
om addning på MSN från personer de inte vet vilka de är. Andra berättar att de har delat med sig 
till andra av sina inloggningsuppgifter till MSN och att de själva kan flera andras inlogg. 

P – Min bästis brorsa, han loggade in på hennes MSN och sen skrev han en massa dumma 

saker till nån annan. Och sen blev den arg på henne istället. 

AB – Fast att det var brorsan som hade gjort det! Mmm Tror ni sånt är vanligt? 

P – Nej man är störd om man gör det. 

AB – Ja man ska vara rädd om sitt lösen så man inte ger ut det till nån. 

P – Jag gav ut det till min kompis hon kommer inte att logga in på min och jag fick hennes. 

Men jag kommer inte att logga in på hennes.  

AB – Bara hoppas att hon inte skickar det vidare och att du inte berättar vidare vad hon har. 
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Diskussion 

De barn och ungdomar som växer upp idag har i hela sitt liv varit invånare i en digitaliserad 
värld. Att det en gång existerade en tid då varken nätet, mailen, chatten eller mobiltelefonen 
med SMS-funktion fanns minns de inte. Det var långt före deras tid. Hemtamt rör de sig i den 
digitala världen. Att befinna sig och uttrycka sig där är deras modersmål. 

På Internet kommer lärandefrågor och värderingsfrågor mycket nära varandra. Ibland så nära att 
de är svåra att skilja åt.  Nätet har ett fantastiskt utbud av information som kan användas inom 
undervisningen, men där finns också mycket som provocerar och utmanar den värdegrund som 
samhället och skolan vill stå för. Därför upplever vi att skolan har en nyckelroll när det gäller att 
skapa fungerande handlingsmodeller för barn och ungdomar som hjälp att hantera kränkningar 
och andra problem de kan stöta på när de är inne på Internet.  

I vår intervjuundersökning ser vi tydligt att kränkningar på nätet är en realitet för många elever 
och att dessa kränkningar i allra högsta grad påverkar deras skolvardag. Vi har besökt två olika 
skolor och ser både likheter och olikheter. I vår diskussion vill vi lyfta fram några viktiga 
aspekter som tonar fram ur undersökningens resultat. 

Likheter och skillnader mellan de undersökta 
skolorna 

De två skolorna som vi har varit i skiljer sig på flera punkter. Bl.a. att den ena finns i en 
förort/kranskommun till en större stad och är en liten F-5 skola med en klass av varje årskurs 
medan den andra skolan, en F-6 skola med två årskurser av varje klass, ligger centralt belägen i 
en liten kommun. Båda kommunerna är geografiskt placerade i Mellansverige. En annan 
skillnad som är av intresse är att föräldrarna på den mindre förortsskolan till större delen är 
välbärgade och välutbildade medan den större småstadsskolan har gott om arbetslösa, 
låginkomsttagare och ensamstående föräldrar samt familjer med annan etnisk bakgrund. 
Självklart finns det även på denna skola välbärgade och välutbildade föräldrar, men inte i 
samma utsträckning. Detta påstående är inget vi har vetenskaplig grund för utan ett antagande 
baserat på vår förkunskap om skolorna och deras upptagningsområden. Detta skulle vara 
intressant att vetenskapligt belägga inom ramen för en större undersökning. 

