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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur klasslärare och fritidslärare arbetar med att förebygga 
nätmobbning, men även hur dem samverkar för att arbeta med nätmobbning i de olika 
verksamheterna. Studien är en kvalitativ då studien innehåller semistrukturerade intervjuer. Antalet 
lärare som intervjuades var 10 stycken och intervjuerna bygger på den intervjuades erfarenheter kring 
nätmobbning. Resultaten har delats upp i fem olika teman, dessa är; utmaningar, upptäckten av 
nätmobbning, förebygga, kompetens och samverkan. Insamlade data analyserades med hjälp av 
tematisk analysmetod. Resultatet visar att det är svårt att upptäcka nätmobbning då de flesta är 
anonyma på sociala medier. Lärarna har olika sätt att arbeta kring ämnet och samverkan ser olika ut på 
de olika skolorna som ingick i studien. Några av lärarna ansåg sig ha tillräckligt med kompetens för att 
arbeta med nätmobbning, medan ett fåtal sa att man aldrig kan bli fullärd. En av slutsatserna som kan 
dras utifrån studien är att lärare arbetar för lite kring ämnet nätmobbning i skolorna.   
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Förord 
Som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem är det en central del att arbeta med de sociala 
relationerna samt att arbeta mot mobbning. Däremot upplever vi att istället för att arbeta förebyggande 
med detta är det snarare att det blir att lärarna tar itu med problemen när skadan redan är skedd. Vi vill 
börja med att tacka de informanter som valt att ställa upp i studien utan er skulle vi inte haft någon 
uppsats. Vi vill även tacka våra familjer och alla runt oss som stöttat och hjälpt till på olika sätt. Ett 
speciellt tack till varandra för ett bra samarbete och fin vänskap. Sist vill vi tacka vår handledare Mina 
Sedem för det stöd samt vägledning som vi fått kring vår studie och tack Mina för att du stod ut med 
oss och alla våra frågor.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under tiden som vi arbetat med denna studie har vi valt att genomföra samtliga delar av uppsatsen 
tillsammans. Vi har samlat in all tidigare forskning tillsammans för att vi skulle kunna diskutera kring 
den. All text har båda varit med och gjort samt bearbetat och analyserat. Vi valde att arbeta på detta 
sätt då vi anser att det hjälpte oss att sitta tillsammans att kunna diskutera med varandra och stödja 
varandra. Vi anser att vi gjort lika mycket arbete i studien och vi har tagit lika stort ansvar för delarna. 
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Inledning 
Nätmobbning är ett ämne som vi, författarna till denna studie har stött på ute i de olika verksamheterna 
samt uppmärksammat ett problematiskt beteende av användningen av sociala medier. Eleverna i de 
skolor vi har varit i har ett stort användningsbehov varje dag av sina mobiltelefoner, datorer eller 
surfplattor. Pedagogerna på skolorna där vi har varit verkade inte ha kontroll över vad eleverna gjorde 
på sociala medier samt vad de skriver till varandra i de olika chattforum som finns tillgängligt. Syftet 
med denna studie är att vi ska undersöka hur klasslärarna och fritidslärarna arbetar för att motverka 
nätmobbning samt se vad de har för samverkan. 

 

Mobbning är en typ av aggressivt beteende som resulteras i att skada den mobbade. Beteendet 
upprepas och bevisar en maktobalans mellan den som mobbar och den mobbade (Bauman, 2013). 
Skillnaden mellan vanlig mobbning och nätmobbning är att nätmobbningen är anonym och kan ske i 
olika vardagsmiljöer vilket är ett stort problem för skolorna att upptäcka problemet (Notar, Padgett & 
Roden, 2013). Nätmobbning är mobbning som sker med digitala verktyg. Det unika för nätmobbning 
är att förövaren kan dölja sin identitet och har en tillgång till att ständigt mobba. Det finns en avsikt att 
göra samt säga saker på internet som inte skulle göras personligen, vilket i många fall är att skada 
andra personer. Detta bidrar till att miljön på internet blir alltmer obekväm och det som publiceras blir 
mer elakare (Bauman, 2013).  

 

Sociala medier har aldrig varit så stort som det är i dagsläget och eleverna har tillgång till internet både 
i skolan och i hemmen. Traditionell mobbning har alltid varit ett stort problem som skolorna försöker 
motverka, men nu när nätmobbningen kan vara dold och även ske i hemmen är problemet ännu större 
(Friends, 2012). Hägglund (1996) menar att mobbning sker på̊ olika arenor och där finns både synlig 
mobbning vilket kan ske på̊ skolgården, och osynlig mobbning som kan ske via en mobiltelefon eller 
dator. Beroende på̊ vart mobbningen sker kallas den för traditionell mobbning eller nätmobbning.  

 

I en nätrapport gjord av Friends visas det att 45 % av unga i åldrarna 12-16 år har blivit utsatt för 
kränkningar i sociala medier, och sex procent uppgav att de är nätmobbade, vilket motsvarar 1-2 
elever i varje klass. De forum som var mest aktiva var Facebook och kik, två chattforum, men även i 
de spel som eleverna spelar på sina datorer eller i mobiltelefoner (Friends, 2012). Enligt Skollagen har 
skolan en skyldighet att förebygga och hantera kränkande behandling men även ha ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandlingar. I skollagen står det även att det är huvudmannen på 
skolan som måste ansvara för detta samt upprätta en åtgärdsplan varje år som ska innefatta en översikt 
över hur skolan ska arbeta för att motverka samt förhindra kränkande behandlingar (SFS 2010:800).  

 

Uppsala nya tidning (UNT) är en webbsida som innehåller nyheter och debatter som man får ta del av. 
I en debatt från UNT anses det att all skolpersonal har för liten kunskap kring nätmobbning samt att 50 
% har själva meddelat att de anser sig behöva kompetensutveckling för att hantera nätmobbning. De 
kräver att utbildning om nätkränkningar blir en obligatorisk del i lärarprogrammet samt att kommuner 
och huvudmän frigör resurser åt skolorna så befintlig personal kan utbildas. Enligt UNT kan 
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skolpersonalen förbygga nätmobbning genom att prata med eleverna om hur man beter sig på sociala 
medier, visa intresse samt skaffa kunskap för att sätta sig i barnperspektiv, vara en förebild men även 
själv föregå med ett gott exempel på sociala medier (UNT, 2013).  

 

Det mest självklara är att tänka att allting som sker i sociala medier tillhör privatlivet och har ingenting 
med skolan att göra, men så är det inte. Skolan har alltid ansvar för att utreda all slags mobbning 
oavsett om det är traditionell mobbning eller nätmobbning. Därför ligger ansvaret på skolorna att 
åtgärda nätmobbningen (Friends, 2012). Skolans ansvar följs av diskrimineringslagen, tillsynsansvar 
som skolan har enligt praxis samt skollagen (SFS 2010:800). Därför ska skolorna arbeta med att 
förebygga nätmobbning. Att förebygga nätmobbning kan vara svårt då den oftast är dold eller inte sker 
i skolan vilket leder till att den osynliggörs. Därför har skolorna i dagsläget en stor utmaning i att 
synliggöra detta och därefter arbeta kring att motverka nätmobbning (Lärarnyheter, 2013). Personal 
ska genom huvudmannen få den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna sköta sina 
uppgifter på̊ ett professionellt sätt. Huvudmannens uppgift är att samarbeta med personalen och se 
över vilken sorts kompetensutveckling som behövs (Skolverket, 2014). Skolverket menar att man inte 
kan lösa problemet med hjälp av tekniska lösningar eller lagändringar, utan istället genom utbildning 
om sociala relationer generellt. En sådan utbildning skulle kunna innehålla uppmuntran till bättre 
sociala normer och motstrategier (Skolverket, 2013).  

Tidigare forskning 

Medvetenhet kring internet 
Beran och Li anser att lärarna i skolorna oftast kan identifiera problemet i allmänhet men de är inte 
medvetna om enskilda incidenter i sina klasser (Beran & Li, 2005). Det eleverna gör på sina 
mobiltelefoner och datorer utanför skolan kan inte kontrolleras av skolpersonalen, men det som kan 
motverka nätmobbningen är att påpeka att nätmobbningen kan ge permanenta skador på 
skolkamraterna. I en annan undersökning visas det att skolpersonalen idag saknar kompetens av att 
motverka nätmobbningen, vilket är ett problem när man ska undervisa om konsekvenserna av 
nätmobbningen (Notar, Padgett & Roden, 2013). Nätmobbning är möjligt start av den stora tillgången 
som finns av sociala medier idag. Det är en ständig uppdatering och det kommer nya forum och appar 
där eleverna kan kommunicera hela tiden, vilket gör att forskningen har svårt att uppdatera sig till det 
nuvarande digitala tekniken (Bauman, 2006). Subrahmanyam och Greenfields (2008) 
forskningsöversikt visar att unga elever använder internet i sin vardag främst för att kommunicera med 
sina vänner samt för att upprätthålla relationer. Internet är en del av ungdomars vardag och den 
elektroniska kommunikation ses hos eleverna som en ersättare till interaktionen med vänner öga för 
öga. Det är ett sätt att fortsätta umgås med varandra när man inte är tillsammans.  

 

Mishna, Saini och Solomon (2009) menar att i och med att mobiltelefoner, surfplattor och datorer 
finns i dagens läge överallt tar nätmobbningen aldrig slut. Det som eleverna anses vara unikt för 
nätmobbning är den ständiga tillgängligheten till att kunna involveras i nätmobbning. Det kan ske på 
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skoltid där de får använda mobiltelefonerna, eller i hemmet där eleverna ska känna trygghet. Blir man 
utsatt för nätmobbning kan man bli utsatt lika mycket under skoltid som i hemmet.  