Samma barn som kränks på nätet och IRL 

Sammantaget har vi samtalat med 37 barn i skolår 5 om kränkningar i allmänhet och 
nätkränkningar i synnerhet. Dessa barn representerar en mångfald av kunskaper om och 
erfarenheter av Internet som social arena. Några barn vet mycket om kränkningar och elakheter 
på nätet, andra vet nästan ingenting alls. Mellan dessa ytterligheter finns ett brett spektrum av 
berättelser om nätkränkningar. Vi har fått ta del av barns livsberättelser, funderingar, 
upplevelser och oro. Det har ökat vår förståelse för hur livet på nätet och i verkligheten gestaltar 
sig för 11-12-åringar idag och vi är tacksamma över att dessa barn har velat dela med sig av sig 
själva och sina liv. 
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Det vi har förstått när vi undersökt världen från barnens perspektiv är att det inte är så stora 
skillnader mellan att bli kränkt på nätet och att bli kränkt i verkliga livet. Barnen säger själva att 
skillnaden är att det är lättare att skriva elaka saker till någon man inte ser. Det betyder att 
nätkränkningar kanske är något grövre, något elakare än kränkningar ansikte mot ansikte. Som 
motvikt till detta kan sägas att det på nätet finns en större möjlighet att bromsa sig själv innan 
man har gått för långt. Det går fort att säga något elakt. Det kanske kommer innan man har 
hunnit tänka, men att skriva tar längre tid. Man hinner tänka efter lite grann och se sina ord i 
text. En flicka uttryckte detta som att man kan ångra sig innan man skickar ett meddelande och 
ta bort det. Nätet erbjuder också en annan möjlighet som inte verkliga livet gör; möjligheten att 
blockera och ta bort en kontakt som man upplever är otrevlig och/eller kränkande. 

Något som vi misstänker att vi kan se ett mönster i är att det oftast är samma barn som blir 
kränkta både på nätet och i verkligheten. Det vill säga att det är samma barn som utsätts för risk 
på Internet som gör det i verkligheten. Vilka är då dessa barn som löper större risk att bli kränkt 
både i verkliga livet och på nätet? Vår studie visar att det är vanligare hos flickor än hos pojkar, 
att det är betydligt vanligare i den skola där elevgruppens etnicitet är mer varierad. Det verkar 
vara så att de barn som i större utsträckning har föräldrar med möjlighet att vägleda sina barn i 
Internetvanor och faror lär sig att handskas med MSN, bilddagboken etcetera, mera varsamt och 
således inte utsätter sig för lika stora risker som de barn som får lära sig Internet själva. 
Naturligtvis är det så att alla föräldrar vill vägleda sina barn till tryggare Internetvanor men en 
del föräldrar saknar tid och ork andra kanske saknar tillräckliga datakunskaper/språkkunskaper. 
Därför är skolans roll mycket viktig ur ett rättviseperspektiv. 

Genusperspektiv 

I den lilla förortsskolan visar intervjuerna på en klar skillnad i medvetenhet mellan pojkar och 
flickor. Flickorna i klassen har en klar uppfattning om vad nätkränkning är och hur företeelsen 
yttrar sig i det vanliga, vardagliga livet runt dem. Flera har själva någon gång varit utsatta för 
kränkande beteende på nätet och nästan alla känner till någon som blivit kränkt på detta sätt. De 
har ord och begrepp för att reflektera och diskutera vad det är som händer och de har strategier 
för att hantera otrevliga situationer på Internet. De ser kränkningar på nätet som ett reellt 
problem, som de på olika sätt måste skaffa sig verktyg för att lösa. Vilket de också många 
gånger gör på ett kompetent sätt. Flickorna i småstadsskolan visar med samma tydlighet att de 
vet vad nätkränkning är och de flesta har egna erfarenheter av detta som de gärna delar med sig 
av till oss. Däremot visar de inte upp samma tydliga strategier för att handskas med kränkningar 
eller risken för kränkningar. Vi menar att en del av den skillnaden kan förklaras av den 
ojämnhet av resurser som föräldrarna bär på och har möjlighet att förmedla till sina barn. 

Pojkarna i den lilla förortsskolan vet vad nätkränkningar är, men har inte några egna berättelser 
om sådana kränkningar i vardagen. De har hört talas om människor som fått elaka meddelanden 
på nätet, men de har inte fått några själva och känner inte några som har fått det. Detta trots att 
flera av flickorna i klassen faktiskt blivit kränkta på nätet. Detta stämmer väl överens med de 
skillnader i kränknings frekvens mellan könen som Shariff (2008) talar om.  