Internet och nätmobbning 
Enligt Walrave och Heirman (2011) finns det en koppling mellan ungdomar som använder internet 
ofta och nätmobbning. I denna studie påvisades att ungdomar med internetuppkoppling i sina sovrum 
hade en ännu starkare koppling till nätmobbning. Walrave och Heirman (2011) kunde också konstatera 
att de som blir utsatta för nätmobbning och de som utför den är stora internetanvändare. Mark och 
Ratliffe (2011) menar även att nätmobbningen ökar med en större tillgång till internet och att de som 
använde internet på en daglig basis var mest involverade i nätmobbningen. Li (2007) visade att 
upprepad datoranvändning gav ökad tendens till att nätmobba andra. Li kunde däremot inte visa en 
koppling mellan upprepad datoranvändning och utsatthet för nätmobbning, vilket annan forskning 
visar.  

Thornberg (2011) beskriver att mobbning kan förklaras genom sociala processer där rollen som 
mobbare konstrueras av social position, gruppstatus, popularitet samt sociala normer. Detta leder till 
att mobbaren känner sig inkluderad och en tillhörighet, men även en känsla av makt och 
uppmärksamhet för mobbaren. Att utsätta andra för mobbning kan vara ett sätt för mobbaren att 
undvika att själv bli utsatt. Den främsta orsaken till mobbning är grupptryck. Thornberg (2011) menar 
även att mobbning kan handla om en social positionering i skolan. Mobbningen kan präglas av 
skolkulturen samt skolans status och popularitet, mobbning kan bli ett sätt att nå sig högre upp i 
hierarkin och strävan efter att bli populär. Mobbning utgår från ett vi och det tänk och genom att vara 
vi känner man en tillhörighet detta kan vara ett problem som finns inpräglat på skolorna och kan vara 
svårt att ändra. 

 

Lärarnas erfarenheter 
Två forskare i Taiwan har gjort en undersökning vars syfte var att undersöka lärarnas erfarenheter och 
kunskaper kring internets säkerhetsfrågor. Resultatet visade att kunskapen var väldigt låg samt att det 
var endast ett fåtal lärare som hade fått internettjänster och säkerhetsinstruktioner under sin 
lärarutbildning (Chou & Peng, 2011). I en annan undersökning som gjorts i USA och Storbritannien 
medger lärarna att det är få som är medvetna om i vilken utsträckning som nätmobbningen sker. Detta 
anser lärarna är ett stort problem när dem själva anser att arbetet med motverkningen av 
nätmobbningen ligger hos dem själva. Lärarna vill alltså få mer kunskap kring hur man arbetar med att 
motverka nätmobbningen genom undervisning av olika slag i skolorna. Dels för att nå fram till de 
elever som berörs av detta men även för att ha en god kontakt med eleverna för att bygga upp 
relationerna och tilliten (Eden, Heiman & Olenik-Shemesh. 2013). Ett sätt för lärarna att arbeta med 
att motverka nätmobbningen är att inkludera ämnet i skolornas handlingsplan. I handlingsplanen tar 
skolorna upp relevanta arbetssätt både i det förebyggande arbetet men även i själva processen. Detta 
resulterar i att lärarna då får mer kunskap kring ämnet och känner sig bekväma med att arbeta med 
nätmobbningen (Lindqvist & Thorslund, 2008).  
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Prevention 
I en studie av Mishna (2011) undersöktes hur de olika mobbningsinsatserna fungerar och motverkar de 
problem som finns. Detta för att öka kunskapen om internetsäkerhet samt det riskfyllda 
internetbeteendet. De mobbningsinsatser vissa skolor arbetar med visade sig vara förebyggande samt 
att man kunde se en tydlig ökad internetsäkerhet. Forskaren påpekar även att de som jobbar med att 
utveckla förebyggande nätmobbningsprogram bör skapa strategier som förebygger och påpekar de 
faror som finns på internet än att bara öka medvetenhet kring internet. Att utbilda lärare samt föräldrar 
är en annan viktig del i arbetet så att de är medvetna om vad det finns för risker med att vara ute på 
internet (Mishna, 2011).  

Hantering av nätmobbning och lärarens roll 
Li (2007) rapporterar att en stor majoritet av lärare känner sig inte säkra med att hantera nätmobbning, 
trots att de är oroliga och vet att den existerar. Lärarna känner att de har svårt med att identifiera 
problemet samt att veta hur man ska arbeta med det när det inträffar (Li, 2007). De lärare som vet om 
nätmobbningen känner sig hjälplösa samt maktlösa då de själva anser att de saknar kompetens, vilket i 
sin tur skapar stress samt oro för dem (Siu, 2004).  

 

Enligt Stauffer, Heath, Coyne & Ferrin (2012) borde man inkludera ämnet nätmobbning i skolornas 
antimobbningsprogram. Skulle detta gå igenom skulle det vara till stor hjälp för att förmedla 
kunskapen till andra lärare som anses sakna kompetens kring ämnet. Det är viktigt att läraren och 
skolledningen har kunskap kring hur man tar itu med nätmobbningsfall när de väl inträffar på skolorna 
men även utanför skolmiljön. 

 

Lärarna spelar en avgörande roll i att kunna identifiera tecken på kränkande handlingar samt för att 
hjälpa barn som blir utsatta för nätmobbning men inte vågar berätta någonting. Att se dessa tecken är 
inte enkelt men lärarna måste få mer kunskap kring vad konsekvenserna för nätmobbning blir hos 
eleverna (Smith & Shu, 2000). Lärarna måste även få mer kunskap till att genomföra anti-
våldsprogram samt att få med nätmobbning i deras likabehandlingsplaner. De lärare som inte uppfattar 
nätmobbningsincidenter som allvarliga kommer att tendera att vara passiva och ineffektiva i att ta itu 
med problemet. Vilket leder till att nätmobbningen kan eskalera och eleverna som blir utsatta inte har 
förtroende till att berätta om händelserna till läraren (Stankiewicz, 2007).  

 

Flygare och Johansson (2013) gjorde en undersökning om kamratskap och sociala relationer. De 
menar att lärarna kan använda strategier för att eleverna ska förstå vikten i hur viktigt det är med 
relationer till kompisarna, och på så vis öva upp sin sociala kompetens. Genom detta får eleverna en 
bättre självkänsla, stärker bandet mellan sina kompisar, finner nya vänner och hjälper varandra i 
situationer. I följd av detta tror man att nätmobbningen kan minska.   

 

Att lärarna ska arbeta förebyggande är nyckeln, förekomst av nätmobbning i grundskolan pekar på att 
behovet av förebyggande insatser finns och att det behöver börja tidigt då barn i förskolan redan är 
bekanta med teknik. Lärare behöver utbildning samt ett engagemang för online-världen. 
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Mediautbildning, digital kompetens måste vara aktuellt både nu och i framtiden därför är online 
säkerhet viktigt. Då eleverna behöver informeras om beteendet på internet juridiska, gemenskap, 
identitet och så vidare. Dessa färdigheter behöver elever öva på i skolan och skolan bör ge vägledning 
i detta. Det innebär att lärarna måste få information om dessa frågor och färdigheter eftersom att 
många är obekanta med vissa former av sociala medier och teknik (Cassidy, Faucher & Jackson, 
2013). 

 

Dunkels (2008) menar att lärare och vuxna inte ska behöva undervisa eleverna i det tekniska, utan att 
det räcker med att vägleda eleverna i hur man ska uppföra sig. Personalen kan lära sig om sociala 
medier av eleverna, men samtidigt måste de lära eleverna hur de ska uppföra sig och vad de ska ha för 
normer och regler på internet, vilket egentligen inte kräver några större kunskaper om vare sig internet 
i stort eller de sociala medierna.  

Konsekvenser av nätmobbning 
Walrave och Heirmans (2011) forskar kring nätmobbning. Resultaten av deras undersökning påvisade 
att nätmobbningen ökar bland ungdomar som integreras med andra ungdomar på öppna chattforum. 
Undersökningen visade även att risken att utsättas för nätmobbning var större ju mer personliga 
detaljer som finns i profilbeskrivningar på olika forum. Detta för att man kan gå mer på personangrepp 
som nätmobbaren vet sårar mest. Mark och Ratiffe (2011) forskade kring anonymitet i 
nätmobbningen. Elever mellan 11-13 år svarade på frågor om nätmobbning. Forskningen uppgav att 
59 elever av 265 har blivit utsatta för nätmobbning vars förövare var anonyma. Anonymiteten är 
specifikt vid nätmobbning, där den som mobbar kan anta en fiktiv identitet.  

 

Nätmobbningen påverkar elevernas hälsa, koncentration, studieresultat samt kan i vissa fall ge 
depression och psykosomatiska sjukdomar (Bauman & Del Rio, 2006). Lärarna har stort inflytande i 
livet för studenter och att visa sitt engagemang kring nätmobbningen kan leda till att fler elever 
kommer och berättar i förtroende vad som har hänt på sociala medier (Dake, Pris, Telljohann & Funk, 
2003). Coloroso (2002) antyder att det finns stort behov av en ökad intensitet för att arbeta med att 
motverka nätmobbning, men även öka lärarens kompetens till att ingripa när nätmobbningen dyker 
upp.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur klasslärarna samt fritidslärarna arbetar med att motverka 
nätmobbning, men även undersöka vad klasslärarna och fritidslärarna har för slags samverkan för att 
tillsammans kunna motverka nätmobbningen i de olika verksamheterna under skoldagen.  

Frågeställningar 
• Hur arbetar lärare för att motverka nätmobbning? 

• Hur samverkar klasslärare och fritidslärare i arbetet mot nätmobbning? 
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Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att använda oss av två teoretiska perspektiv för att med hjälp av dessa kunna förklara 
fenomenet nätmobbning. Tidigare forskning kring mobbning och nätmobbning fokuserar på 
aktörernas egenskaper och inte lika mycket på det sociala samspel som mobbning består av (Eriksson 
m.fl. 2002). Därför har vi valt att försöka klarlägga mobbning ur det symbolisk interaktionistiska 
perspektivet där man menar att mobbning är en del av en gruppens sociala samspel. Vi har även valt 
att använda oss av John Sulers interaktionistiska perspektiv som även ligger till grund för det som 
kallas för cyberpsykologi. Teorierna kompletterar varandra då symbolisk interaktionism har en social 
utgångspunkt medan Sulers teori utgår från psykologiskt perspektiv. Dessa två teorier anser vi vara bra 
verktyg för oss för att kunna förklara det insamlade materialet. Vi har inte som insikt att observera 
vilket dessa perspektiv skulle vara mer passande för då vi kunde fått mer information om interaktionen 
mellan barn och internet samt samverkan mellan fritidslärarna och klasslärarna. Utifrån det data och 
den metod som vi valt att använda kan det bli svårt att implementera speciellt symbolisk 
interaktionsim.  

Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är en del av sociologin som har fokus på kommunikativt samspel, alltså 
interaktionen mellan människor (Trost & Levin, 2010). Symbolisk interaktionism är ett perspektiv 
som handlar om den sociala verkligheten. Perspektivet används för att förstå människans samspel med 
andra människor men även hur grupper agerar i samhället. Symboliska interaktionismens grundare 
anses var Georg Herbert Mead men det var en av hans elever Herbert Blumer som lanserade teorin 
(Trost & Levin, 2010). Samhället är en interaktion mellan människor som ständigt tolkar olika 
situationer (Trost & Levin, 2010). Inom symbolisk interaktionism finns det fem hörnstenar som är: 
definition av situationen, social interaktion, symboler, människan är aktiv och nuet. (Trost & Levin, 
2004). Inom detta perspektiv kommer vi att använda två begrepp ur som vi anser passar vår studie, 
vilket är definition av situationen och social interaktion.  

Definition av situationen 
Den första hörnstenen är definition av situationen och är ett begrepp som infördes av William I 
Thomas och Florian Znaniecki (2004). Tomasteoremet är ett begrepp inom definition av situationen 
och innebär att det som människor identifierar som verkligt gör att även konsekvenserna blir verkliga. 
I situationen involveras både människor som vi sammansmälter med och hela situationen som vi 
befinner oss i. Situationen innefattar även vår hälsa och mentaliteten, men även yttre faktorer såsom 
lokalisering, väder och gruppsammanhang. Det som menas med definition av situationen är att 
människor tolkar situationer på olika sätt och sedan beter sig utefter sina tolkningar (Trost & Levin, 
2004). Om en människa uppfattar situationen som verklig är den även verklig i sina konsekvenser. 
Situationen är samma men betydelsen av situationen kan ändras beroende på vilken synsätt människan 
tolkar den på. I vår interaktion med andra kan situationen förändras beroende på hur andra definierar 
vad som händer i situationen och situationen präglas därefter. Det som styr hur vi agerar är hur vi 
uppfattar vad som händer (Charon, 2001; Trost & Levin, 2010). 
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Social interaktion  
Den andra hörnstenen är social interaktion och det innebär att människor integreras genom att prata 
med varandra men även genom kroppsrörelser. Människor integrerar med andra människor nästintill 
hela tiden, när man pratar med någon men även när man tänker. Tankar består av ord samt symboler 
och utan dessa kan vi inte tänka (Trost & Levin, 2004). Det som ligger som grund för symbolisk 
interaktionism är den sociala interaktionen som menar att människan påverkas av andra. Det är 
individen och de sociala handlingarna som är centralt inom perspektivet, inte hur samhället påverkar 
individen (Charon, 2001). Den sociala interaktionen gör så att samhället utformas och ständigt 
förändras. Den sociala interaktionen hjälper även människor att forma sina egna identiteter. Andra 
faktorer som påverkas av vår sociala interaktion är förmågan att kunna sätta sig in i en annan 
människas situation, tolka handlingar och visa respekt för andras uppfattningar/förväntningar. Detta 
innebär att individen bör vara medveten kring sin egen kommunikation. Social interaktion är något 
som ständigt sker mellan människor men det behöver inte vara ansikte mot ansikte utan vi interagerar 
med andra ändå fast vi inte ser varandra, som till exempel på sociala medier (Charon, 2001).  

The online disinhibition effect 
Hämmande är ett begrepp inom cyberpsykologin som beskriver det som förhindrar människor att 
agera på sina impulser. Enligt Suler (2005) så kan människors beteende skilja sig åt på internet och 
med beteendet utanför internet. Teorin handlar om att personer blir mer hämningslösa på interner än 
vad de är utanför internet, i den fysiska interaktionen. Suler menar att personer säger samt gör saker på 
internet som de vanligtvis inte skulle göra eller säga i den fysiska miljön. Personer som agerar 
annorlunda på internet känner sig minde återhållsamma och kan uttrycka sig mer öppet på sociala 
medier än vad de kan göra utanför skärmarna. Det är inte endast detta fenomen som gör att personer 
gör och säger ohämmade saker på internet, det kan vara känslor, underliggande behov, individuella 
egenskaper, makt eller osäkerhet (Suler, 2005). Detta fenomen har fått ett begrepp som kallas the 
online disinhibition effect. Det finns inget namn på svenska för begreppet, men hämmande eller 
förhindrande är den mest rättvisa översättningen.  

Anonymitet 
Det som är bakgrunden till nätmobbning är främst anonymiteten som finns på internet. Enligt Suler 
(2005) är människors anonymitet något som gör att man upplever att det går att skilja på vad man 
skriver på internet med vad man säger till varandra utanför internet. Detta gör att det blir två sidor, den 
man upplever sig att vara på internet och vem man är utanför internet. Av detta kan det bli flera 
effekter, när människan upplever att det finns ett avstånd mellan vem man är utanför internet och på 
internet kan det leda till att man känner sig mindre sårbar och som att man vågar mera. Det kan leda 
till att man uttrycker elaka kommentarer eller gör andra handlingar på internet utan att känna ansvar 
för dessa. Då finns det risk för att man inte ser sitt beteende som en helhet och det ger även en chans 
till människor att övertyga sig själva om att beteendet på internet inte är de själva (Suler, 2005).  

Osynlighet 
I de flesta forum på internet så kan man vara osynliga för varandra, detta är ytterligare en faktor som 
påverkar hur människor beter sig på internet. Det bidrar till ett ökat mod vilket gör att man vågar agera 
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på andra sätt än vad man gör utanför internet. Suler (2005) menar att genom att kommunicera på 
internet så kan människor lära känna varandra bra men eftersom det inte är en fysisk närvaro skapar 
internet en effekt av att hämningarna försvinner. Genom att kommunicera utanför internet går det att 
visa känslor utifrån kroppsspråk vilket påverkar hur den andre tar emot informationen. På internet 
finns inget kroppsspråk och därför behöver människor inte oroa sig för hur mottagaren tar emot det 
som skrivs. Utanför internet kan det finnas en rädsla för vad människor tycker om och hur de reagerar, 
men utan publik är det lättare att agera ut. När man kommunicerar på internet finns det ingen 
tidsbegränsning utan kommunikationen kan pågå i en oändlighet (Suler, 2005).  

 

Skillnaden mellan anonymitet och osynligheten är att inom anonymitet så upplever människor att det 
inte går att skilja på det man skriver på internet än det man säger till varandra utanför internet. 
Osynlighet är att man kan vara osynliga för varandra på internet, vilket gör att människor kan agera på 
andra sätt än vad människor gör utanför internet.  

Metod 

Val av metod 
För att kunna undersöka hur klasslärarna samt fritidslärarna arbetar med att motverka nätmobbning, 
men även undersöka vad klasslärarna och fritidslärarna har för slags samverkan för att motverka 
nätmobbningen i de olika verksamheterna under skoldagen, har vi valt att göra en intervjustudie. 
Intervjumetoden som vi har valt till studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på 
svar från informanterna (Johansson & Svedner, 2010). Kvalitativa intervjuer bygger på den 
intervjuades erfarenheter kring det aktuella ämnet (Patel & Davidson, 2011). För att kunna studera 
människors upplevelser kring ett fenomen krävs det att man vänder sig till de som har erfarenhet av 
fenomenet (Gadamer, 2004). Därför genomförs intervjustudien i en kvalitativ form. Med denna metod 
innebär det att samma frågor ställs till samtliga informanter däremot har frågorna haft öppna 
svarsmöjligheter samt i vissa fall följdfrågor.  