I pojkarnas värld är Internet en plats där man kan spela spel och chatta. Ibland kan man säga 
något dumt, men allt är bara på skoj. Det pojkarna upplever som möjliga hot på Internet är 
gamla gubbar som vill få tag i unga flickor och kanske också pojkar och att någon ond person 
ska få reda på var de bor och komma och ta dem. ”Det farliga” finns alltså ganska långt från 
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pojkarnas vanliga vardag, medan det utan tvivel är en mycket påtaglig del av flickornas 
vardagsliv. Pojkarna i småstadsskolan var de som blev utsatta för dödshot och alltså de som 
råkade ut för de allvarligaste kränkningarna på nätet. De pratar i lika stor utsträckning som 
flickorna om kränkningar på nätet och blir i samma utsträckning som flickorna kränkta. Även 
denna skillnad ser vi som ett tecken på resursskillnader hos barnens föräldrar. 

Alla flickor i undersökningen som talar om kränkande saker man kan bli kallad för på MSN 
eller liknande, nämner att könsord och likartade ord är vanligt. Ord som anspelar på kön, sex 
eller sexualitet. Flickorna tar upp ord som ”hora” och ”fitta” t.o.m. kombinationen ”fitthora”. 
Detta är ord som har feminint genus och som används som nedsättande, negativa ord. Ord av 
samma karaktär med maskulint genus används ytterst sällan av barnen som negativt laddade ord 
under intervjuerna. Trots en varierad etnicitet hos barnen är det, bortsett från ett fall, ingen som 
tar upp detta som grund för att bli kränkt. 

Pojkarna i den lilla förortsskolan och deras rädsla för något som varken de själva eller någon de 
känner har råkat ut för, nämligen gamla gubbar och onda personer som ska röva bort dem, är 
egentligen ingen ny företeelse. Själva inramningen är ny, med Internet och datorer i viktiga 
huvudroller, men själva rädslan är gammal. I generationer har barn uppmanats av sina föräldrar 
att inte följa med otäcka gubbar, att inte ens prata med dem, i vår tid med tillägget; inte heller på 
Internet. Dagens föräldrageneration var rädd för farliga gubbar när de var små – deras barn är 
rädda för farliga gubbar på Internet och allra mest för att dessa farliga gubbar på Internet ska 
hitta dem även det vanliga, verkliga livet. 

Mediapanik 

Pojkarnas rädsla för ”gubbar” och för att onda personer ska få tag på deras adresser och komma 
hem till dem, samt flickornas rädsla för att äldre pojkar och män ska få tag i dem och våldföra 
sig på dem eller skada dem tror vi bottnar i den panik som olika medier med jämna mellanrum 
blåser upp runt ungas Internetanvändning. 

Mediapanik är liksom ”fula gubbar” ingenting nytt (Drotner, 1999, i Dunkels, 2007). I alla tider 
har man förfasat sig över nya uppfinningar och deras tänkta återverkan på samhället. 
Mediapaniken upprepar sig genom historien – bara föremålen för paniken växlar. När 
företeelsen är ny och tämligen okänd skapas panikattacker på grund av osäkerhet, okunnighet 
och rädsla. När paniken så småningom blåser över har den nya företeelsen blivit gammal och 
etablerad, en del av det respektabla samhället. Vi kommer ihåg bekymrat engagerade debatter 
under 1980-talet om hur videon förstörde barnen. Att låta barnen titta på video var tabubelagt i 
pedagogkretsar. Idag finns det väl inte någon pedagog som inte låter sina elever titta på video 
eller dvd. Det finns ingenting farligt med videon nu för tiden. Snarare upplevs den som ofarlig 
och gammalmodig.  
Säljö (2000) beskriver Platons oro för att människor skulle glömma retorik, muntligt berättande 
och talekonst när skriften infördes. Med facit i hand vet vi idag att hans oro var befogad. 
Skriften och skriftspråket förändrade undervisningen i grunden och är idag en av hörnstenarna i 
all utbildning. 