 

Det som är tanken med en kvalitativ intervjumetod är att de som blir intervjuade ska kunna uttrycka 
sina egna åsikter om samma frågor. Genom denna metod skapas en djupare uppfattning kring 
personens tankar om ämnet. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012). En kvalitativ intervjumetod 
innebär att frågeområdena redan är fastställda men att frågorna kan variera mellan intervjuerna. För att 
frågorna anpassas beroende på vad intervjupersonen svarar på frågorna, detta för att få en insikt för de 
frågor som är av betydelse för studien. (Johansson & Svedner, 2010) I denna undersökning användes 
dock en något mer strukturerad form av kvalitativa intervjuer då alla personer fått samma huvudfrågor. 
Kvantitativa metoder kommer inte att användas för sådan metod inriktar sig på jämförelse av något 
utifrån en grupp individer och är mer lämplig till studier som syftar till statistik och jämförelse. 
(Björndal, 2005). Intervjuerna spelades in för att garantera att ingen viktig information skulle saknas. 
Inspelningen var även en kvalifikation för att transkriberingen av intervjuerna skulle vara möjlig. 
(Bjørndal, 2005).  
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Urval och avgränsningar 
Studien har genomförts på sammanlagt 5 olika skolor i olika kommuner i Stockholmsområdet, varav 5 
klasslärare samt 5 fritidslärare, för att undersöka nätmobbningen i olika kommuner med olika 
ekonomiska förutsättningar. Skolorna valdes utifrån skolinspektionens granskningar eftersom vi ansåg 
att skolorna ska ha en slags relation till nätmobbning för att få svaren på frågeställningarna. 
Rektorerna mailades på de skolor som valts ut och då skickades även informationsbrevet men så att de 
kunde läsa syftet med studien. Rektorerna kontaktade sedan de lärarna som arbetar i åk 5 på deras 
skolor och bad dem kontakta oss vid eventuella intressen till att ställa upp på intervjun. När alla 
informanterna hade svarat, sammanlagt 10 pedagoger, gjordes ett schema för alla intervjuer som skulle 
hinnas med inom en viss tidsram. Då det tar mycket tid att åka till skolorna i de olika kommunerna och 
genomföra intervjuerna. Eftersom skolorna valdes först, behövdes inget val av informanter, det ända 
kravet som fanns var att de skulle arbeta i åk 5. 

Genomförande 
När vi hade bokat in en tid med varje pedagog så mötte vi upp dem på skolan och blev inledda till ett 
enskilt rum. Vi började med att ge dem ett ex av informationsbrevet som dem läste igenom en gång till 
och skrev sedan under för deras godkännande. Dalen (2007) rekommenderar att man ska spela in de 
intervjuerna man gör. Hon menar att det är en stor hjälp att spela in då man får med informantens egna 
ord. Efter det började vi intervjua och intervjuerna tog ca.20 min. Eftersom våra frågor var väldigt 
breda så var det lätt att ställa följdfrågor och frågorna var lätta för informanterna att svara på. Ibland 
gick frågorna in i varandra så det hände att vi ibland lämnade vissa frågor för att inte upprepa oss. Det 
var ingen stress utan de fick alla tid att fundera lite innan de besvarade våra frågor. Efter varje intervju 
åkte vi hem och transkriberade intervjun från telefonen till skriftlig form i datorn. När alla var 
transkriberade började vi analysera intervjuerna och såg ganska snabbt gemensamma nämnare och 
hittade delar som skilde sig åt.  

Databearbetning och analysmetod 
I denna studie används en tematisk analys då materialet analyseras. Enligt Braun och Clarke (2006) 
används tematisk analys när man noggrant och aktivt ska identifiera, analysera och rapportera mönster 
eller teman utifrån det insamlade materialet. Braun och Clarke menar på att analysmetoden bygger på 
teman som man hittar i det insamlade resultatet, som är i relation till sin forskningsfråga. De anser 
även att temat representerar ett visst mönster i den insamlingen som man har fått fram.  

 
Braun & Clarke (2006) delar upp analysarbetet i tematisk analys i sex steg, vilka följdes i bearbetning 
av den insamlade datan. Det första steget är att man ska lägga stor vikt vid att bekanta sig med det data 
man har, läsa den upprepande gånger och notera initiala idéer. Anteckna de delar som låter mest 
intressant och dela upp i olika teman, vilket kan vara till stor hjälp i nästkommande faser. När 
tillräckligt med anteckningar har gjorts övergås det in i steg två, vilket är att generera initiala koder, att 
gruppera stoffens meningsfullhet samt skapa teman. Steg tre handlar om att sortera den insamlade data 
under dessa olika teman. Här ska man sortera koder till potentiella teman och samla in all relevant data 
till dem, då kan man använda sig utav de teman som man skapade i steg ett. Det fjärde steget är att 
göra en tematisk karta över analysen, där man granskar alla teman samt kontrollerar om de olika 
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temana fungerar i förhållandet till den hela datauppsättningen. Steg fem handlar om att man ska 
namnge de teman som man har skapat och se till så att all data innefattar namnet på det temat man har 
skapat. När man har skapat namnen på de teman så går man in i det sista steget, vilket är publiceringen 
av rapport. Här väljer man ut de citat man vill ha med, en slutlig analys av de utvalda utdragen, 
relatera till litteraturen och forskningsfrågan samt producera en vetenskaplig rapport av analysen. 

 

I denna studie började vi med att läsa all de insamlade data vi fick utifrån intervjuerna, vi strök under 
de delar som vi ansåg vara mest relevant till denna studie. När vi hade läst igenom all text och såg de 
understrykningar vi hade tog vi ut de delarna och började placera ihop de som hörde samman. T.ex. så 
var det två klasslärare samt en fritidslärare som sa likartade saker om svårigheter med nätmobbning, 
vilket då kunde leda till att vi la ihop dem. Så arbetade vi med all den insamlade data och sökte efter 
gemensamma nämnare. Sedan gjorde vi en tematisk karta där vi skrev alla teman och försökte få till en 
helhet för att följa den röda tråden genom hela uppsatsen. Vi såg till att kunna koppla de teman vi 
valde till tidigare forskning samt till syftet och våra frågeställningar. När alla texter var tillsammans 
skapade vi temanamn till varje stycke av gemensam nämnare. De som pratade om svårigheter med 
nätmobbning fick temanamnet ”utmaningar” osv. Efter alla namn på temana sattes så skrev vi in det i 
uppsatsen och började sedan analysera ett resultat och analys. 

Forskningsetiska överväganden  
I denna studie så har det tagits hänsyn till de etiska kraven som vetenskapsrådet (2002) tar upp. När en 
forskningsstudie ska genomföras är det fyra stycken grundkrav som vi behöver ta hänsyn till. 
Grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I det informationsbrev som vi skickade ut till deltagarna framgick det vilka villkor som gäller för att 
delta i studien samt att det är tillåtet att avbryta intervjun. Deltagarna fick frivilligt välja att delta i 
studien samt genom att ställa öppna frågor så fick deltagarna utrymme för att uttrycka sina åsikter. I 
studien så informerades deltagarna om att de var anonyma och att materialet inte kommer att användas 
till något annat än till vår studie. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien om syftet och att 
deltagandet i studien är frivilligt samt att de närsomhelst kan välja att avbryta sin medverkan. 
Forskaren ska informera deltagarna om vad som ska genomföras och hur det ska gå till. Deltagarna 
informerades om detta innan startad intervju sedan stod kontaktuppgifterna i informationsbrevet så 
deltagarna hade möjlighet att kontakta oss om de inte ville medverka längre. Det andra kravet är 
samtyckeskravet vilket innebär att deltagandet var frivilligt och informanterna fick själva bestämma 
om de ville delta eller inte vilket gjorde att även samtyckeskravet uppfylldes som handlar om att det 
ska vara frivilligt att delta. Deltagarnas anonymitet är också en viktig del och konfidentialitetskravet 
innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska behandlas så att obehöriga inte kan få tillgång till 
dem. Detta betyder att det inte ska finnas några uppgifter i studien som gör att enskilda deltagare kan 
spåras. Det material som samlats in får inte användas till något annat syfte än det som deltagarna 
informerats om vilket framgår i nyttjandekravet. I materialet kommer samtliga informanter att vara 
anonyma, personerna som intervjuats kommer från olika kommuner och vi har valt att inte skriva om 
dessa för att kunna bevara deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Tillförlitlighet 
För att få en rättvis bild av det som vi har undersökt samt att få tillförlitliga svar på våra intervjuer så 
har vi varit noga med att vara väldigt neutrala under intervjuerna. När vi genomförde intervjuerna 
ställde vi de frågor som vi hade för avsikt att ställa och såg till att inte blanda in personliga åsikter eller 
synpunkter. För att öka tillförlitligheten i denna studie spelade vi in intervjuerna så att vi kan lyssna på 
dem ett flertal gånger om vi önskar men även för att försäkra oss om att vi har uppfattat det som sagts 
på rätt sätt. Eftersom vi är två författare så har vi kunnat diskutera kring de svaren vi har fått från våra 
informanter för att försäkra om att tillförlitligheten är hög. Vi har även ökat tillförlitligheten i 
uppsatsen genom att vi har använt oss av endast primära källor. Primära källor innebär att vi har gått 
till forskningens källa direkt, alltså har vi inte läst litteraturer som har refererat till forskningen i andra 
böcker eller liknande.   