Mediapanik är alltså något som tenderar att dyka upp när nya tekniker ska införas och som 
”hotar” det gamla, vana och etablerade. Mediapaniken upphör när det ”nya” blivit gammalt, 
vant och etablerat. Enligt Drotner (1999, i Dunkels, 2007) är bibliotekarier och lärare bland dem 
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som har varit mest aktiva när det gäller att skapa denna typ av mediaångest. Vi ser inte något 
som tyder på att dessa yrkesgrupper skulle vara extra aktiva i att blåsa upp farorna på nätet, men 
så är vårt perspektiv barnens, inte de vuxnas. Det vi däremot upplever i våra intervjuer är att 
skolan är märkvärdigt osynlig i barnens berättelser. I förortsskolan säger de flesta eleverna att 
de pratar med sina föräldrar när det blir problem, både när problemen finns på nätet och när de 
finns i verkligheten. Ingen av eleverna nämner att de tar kontakt med de vuxna i skolan vid olika 
typer av kränkningar. Vid direkta frågor om detta blir de förvånade och säger att de inte pratar 
med någon vuxen i skolan om sådant. Ett barn säger att det inte är någon idé ens att prata med 
antimobbningsteamet, eftersom det ändå inte händer något.  
Vi är på det klara med att detta är barnens uppfattningar, men vi vet också att skolan skulle 
behöva använda mer tid till att utbilda barnen i nätsäkerhet. 

Vuxenvärlden, lärare och föräldrar, har ett stort ansvar att utbilda barn och  

ungdomar i att precis samma regler och samma faror gäller på nätet som i övriga 

 livet och samhället. 

(Johansson, Lindblom, Rask, 2007, s. 30) 

Eftersom inte alla barn i svenska skolor har föräldrar som kan stötta och hjälpa sina barn när de 
råkar i svårigheter är det än viktigare att skolan kan skapa en dialog med sina elever och ta upp 
frågor om kränkningar och kränkningar på nätet, så att alla barn får möjlighet att vara med. Det 
är viktigt att kunskap och insikt också kommer till dem som inte kan få den hemifrån. 

Vuxna måste ge barn verktyg att hantera sin omvärld. Säkerhetsbeteendet måste  

finnas i barnets huvud, och för det krävs att barn och ungdomar har en bra, öppen  

dialog med vuxna. Fördömanden och förbud leder bara till att barn undviker att berätta  

om problem. Då missar vuxna chansen att hjälpa till. 

(Johansson, Lindblom, Rask, 2007, s. 30) 

Den panik som vi ser reflekteras i de barn vi har intervjuat kommer främst från braskande 
löpsedlar i olika medier. Löpsedlarnas panikskrik om vad som kan hända barn som surfar runt 
och chattar med främmande människor på nätet blir verkligare för barnen än deras egen 
verklighet. 

Spegling av resultatet i samhället 

Det vi tycker oss se är att kränkningar på nätet inte står för sig självt som något som är unikt för 
Internet och alltså bara händer där. Barnen själva uttrycker tydligt att det inte är så stor skillnad 
mellan att bli kränkt på nätet jämfört med i verkliga livet. Kränkningar sker mer eller mindre på 
samhällets alla olika nivåer och platser. I stället för att jämföra och dra skiljelinjer mellan 
samhället och nätet vill vi sätta likhetstecken mellan dessa två. Internet är alltså en del av vårt 
moderna samhälle. En plats som speglar det som sker utanför, i det verkliga livet. Vi ser att 
elever i undersökningen som blir kränkta på nätet också blir det i skolan. Vi ser också att det är 
samma individer som blir kränkta på nätet som i det övriga samhället och av samma anledningar 
offline som online, vilket vår studie också visar på.  