Studiens kvalitet 
Den metod samt de teorier som har använts till studien är relevanta till syftet. Den kvalitativa metoden 
användes vid intervjuerna av klasslärarna samt fritidslärarna. Metoden är lämpligast för studien då den 
är mer anpassningsbar och öppen. En kvalitativ metod användes eftersom de intervjuades upplevelser 
och erfarenheter var fokus snarare än siffror och statistik vilket varit fokus om vi använt oss av en 
kvantitativ metod. Alla metoder har sina fördelar och nackdelar samt är mer lämpliga i vissa 
sammanhang än andra (Ahrne & Svensson, 2011). Studien hade sex intervjufrågor som var relativt 
breda och enkla att diskutera kring. Informanterna fick möjlighet att kunna uttrycka sina egna åsikter 
och erfarenheter. Frågorna var fastställda men frågorna kunde variera mellan informanterna utefter de 
svaren men även för att anpassa intervjun efter informanten. Denna metod passar studien då de 
intervjuade personerna har erfarenheter kring ämnet, men även för att få ta del av personens tankar 
kring ämnet.  En nackdel med denna metod är att informanterna kan tycka att frågorna blir för 
personliga eftersom de får svara efter egna erfarenheter. De kan även svara det som de anser låter 
relevant, alltså kan svaren bli mindre trovärdiga.  

 

Råd samt regler har följts vid insamlingen av material som till exempel de etiska principerna. Även 
om informanterna inte visste vilka som intervjuade dem så finns det en möjlighet att man påverkat 
dem endast genom att intervjua. De frågorna som ställdes var öppna och hade därför inga rätta eller 
felaktiga svar. Vi uppfattade informanternas svar som ärliga och vi har befunnit oss i en lugn och 
ostörd miljö. Vi anser inte att studien har påverkats av detta utan vårt fokus har varit på att de öppet 
pratar om och kring våra frågeställningar.  Det svårigheter som har uppstått i denna studie har varit att 
hitta informanter till studien, många skolor, lärare samt fritidslärare har fått förfrågan om att delta men 
det har varit svårt att hitta informanter som har velat ställa upp. Vi diskuterade tillsammans om de 
olika teman vi använder oss av i resultatdelen. Utifrån den insamlade data kunde vi komma överens 
om gemensamma nämnare som vi kunde bilda teman av.  

 

Man skulle kunna göra denna studie med observationer istället för intervjuer. Då kan man få en bred 
bild av hur klasslärarna samt fritidslärarna arbetar med nätmobbning. Det skulle kunna visa sig att de 
arbetar med nätmobbning mer än vad lärarna tror och genom observationer skulle detta då visa sig, då 
kan man även se processen i det dagliga arbetet istället för att få svar på frågor. Genom observationer 
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kan man även se elevernas dagliga kontakt med sociala medier samt vad som sker med 
telefoner/datorer under skoldagen.  

 

Intervjufrågorna som ställdes är breda och öppna, vilket leder till att man enkelt kan ställa följdfrågor 
och komma in på sidospår. Vi var noggranna med att hela tiden få svar på de frågorna som berörde 
studiens syfte och frågeställningar för att få ut ett resultat som utgick från syftet och 
frågeställningarna. Trovärdigheten i denna studie är hög, men det är ingenting vi kan försäkra oss om. 
Informanterna kunde lika gärna svara på våra frågor utefter vad de trodde att vi ville höra, eller visa 
skolans bästa sida (Ahrne & Svensson, 2011). Det kan vara svårt att mäta reliabiliteten i en kvantitativ 
studie eftersom att det finns många faktorer som kan påverka resultaten. Detta kan till exempel vara 
hur informanterna mår den dagen eller vad de har för förutfattade meningar kring intervjun (Ahrne & 
Svensson, 2011).  

 
Att relatera teorin och emperin till varandra är en del av forskarens uppgift. Det finns olika sätt som 
man kan göra detta och kan förklaras med tre begrepp som är deduktion, induktion och abduktion 
(Patel och Davidsson, 2011). Deduktion utgår utifrån en referensram som till exempel en modell eller 
teori med detta menas att hypoteser testas mot verklighet via observation. Induktion är det motsatta, att 
man utifrån observationer i verkligheten, drar slutsatser till en teori eller modell. I ett forskningsarbete 
används ofta en kombination av dessa vilket kallas för abduktion vilket vi använt oss av i denna studie 
(Patel och Davidsson, 2011). Vi har ställt frågeställningar utifrån erfarenheter samt samlad emperi och 
sedan testat de i verkligheten med hjälp av intervjuer och jämfört de med teorin. Därför anser vi att vi 
arbetat på ett abduktivt sätt. De konsekvenser som kan uppstå är att våra observationer som vi vill testa 
kanske inte alls stämmer överens med verkligheten.  

Resultat och analys 
I denna del kommer resultatet att redovisas under fem olika rubriker, vilket motsvarar de teman som 
analysen av intervjuerna resulterade i. De fem teman är; utmaningar, upptäckten av nätmobbning, 
förebygga, kompetens samt samverkan.  

Utmaningar 
Under denna rubrik sammanställer vi vilka utmaningar som finns med nätmobbning enligt 
informanterna. Alla informanter nämnde att de tar nätmobbningen seriöst och ansåg att det är ett 
allvarligt ämne. Den första utmaningen som framkom var att man inte ser allt som sker på sociala 
medier och att man inte märker av nätmobbningen. Detta är en gemensam nämnare som samtliga 
informanter nämnde som en utmaning. De tog även upp att en svårighet för både klasslärarna samt 
fritidslärarna är att hålla sig uppdaterad om de nya apparna som kommer.  När ska de vuxna få tiden 
till att lära sig alla forum där eleverna befinner sig, när och vart ska man få den kunskapen ifrån?  
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Svårigheter med att veta vad som kommer ske, att ligga steget före och hänga med i de 
nya apparna, spelen och forum. Det är orimligt att man ska vara 24h jour på internet, 
men oavsett om man är det eller inte så spiller problemen över på skolan, och då får 
man ta tag i det. (Klasslärare, 1) 

 

Alla informanter kom även in på att kunskapen hos eleverna är för låg för att förstå konsekvenserna 
för handlandet på sociala medier, vilket är den andra utmaningen. Om de lägger upp en bild eller 
skriver en kommentar vet de inte hur mottagaren reagerar. Eleverna förstår inte heller att bilderna de 
lägger upp alltid finns kvar, att det är till exempel Facebook eller Instagram som äger deras bilder och 
kan använda dem till vilket syfte de vill. Internet är mycket tuffare idag än för flera år sedan, idag vet 
eleverna hur man får bort IP-adresser osv för att kunna stärka deras anonymitet.  

 

Inom sociala medier sparas allting som skrivs eller alla bilder som läggs upp, men det 
tror inte eleverna. De tänker inte längre och dem vet inte att allting sparas. Det är låg 
kunskap hos eleverna, vilket också är en utmaning. (Klasslärare, 2)   

   

En fritidslärare sa att det är svårt för all personal att ständigt ligga steget före. Kan man hålla sig 
uppdaterad i de nya apparna som kommer kan man arbeta förebyggande med nätmobbningen. Vet man 
att apparna finns samt hur man använder dem kan man undervisa om det till eleverna och berätta om 
konsekvenserna för det negativa handlandet.  

 

Eleverna har tillgång till olika arenor där vuxna inte är, som inte är kända eller där 
vuxna inte har kunskapen om. Eleverna hänger där och lärarna inte har tid att bli 
uppdaterade kring apparna. (Fritidslärare, 1)  

 

Upptäckten av nätmobbning 
Enligt informanterna finns det många olika sätt att upptäcka nätmobbningen. De flesta märkte av det 
på olika sätt; genom egna konton på sociala medier, eleverna kommer fram och berättar, obalans i 
skolan eller att föräldrarna tar kontakt med pedagogerna på skolan. Många av klasslärarna har haft 
kontakt med föräldrarna som har berättat att deras barn har blivit utsatt för nätmobbning eller 
kränkningar och vill oftast ha hjälp från skolan, då de inte vet vad de ska göra.  

 

Jag har hemliga konton på alla forum där eleverna är till exempel Ask, Facebook, 
Instagram, och Periscope.  Jag hinner inte kolla alla konton och bilder som stormar in, 
men kan kolla lite. Men de göms undan kommentarer och Instagram har som små 
”rum” där man kan lägga upp bilder och chatta privat. Det kan ju inte jag se. 
(Klasslärare, 2) 
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Det var flera än lärare 2 som hade konton på sociala medier och kunde följa deras elever, och de var 
alla överens om att man fick en bredare syn på vad dem gör på sociala medier och man kan vara aktiv 
och stoppa kränkningarna på plats. Det var däremot en lärare som inte ville ha konton då läraren ansåg 
att det var som att läsa elevernas dagbok, vilket läraren inte alls var bekväm med.  

 

Eleverna är inte alltid öppna om vad som händer, men oftast så märker vi av det i 
skolresultatet. De som blir utsatta för nätmobbning mår psykiskt dåligt vilket kan 
resultera till att få koncentrationssvårigheter, skolkar och presterar inte lika bra i skolan 
som den har gjort tidigare. (Klasslärare, 1)  

Förebygga 
En av de skolorna vi var på var en Olweusskola. Olweusprogrammet är ett förebygande och 
åtgärdande program mot mobbning som skolor kan köpa in och använda sig utav. Programmet utgår 
ifrån en forskning av Dan Olweus (Skolverket, 2011). De har haft en föreläsare som har kommit till 
deras skola och haft föreläsning för elever, personal samt föräldrarna. Efter deras besök fick 
pedagogerna på skolan material som de kunde arbeta efter i deras klasser, vilket både fritidsläraren 
samt klassläraren gjorde. En annan skola i en annan kommun var en Friendsskola. Friends är även det 
ett program som skolor kan köpa för att arbeta mot mobbning, programmet kan beskrivas som en 
kamratstödjarmodell. Programmet syftar till att ge elever en aktiv roll i arbetet mot att förebygga 
mobbning (Skolverket, 2011). Även dem hade haft föreläsare som kom till deras skolor och hade 
föreläsningar med eleverna, personalen samt föräldrarna. Skolan får även en enkät som eleverna ska 
svara på en gång per år, där nätmobbning är en central del. Märker personalen att nätmobbningen är ett 
problem så arbetar dem mycket med det, men än så länge har det inte varit aktuellt, enligt 
fritidsläraren.  