När föräldrar på grund av språkbarriärer, okunskap om den ”nya” teknologin eller annan 
oförmåga inte orkar eller kan vägleda sina barn till ett säkrare surfande med medvetna strategier 
anser vi att det är skolans uppgift att undervisa alla elever om detta. Här menar vi att vi får stöd 
från skolans styrdokument som bland annat säger; 
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Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem 

för att arbeta och verka i samhället. Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. (Skolverket, Lpo94, 

s.5 & Lpf94, s.5) 

Dessutom understryker Lpo94 detta ytterligare genom att fastslå att; 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv 

– värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (Skolverket, 

Lpo94, s.5) 

 
När skolan nu har på sig detta uppdrag och vi ser att i detta fall med Internetkunskap råder en 
ojämlikhet som skolan åtminstone delvis kan råda bot på vill vi uppmana alla skolor att ha 
Internetkunskap och surfningsstartegier på sitt schema. Här tror vi också att lärare har en hel del 
att lära av sina elever och med lärarens och elevernas gemensamma kunnande på ämnet kan 
göra stora förändringar för de elever som tidigare omedvetet utsatt sig för onödiga risker på 
Internet. 

Vidare vill vi gå hand i hand med Shariff (2004, 2008) när hon säger att skolan måste ta sitt 
ansvar i frågan om kränkningar, och inte kriminalisera de ungdomar som kränker andra. Det 
bästa sättet att handskas med sådana problem är genom utbildning. Att ge alla i skolan kunskap 
om kränkningarnas komplexitet och framför allt ta sitt vuxenansvar. De vuxna i allmänhet och 
lärare ute på skolorna i synnerhet måste vara de som ansvarar för att skolmiljön är en trygg 
sådan utan kränkningar, våld eller hot om våld. En gammal nött men fortfarande gångbar fras är 
den att: barn gör inte som man säger, de gör som man själv gör. I det här fallet innebär det att 
det räcker inte bara med att prata om det. Världen utanför skolan måste också förändras. Så 
länge det finns kränkningar ute i samhället kommer det att finnas det inne i skolan också. 

Konklusion 

Syftet med vår studie har varit att kartlägga hur kränkningar mellan ungdomar och barn, som 
surfar på Internet, ser ut. 

Vi har gjort en intervjustudie med 37 barn i skolår fem. 20 av barnen går i en småstadsskola och 
17 av barnen i en förortsskola. Intervjuerna har utförts som gruppintervjuer och vi har haft en 
kvalitativ ansats. Våra intentioner har varit att göra undersökningen från barnens perspektiv och 
om möjligt försöka möta och förstå deras livsvärld.  

På Internet ligger lärande och värderingar mycket nära varandra. Ibland går de inte ens att skilja 
åt. Nätet har ett rikt utbud av information som kan användas i undervisningen, men det är också 
lätt att hitta material som står för värden som är provocerande och utmanande för skolans och 
samhällets värdegrund. Skolan får på det sättet en nyckelroll när det gäller att hitta fungerande 
modeller och redskap med vilka barn och ungdomar kan få hjälp att hantera kränkningar och 
problem de möter när de är inne på Internet. De som råkar illa ut på nätet är ofta de som råkar 
illa ut i övriga livet. Därför är det viktigt att skolan arbetar med sådana frågor! 
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Säkerhetsbeteendet måste finnas i barnets huvud! Vuxna måste ge barn verktyg att hantera sin 
omvärld! Detta sker i en öppen dialog, inte med förbud, fördömanden och pekpinnar. Då 
undviker barn att berätta om sina problem vilket gör att vi vuxna missar möjligheten att hjälpa 
till.  

I vår studie ser vi med stor tydlighet att kränkningar på nätet är verklighet för många elever idag 
och detta påverkar i mycket stor utsträckning deras skolvardag. I samtalen med eleverna har vi 
förstått att det inte är någon större skillnad på att bli kränkt på nätet och att bli kränkt i verkliga 
livet. 