 

Vi har köpt ett paket av Friends så att all personal på skolan har fått utbildning. Friends 
har varit här och pratat med elever och vi får enkäter av dem som vi svarar på en gång 
per år, där är nätmobbning en del. Vi jobbar utifrån enkäten men är en liten skola och vi 
har ganska bra koll på eleverna. Skulle nätmobbningen vara en stor del här på skolan 
skulle vi jobba mer med det, men nu har vi massa andra delar som till exempel att dem 
känner sig osäkra i omklädningsrummen, så då får man jobba mer med det just nu. 
(Fritidslärare, 2)  

 

De andra skolorna arbetar mycket med samarbetsövningar, gruppdynamiska övningar, tillitsövningar 
samt maktlekar. En klasslärare nämnde att nyckeln är att jobba med elevernas värderingar, vilket 
betyder hur man behandlar varandra och hur man är mot varandra.   

 

Det ska handla om hur man behandlar andra och hur man är med varandra. Får man till 
en god stämning i gruppen där man lär känna varandra bättre så minskar risken med 
mobbning. Så kan man prata om konsekvenserna, om detta händer hur ska du ta hand 
om det då? Det viktigaste är att förebygga så minskas fallen. (Klasslärare, 1)  
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De nämnde även att de har god kontakt med deras trygghetsgrupper samt IKT pedagoger. En av 
fritidslärarna som var med i utvecklingsgruppen nämnde att skolan arbetar med att få in nätmobbning 
som ett centralt begrepp i deras likabehandlingsplan.  

 

Vi på fritids försöker att vara nära eleverna som håller på med sina mobiltelefoner och 
Ipads. Vi ser alltid till att det är minst en fritidslärare i spelrummet där mobiltelefonerna 
och surfplattorna endast får användas. Ibland går vi även in i spelen och spelar med 
dem på t.ex. minecraft, så att eleverna ser och är medvetna om att det är en vuxen 
närvarande. (Fritidslärare, 2)  

 

Analysen påvisade tydliga skillnader på hur klasslärarna kontra fritidslärarna arbetar med att 
förebygga nätmobbning. Klasslärarna var alla överens om att det gällde att arbeta med att stärka 
gruppdynamiken i klassen för att minska nätmobbningen. Får man en god stämning i klassen där man 
blir bra kompisar med varandra så minskar all slags mobbning.  

 

Vi jobbar med gruppstärkande övningar för att få ihop gruppen. Vi har avstämningar i 
klassen, då får de berätta hur de känner och hur de mår. Vi säger aldrig några namn och 
så vidare, men de öppnar sig och då tar vi upp fallen som uppkommer. Juridiska 
aspekter kring nyheter osv. En gång i veckan försöker vi prata om det, inte specifikt 
nätmobbning men värderingar och jobba med gruppdynamiken. (Klasslärare, 1)  

 

Två skolor hade även någon slags avstämningar i klassen, där de har IKT som en stående punkt. 
Lärarna på en skola nämnde att de nästan alltid tog tag i problemen när de uppstod, så fokusen låg inte 
på att förebygga nätmobbningen, utan mer situationsbaserande lösningar.  

 

Om det dyker upp ett problem så tar vi reda på hur vi löser det då. (Klasslärare, 3)   

 

Av alla informanter så var det bara en som tog upp de positiva egenskaperna med internet och sociala 
medier. I de undervisningar och föreläsningar fritidsläraren har belyses inte bara det negativa utan allt 
det positiva medföljs när man använder sociala medier. Det kan vara alltifrån ämneskunskaper till 
social interaktion. Detta leder till att eleverna lär sig vad som är positivt och inte bara negativt med 
internet.  

 

Jag tar upp det som är bra med internet, man kommer lätt in på allting som är dåligt 
vilket gör att man dömer ganska snabbt när man inte vad det är för någonting. Vi tar 
upp allt det positiva med spelen såsom samspel, lär sig engelska, träffa nya kompisar, 
IT kunskaper, matematik osv. Man ska inte slå ner så fort det tillkommer någonting, 
häng med och var engagerad och se till så att det sköts på bra sätt. (Fritidslärare, 3) 
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Kompetens 
Nästan alla pedagoger ansåg att de har tillräckligt med kompetens för att arbeta med nätmobbning. De 
skolorna som var med i en organisation har fått mycket kunskap av föreläsare samt internet paket som 
de har att ta del av. De får även tips om bra hemsidor och material som de kan utgå ifrån när de ska 
undervisa om nätmobbning i deras klasser samt på fritids. De andra skolorna har fått kunskapen av de 
olika trygghetsgrupperna och IKT grupperna.  

 

Jag känner inte att jag behöver mer kompetens och är det någonting som händer så tar 
man reda på det då. (Klasslärare, 5)  

  

Tre fritidslärare sa att man aldrig kan ha tillräckligt med kompetens, man blir aldrig fullärd. Det gäller 
att hålla sig uppdaterad med allting inom internet då det ständigt kommer nya forum som eleverna 
hittar.  

 

Jag försöker alltid ligga steget före, jag läser massor när jag kommer hem, håller mig 
uppdaterad på nyheterna om olika appar, pratar mycket med mina kollegor om de har 
hört om några nya spel eller appar. Jag försöker alltid vara steget före, är jag det så 
anser jag att jag har god kompetens till att arbeta kring nätmobbning då jag själv vet 
vad det nya spelet går ut på och så vidare. (Fritidslärare, 4)  

Samverkan 
Samverkan mellan klassläraren och fritidsläraren för att förebygga nätmobbningen varierade på 
skolorna. På några av skolorna fungerade samverkan bra då de hade en bra relation med varandra och 
kunde ta upp saker som hänt på fritids under “skoltid” och tvärt om. Ett gemensamt arbetslag med 
skollärare, barnskötare och fritidslärare gör enligt en av fritidslärarna att samverkan fungerar bättre då 
pedagogen hade haft erfarenheter av båda delarna.  En av skolorna är i uppstartfasen med ett nytt 
fritidshem som ska vara integrerat med skolan men har inte fått igång samverkan än.  

 

Vi har ett gemensamt arbetslag som innefattar skollärare, barnskötare, fritidspedagoger 
och så vidare. Vi arbetar med IKT på fritids med Ipads och datorer. Vi har en IKT 
pedagog som går runt i alla klasserna på fritids och har undervisning på fritidstid men 
även under skoltid. IKT pedagoger har även föreläsningar om internetsäkerhet. 
(Fritidslärare, 1)  

 

Vi startade vår fritids i höstas, så vi är i uppstartsfasen i allt. Samverkan är viktigt och 
vi vill ha större samverkan men vi är inte riktigt där än. (Klasslärare, 2)  

 

En klasslärare berättade att de tyckte att det är svårt med samverkan då många av eleverna i åk 5 går 
hem direkt efter skolan istället för att vara på fritids. Går eleverna hem är det svårt att följa upp det 
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som eleverna har lärt sig under skoldagen i fritidshemmet. Det blir mer att man tar tag i problemen när 
de kommer upp, oavsett om det är i klassrummet, på rasten eller i fritidshemmet, då är det sällan att 
man inkluderar den andra verksamheten.  

 

Det är svårt med en samverkan när de flesta inte går på fritids. Samverkan sker mellan 
fritids och skola med nätetik. Händer det någonting i fritidshemmet så tar man upp det 
där och händer det någonting i skolan tar man upp det där.”(Klasslärare, 4) 

 

Fritidsläraren på samma skola menade att samverkan kan bli bättre och att det är mer samverkan 
mellan fritids och skola, än vad det är skola och fritids. Händer det något som berör fritidshemmet så 
kommer det fram till fritids men om det är mindre fall så försöker man hålla det mindre.  

 

Den kan bli bättre för det är väldigt mycket samverkan fritids till skola, samverkan 
skola till fritids är lite mindre. (Fritidslärare, 3)  

 

Klasslärare 1 var den enda som tog upp vikten med samverkan ur ett barnperspektiv. Läraren menar på 
att eleverna mår bra av god samverkan eftersom de känner att det finns lärare nära dem under hela 
skoldagen och de går under samma regler oavsett vilken verksamhet eleven befann sig i. Genom att ha 
en god samverkan mellan klasslärarna och fritidslärarna får eleverna en större tillit till pedagogerna för 
att de känner sig sedda i de olika verksamheterna.  

 

Det som eleven har som mål under skoltid går att följa upp på fritids. Inom målet social 
utveckling kan fritidsläraren informera om hur det går för eleven till klassläraren. Vi på 
skolan vill jobba med systematiskt kvalitetsarbete men det är svårt när den fasta 
personalen är sjuk. Då kommer det nya vikarier som inte har den kompetensen för att 
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, då fungerar inte samverkan så bra. Samverkan 
är även till för elevernas skull. (Klasslärare, 1) 

 

Analys av resultaten 
Alla informanter var överens om att utmaningarna med nätmobbning var att ligga steget för eleverna i 
IKT utvecklingen, att det finns ett stort mörkertal samt att det är svårt att märka av nätmobbningen. 
Eleverna har även svårt att se konsekvenserna för de handlingar de gör på sociala medier, vilket leder 
till att nätmobbningen fortlöper. Suler (2005) menar på att anonymiteten på internet gör att eleverna 
kan ha svårt att skilja på vad de skriver på internet jämfört med vad de säger i den fysiska miljön. 
Även osynligheten på internet kan leda till ökad nätmobbning eftersom eleverna kan skydda sina 
identiteter. Detta påverkar hur eleverna beter sig på internet, en elev som kanske aldrig skulle säga en 
sak till en annan elev påverkas av osynligheten och på så sätt skriver något elakt till en annan elev. 
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Detta anser lärarna är en stor utmaning att se vad som pågår på elevernas sociala medier samt att veta 
vad eleverna skriver till varandra.  