Eftersom det verkar vara så att inte alla föräldrar har möjlighet att ge sina barn stöd och hjälp i 
sitt Internetanvändande, tycker vi att det är skolans ansvar att undervisa alla elever om detta. 
Stöd för vårt påstående finns i skolans styrdokument. 

Skolan har alltså ett uppdrag som vi inte kan bortse ifrån. När det gäller att hantera Internet 
råder ojämlikhet i de kunskaper som barn får med sig hemifrån, vilket betyder att skolan aktivt 
måste bygga upp en gemensam plattform av kunskap som är densamma för alla barn. I detta 
byggande måste lärare och elever mötas och lära av varandra för att öppna möjligheter till 
förändring för de elever som tidigare omedvetet utsatt sig för onödiga risker på Internet. 

Skolverket (2000) visar på tre olika vägar som skolorna kan använda för att behandla 
kontroversiell information: Tekniska åtgärder, regelsystem och handlingsberedskap. I 
Skolverkets skrift förordas den tredje vägen. De två första syftar till att skydda eleverna från att 
möta olämplig information, den tredje handlar om att förbereda dem för att hantera och klara av 
sådan information. De två första känns orealistiska eftersom det är helt klart att eleverna förr 
eller senare kommer att utsättas för olämplig information. Då hjälper det inte att skolorna har 
blockerat denna typ av information, utan det bästa vore om skolorna kunde arbeta aktivt med att 
stärka elevernas etiska handlingsberedskap. 

Dessutom har skolan och alla som arbetar där ansvar för att göra skolan till en plats där alla barn 
kan vara trygga och där de inte utsätts för psykisk skada. För att öka medvetenheten hos både 
barn och vuxna om hur man bygger en miljö som minskar kränkningar och skapar likvärdiga 
miljöer för lärande behövs någon form av utbildning.  

Vi är eniga med Shariff (2004, 2008) när hon säger att skolan måste ta sitt ansvar i frågan om 
kränkningar, och inte kriminalisera de ungdomar som kränker andra. Det bästa sättet att 
handskas med sådana problem är genom utbildning. Alla i skolan behöver kunskap om 
kränkningarnas komplexitet .  

De vuxna måste vara de som ansvarar för att skolmiljön är trygg och utan kränkningar, våld 
eller hot om våld. Det vill säga att när nätmobbning blir ett genomgripande problem i en skola 
kan vi inte bara skylla på eleverna. I stället måste vi titta på de normer och värden som vår skola 
och vårt samhälle bygger på och välja undervisningsmodeller som ser till att dessa värden 
vinner acceptans och respekt hos våra elever. Skoldisciplin uppnås bäst om vi i undervisningen 
infogar delar som syftar till att lära elever både etik, moral och grundläggande politiska 
principer. 

Det finns olika program och utbildningsmaterial/koncept som används i många skolors 
förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbning. De används mer eller mindre 
konsekvent och ger sämre eller bättre resultat. Intressant är att väldigt få av dessa program 
verkar gå på djupet. Eleverna skaffar sig snabbt ett ”ytflyt”, ett språk som fungerar bra i 
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diskussioner om hur man bör uppträda mot varandra, men som inte sedan är närvarande i 
barnens umgänge med varandra i praktiken. De vet hur allt ska vara i teorin, men klarar inte av 
att leva så i praktiken. 

I vår utbildning till specialpedagoger ägnade vi en stor del av det andra året till att lära oss 
pedagogisk handledning av skolpersonal. Eller kvalitativa samtal, som det heter i kursplanen. 
Enligt litteratur som vi läste (Gjems, 1997, Wahlström, 2005) är pedagogisk handledning en 
effektiv modell för fortbildning som skolan kan använda. I stället för att åka på kurser, 
seminarier och föreläsningar, som visserligen är intressanta, men ack så svåra att implementera i 
den egna verksamheten, utgår det handledande samtalet från gruppens egna tankar och 
funderingar om sin verksamhet och i den gemensamma reflektionen kan verklig förändring och 
utveckling ta sin början. 
Detta fick oss att börja fundera på om inte handledning av personal och handledning av barn, 
när det gäller mänskliga relationer, skulle kunna vara ett sätt att minska kränkande behandling, 
både på nätet och i verkligheten. Det behövs kanske inte så fina och påkostade 
antimobbningsprogram. Kanske räcker det med mänskliga möten där samtalet, dialogen öppnar 
upp för förändring. Det skulle vara mycket intressant att få undersöka om så är fallet. Detta 
skulle kunna vara ett ämne för fortsatta studier inom området. 