 

För att kunna upptäcka nätmobbningen så har de flesta pedagoger egna konton på sociala medier där 
eleverna finns. Detta för att kunna upptäcka nätmobbningen samt veta hur man kan arbeta med ett 
förebyggande arbete. De pedagogerna som inte har egna konton sa att de får reda på detta genom att 
föräldrarna berättar samt ber om tips och råd hur man kan stoppa nätmobbningen, eller när eleverna 
själva kommer fram och berättar. Enligt den sociala interaktionen kan man se sociala medier som ett 
forum där eleverna kommunicerar med varandra dagligen. Elevernas handlingar på sociala medier 
påverkas ständigt av andra, det vill säga de skapar egna regler och normer för vad som är acceptabelt 
och vad som inte är acceptabelt (Charon, 2001).  

 

Alla skolor har haft olika metoder för att förebygga nätmobbning. Vissa skolor har haft föreläsningar 
med eleverna kring ämnet medan andra skolor arbetar mycket med att stärka gruppdynamiken genom 
bland annat samarbetsövningar. Med gruppdynamiska övningar menar lärarna på att man vill stärka 
gruppdynamiken i klassen med olika lekar och övningar. Det kan vara alltifrån samarbetsövningar för 
att eleverna ska känna att de behöver varandra för att klara av att lösa övningen. De kan använda sig 
utav maktlekar för att få eleverna att förstå att man kan få makt på olika sätt och lära dem hur man 
handskas med makten. För att stärka elevernas gruppdynamik kan man även ha dramaövningar, där 
eleverna själva får en roll att spela och känna hur det är att ha en roll som de inte är vana vid att ha 
under skoltiden, där kan man även dramatisera olika mobbningssituationer för att visa hur man kan 
känna om man blir mobbad eller är den som mobbar. Elever påverkas av olika situationer och speciellt 
gruppsammanställningar, därför är det viktigt att arbeta mycket med gruppdynamiska övningar. Den 
symboliska interaktionismen menar på att förstå människans samspel med andra människor, samt hur 
olika grupper agerar i samhället (Trost & Levin, 2010). För att koppla teorin till gryppdynamiska 
övningar så kan man gestalta olika sociala interaktioner för att se de konsekvenserna som kan uppstå, 
samt hur den andra människan kan känna sig efter handlandet. Genom detta lär sig eleverna hur man 
ska agera i samhället mot andra människor för att skapa god relation till varandra.  

 

De flesta av lärarna saknar helt utbildning kring nätmobbning men några av dem har varit på 
föreläsningar för att få mer kunskap kring ämnet. Många av lärarna ansåg att de har tillräckligt med 
kompetens för att arbeta med nätmobbning. Men ett fåtal sa att man aldrig kan bli fullärd och att man 
ständigt måste uppdatera sig.  Lärarna definierar nätmobbning på olika sätt. Utifrån den sociala 
interaktionen kan det vara svårt att upptäcka nätmobbningen. Det är även en ny kultur som skapats 
vilket lärarna kan ha svårt att identifiera sig med. Det blir som en ny värld som lärarna behöver 
uppdatera och lära sig om vilket kan vara en stor utmaning.  

 

För att lyckas med ett bra arbete kring nätmobbning är samverkan mellan alla pedagoger på skolan en 
otroligt viktig del. Med samverkan menar lärarna att man kan samarbeta i de olika verksamheterna, 
oavsett om man är klasslärare eller fritidslärare. En fritidslärare kan vara med under skoldagen på 
lektionerna och hjälper klassläraren med diverse saker, och kan sedan återkoppla en viss undervisning 
i fritidshemmet på eftermiddagarna. Har lärarna ett gemensamt tema, som i detta fall till exempel 
nätmobbning, kan klassläraren arbeta teoretiskt kring ämnet och sedan kan fritidsläraren arbeta 
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praktiskt i fritidshemmet om nätmobbning. Man delar sina kunskaper och erfarenheter vilket leder till 
att de flesta får tillräckligt med kunskap när de ska arbeta med nätmobbning. De skolorna som ansåg 
sig inte ha god samverkan på grund av mycket sjukdomar samt outbildad personal har svårare att 
arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, vilket leder till att arbetet kring nätmobbningen aldrig får 
ett kontinuerligt sammanhang.  

 

Enligt begreppet definition av situation menar Trost och Levin (2004) att människor tolkar olika 
situationer på olika sätt och beter sig sedan utefter sina tolkningar. Några av informanterna nämnde att 
nätmobbning kan få konsekvenser som att eleverna mår psykiskt dåligt. Om en elev blir utsatt för 
nätmobbning kan det relatera till koncentrationssvårigheter, skolkar eller presterar inte lika bra i 
skolan som den tidigare har gjort. Detta på grund av att nätmobbningen blir verklighet för den utsatta 
och beter sig utefter sina tolkningar.  

 

Nätmobbning är ett socialt samspel som skapas via social interaktion. Den sociala interaktionen i en 
grupp påverkar individens handlingar och beteende. På sociala medier så som Facebook finns det en 
”gilla” funktion och om någon skriver en elak kommentar och den gillas accepteras beteendet av 
gruppen och därför anses beteendet som acceptabelt. Det blir en social process då gruppen visar att det 
är ett accepterat beteende. Det vill säga att gruppers påverkan har ett starkt inflytande över hur en 
individ väljer att agera (Charon, 2001). Gruppens normer påverkar även det som någon annan skriver 
på internet det vill säga att grupper bestämmer egna regler för vad som är acceptabelt att skriva till 
varandra på internet detta kan kopplas till att lärarna tycker att det finns egna regler på internet. Därför 
är det viktigt att arbeta förebyggande och med nätetik som en av skolorna uppmärksammade.  

 
Den sociala interaktionen innebär att människor integreras med varandra nästintill hela tiden. 
Människor påverkas ständigt av andra och det är de sociala handlingarna som är centralt inom 
perspektivet (Charon, 2001). Den sociala interaktionen gör så att samhället ständigt förändras och 
utvecklas, vilket i detta fall har gjort att den traditionella mobbningen nästan övergått helt till 
mobbning via internet. Samhället förändras och internet har blivit ett nytt sätt för människor att 
interagera med varandra. Sociala medier är lättillgängliga och man kan ständigt vara uppkopplad. 
Enligt den definitionen av situationen så går det att tolka att lärarna känner ett avstånd till att agera 
kring nätmobbning. Detta för att nätmobbningen inte sker i klassrummet utan det blir ett visst avstånd 
vilket gör att lärarna har svårt att känna ansvar över mobbningen då det inte sker på plats. I situationen 
använder eleverna ingen interaktion med internet i klassrummet.  

 

Diskussion  
Den här studien syftade till att ta reda på hur klasslärarna samt fritidslärarna arbetar för att motverka 
nätmobbning, men även undersöka vad klassläraren och fritidsläraren har för samverkan. 
Frågeställningarna som skulle besvaras var hur lärarna arbetar för att motverka nätmobbning och hur 
samverkan ser ut mellan fritidsläraren och klassläraren.  
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Många fritidslärare nämnde att internet är mycket hårdare idag eftersom elever vet hur man får bort IP 
adresser och så vidare för att kunna stärka sin anonymitet. De menade även att det är en stor utmaning 
att hitta de som nätmobbar då de flesta väljer att vara anonyma. Några av de lärarna som vi intervjuade 
berättade att de själva har konton i vissa forum där eleverna har konton. Men de lärarna som har egna 
konton nämnde att det är svårt att se allting som händer då eleverna vet hur man kan vara anonym eller 
chatta med någon privat osv. Mark och Ratiffe (2011) som forskat kring nätmobbning och anonymitet 
menar på att anonymitet är specifikt för nätmobbning och att många som utgör nätmobbningen 
föredrar att vara anonyma.  

 

Upptäckten av nätmobbningen var alla informanterna överens om var en stor utmaning. Beran och Li 
(2005) anser att lärarna har svårt med att kunna identifiera problemen i sina klassrum. Skolpersonalen 
har svårt att kontrollera vad eleverna gör på sina mobiltelefoner samt på datorerna. Den andra 
svårigheten som lärarna tog upp och var överens om var att det är svårt att hänga med i utvecklingen, 
och ständigt kunna uppdatera sig om de nya spelen, forumen samt de nya apparna som ständigt 
kommer. Bauman (2013) tar också upp detta som en utmaning. Han menar på att nätmobbningen har 
blivit så stort med tanken på den stora tillgången till den digitala tekniken som finns idag. Det är en 
ständig uppdatering och det kommer nya forum och appar där eleverna kan kommunicera hela tiden, 
vilket gör det svårt för forskningen att hela tiden vara uppdaterad till den nuvarande tekniken. Mishna, 
Saini och Solomon (2009) menar på att tillgängligheten till sociala medier finns överallt i dagens läge 
vilket gör att nätmobbningen aldrig tar slut. Eleverna fortsätter att prata med varandra i cybervärlden 
och nätmobbningen kan därför ske även i elevernas hemmiljö.  

 

Utefter de intervjuerna vi gjorde sa lärarna att de saknar utbildning inom nätmobbning, men ansåg sig 
ändå ha tillräckligt med kunskap och kompetens. Ett fåtal sa att man aldrig kan få tillräckligt med 
kunskap kring ämnet, att man hela tiden måste uppdatera sig. En skola sa att deras sätt att arbeta med 
förebyggande nätmobbning var samarbetsövningar, maktlekar och jobba mycket med gruppdynamiken 
i klassen. Klassläraren och fritidsläraren menar på att om man får en bra gruppdynamik i klassen och 
stärker deras relationer till varandra så minskar all slags mobbning och kränkningar. Flygare och 
Johansson (2013) stärker lärarnas arbetssätt med deras undersökning. De menar på att om lärarna 
stärker elevernas relationer till varandra så får eleverna en bättre självkänsla och stärker bandet mellan 
sina klasskompisar.  

 

De två skolor som var med i en organisation hade haft föreläsare som föreläste om nätmobbning för 
eleverna, personalen samt föräldrarna. De skolor fick även färdiga paket som de skulle arbeta utefter i 
klasserna. I kapitlet tidigare forskning menar Lindqvist & Thorslund (2008) att ett bra sätt för lärarna 
att arbeta med nätmobbningen är att inkludera ämnet i skolans handlingsplan för det ska stå hur skolan 
ska arbeta förebyggande med nätmobbning men även i själva processen. Stauffer, Heath, Coyne & 
Ferrin (2012) tycker att man kan inkludera ämnet även i skolornas antimobbningsprogramet. Om 
skolorna skulle införa detta skulle det kunna leda till att lärarna får mer kunskap kring ämnet samt 
känna sig mer bekväma med att jobba kring nätmobbning. Vi anser att man kan få ökad kunskap 
genom föreläsningar men att den kunskapen försvinner fort om man inte arbetar kontinuerligt med den 
informationen man fick. Vi anser att genom att inkludera nätmobbningen i skolans handlingsplan eller 
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i antimobbningsprogram ges en ökad kompetens kring ämnet då man får tydliga riktningar för hur man 
ska arbeta kring nätmobbning. Då får de lärare som känner att de inte har tillräckligt med kompetens 
mer kunskap kring ämnet. Det kan även vara en positiv del eftersom de nya lärare som kommer till 
skolan kan följa samma riktlinjer och vet hur man ska handlas med situationerna som kommer upp.   
 

Enligt Cassidy, Faucher & Jackson (2013) så är lärarnas förebyggande arbete nyckeln till att 
förebygga nätmobbningen i skolan. Insatserna behöver börja så tidigt som möjligt, redan i 
förskoleklassen så att barnen är bekanta med tekniken. En av våra informanter talade om att jobba med 
elevernas värderingar är nyckeln för att skapa ett accepterande klimat i klassrummet. Cassidy, Faucher 
& Jackson (2013) säger även att eleverna ska informeras om beteendet på internet dels gemenskapen, 
det juridiska beteendet samt identiteten. Det är något som eleverna bör få information om och kunna 
öva på skolan. Detta var det en av våra informanter som nämnde att eleverna behöver få kunskap kring 
allt med internet, det som är negativt men även det som är positivt. Genom att rada upp allt det 
negativa och farliga är det inte säkert att det ger den effekt som man vill åstadkomma med 
föreläsningen eller arbetet. Därför krävs det ett engagemang från lärarna, de behöver vara intresserade 
och veta vad de pratar om. Lärarna visade detta genom att hålla sig uppdaterade och spelade med 
eleverna för att själva förstå och visa att man finns där.  

 

För att lärarna på skolorna ska kunna arbeta förebyggande mot nätmobbning menar Chou och Peng 
(2011) att lärarna måste få mer kunskap kring internets säkerhetsfrågor. De menar på att om man ska 
arbeta med IKT och undervisa inom ämnet måste lärarna själva ha kunskap kring internettjänsterna 
samt säkerhetsinstruktioner för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Informanterna som vi 
intervjuade nämnde 7 av 10 att de ansåg sig själva ha tillräckligt med kompetens för att arbeta med 
nätmobbning samt att man tar reda på lösningarna när problemen väl uppstår.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 
I vår roll som grundlärare med inriktning arbete mot fritidshem så är sociala relationer en central del 
som vi har som uppdrag att lära eleverna. I de allmänna råden (2014) tas det upp att fritidshemmet ska 
främja social gemenskap samt allsidiga kontakter, genom att lära eleverna hur man beter sig mot 
varandra samt hur man är en god kamrat bör prägla verksamheten. På fritidshemmet och i vår 
profession ska vi erbjuda en meningsfull fritid och i det är all slags mobbning oacceptabelt. Det är 
därför viktigt att vi som fritidslärare håller oss uppdaterade i elevernas värld och vad som är aktuellt 
för eleverna på internet genom att vara delaktiga på sociala medier samt berätta för eleverna hur det 
fungerar.  

Slutsatser 
Studiens slutsats är att nätmobbningen är ett stort problem i skolorna och är ett aktuellt ämne. Det blir 
större och det är ofta genom sociala medier som eleverna kommunicerar med varandra. Vi kan dra en 
slutsats att alla lärare arbetar för lite kring ämnet nätmobbning i skolorna då eleverna använder sig 
utav sociala medier dagligen. Ingen av de skolorna nämnde att de har ett kontinuerligt arbete kring 
IKT vilket vi anser är otroligt viktigt eftersom eleverna integreras på internet när de är utanför skolan. 
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Fritidslärarna som deltog i studien agerade mer situationsbaserat medan klasslärarna arbetar mycket 
med gruppdynamiken och ett förebyggande arbete. Detta kan vara för att fritidslärarna har större 
barngrupper och då är det svårt att arbeta förebyggande eftersom man sällan har tid och resurserna. 
Sociala medier belys oftast på ett negativt sätt, vilket är synd då det finns många positiva egenskaper 
som ofta inte lyfts upp. Detta kan leda till att eleverna antingen inte vill gå med i sociala medier eller 
att de blir nyfikna på det och testar alla forum som finns. Samverkan mellan klasslärare och 
fritidslärare varierade mellan de skolorna vi besökte. Ett gemensamt arbetslag där alla pedagoger 
arbetar i underlättar för ett bra samverkan.  

 

Vidare forskning 
I vår studie har vi fokuserat på hur lärarna arbetar för att motverka nätmobbning samt vilken 
samverkan fritidslärare och klasslärare har vid nätmobbning. Vi anser att det vore intressant att 
undersöka vad som skapar nätmobbning. Vi anser även att det vore intressant att undersöka vidare 
kring vilka åtgärder som används för att förebygga nätmobbning samt vilka åtgärder som är effektiva. 
Om vi hade mer tid för studien hade vi velat göra en kvalitativ studie för att undersöka vilka forum 
som elever använder mest samt en kartläggning över hur mycket nätmobbningen förekommer i dessa 
forum. 
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Bilagor  

Bilaga 1  
 
Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för relation till nätmobbning? 
 

2. Hur ser du på nätmobbningen? 
- Vad är utmaningarna? 
 

3. På vilket sätt märker man av nätmobbningen? 
 

4. Hur arbetar du i skolan för att motverka nätmobbningen?  
- Undervisning?  
- Föreläsningar från t.ex. Friends? 
- Utbildningar?  
- Åtgärdsprogram?  
- Samarbetsövningar?  
 

5. Känner du att du har tillräckligt med kompetens/kunskap för att 
arbeta kring nätmobbning?   
 

6. Vad har ni för samverkan med klassläraren/fritidsläraren kring 
arbetet med att motverka nätmobbning?  
- Har skolan riktlinjer för samverkan? 
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Bilaga 2 
 
En undersökning om problematiken kring sociala medier i skolan 
 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Evelina Hansson och Josefine Tjärnås som går 
sista året på grundlärarprogrammet med inriktning arbete mot fritidshem vid 
Stockholms universitet. Den här terminen kommer vi att skriva en C-uppsats 
som ska bli vårt examenarbete.  
 
Syftet med den planerade studien är att ta reda på hur klasslärare och 
fritidslärare arbetar med att motverka nätmobbning, men även utröna vad 
klasslärarna och fritidslärarna har för slags samverkan för att tillsammans kunna 
motverka nätmobbningen i de olika verksamheterna under skoldagen. För att 
undersöka detta behöver vi komma i kontakt med fem-sex klasslärare samt 
fritidslärare/fritidspedagoger i årskurs 5 som vi gärna vill intervjua. 
Intervjuernas längd kommer att vara ungefär 30-45 minuter. 
 
Vi kommer att beakta de etiska riktlinjerna som har framställts av 
vetenskapsrådet för god forskningssida. Den information som insamlas kommer 
endast vara tillgänglig för oss som är undersökningsledarna och ingen obehörig 
kommer att ha tillgång till det. Materialet som insamlas kommer att förvaras på 
ett säkert sätt. De lärare som blir intervjuade kommer att avidentifieras så att det 
inte går att koppla resultateten till enskilda individer. Resultaten av 
undersökningen kommer att publiceras i form av en examensuppsats på 
Stockholms universitet. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och den som deltar kan när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och vi hoppas att du 
kan ställa upp på en intervju! 
Tack på förhand! 
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Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien 
och vi kan nås på: xxxxxx@hotmail.com, eller på telefon: xxxx samt 
xxxxx@hotmail.com, eller på telefon: xxxxx. 
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