Vi tror att sådan forskning skulle ha mycket stor relevans för pedagogisk yrkesverksamhet och 
lärarutbildning. Att minska kränkande behandling i våra skolor är av högsta prioritet. Med hjälp 
av Internet kan kränkningar spridas med vindens hastighet och förstöra unga människors liv. I 
det sammanhanget är det inte så viktigt att nå de nationella målen i olika ämnen. Först och 
främst måste vi skapa miljöer där barn och ungdomar kan leva och utvecklas och må bra. Sedan 
kan vi undervisa dem. Ett barn som inte mår bra kan inte lära.  
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TILL FÖRÄLDRAR PÅ XXXXXXX-SKOLAN, KLASS 5 
 
Jag heter ________________________ och studerar på Specialpedagogiska 
programmet på Stockholms Universitet. Under vårterminen ska jag skriva min 
examensuppgift, en c-uppsats som handlar om nätkränkningar bland barn och 
ungdomar. Jag tycker naturligtvis att det är ett mycket aktuellt och viktigt ämne. Förr 
eller senare kommer nästan alla ungdomar i kontakt med elaka, kränkande kommentarer 
på Internet eller via mobiltelefoner. Ganska många blir, eller har kamrater som blir, 
utsatta för upprepade, grovt kränkande handlingar via nätet eller mobiltelefoner.  
 
Med min studie vill jag belysa hur barn och ungdomar hanterar kränkningar på nätet. 
För att förstå vad detta innebär för de barn och ungdomar som växer upp i dag, vill jag 
göra min studie ur ett barnperspektiv. Genom att göra gruppintervjuer (ca 4-5 elever per 
grupp) med barn i skolår 5 och låta dem diskutera sina erfarenheter av nätkränkningar 
hoppas jag få en förståelse för hur vanlig denna typ av kränkande behandling är och hur 
barnen förhåller sig till den. 
Eftersom jag i min roll som ”forskare” inte kan intervjua barn utan att få tillåtelse av er 
föräldrar, undrar jag förstås om det är OK för er om jag under ca 30-60 minuter 
intervjuar ert barn i en liten grupp med andra barn ur klassen. Det är helt frivilligt för ert 
barn att vara med under intervjun, men jag är glada över om så många barn som möjligt 
är med. Då får vi en rikare och bättre bild av nätmobbningen som företeelse. Resultatet 
av intervjun kommer att beskrivas i min c-uppsats och enbart där. Jag kommer inte att 
använda resultaten i något annat sammanhang. Kommunens namn kommer inte att 
nämnas i vår uppsats och inte heller skolans och barnens namn. Alla namn kommer att 
fingeras. Ingen ska kunna förstå vilka barn vi har intervjuat. Jag är därför tacksam om ni 
fyller i talongen nedan och lämnar tillbaka den till skolan redan denna vecka. 
 
Kontakta gärna mig om ni har några frågor. 
Tel:XX -XXXXXX eller XXX-XXX XX XX 
 
 

Jag/Vi  □ samtycker 

 □ samtycker inte 
till att min dotter / son deltar i gruppsamtal för c-uppsatsen om hur barn och ungdomar 
upplever kränkningar på nätet och via sms. 
 
Barnets namn:__________________________________________________________ 
 
Datum:___________ Vårdnadshavares namnteckning: 
 
  ________________________________________________ 
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