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Förord 

 

Först vill jag tacka alla elever som har deltagit i denna studie, utan er hade jag inte kunnat 

genomföra det här arbetet, det har varit enormt roligt och lärorikt. Därefter vill jag även tacka 

alla mina arbetskamrater som har ställt upp och sett till så att jag har fått tiden som behövdes 

för att skriva. Även läst igenom texten för att kunna ge mig goda råd till det slutliga resultatet. 

Sist men inte minst vill jag tacka min Storasyster som har varit ett fantastiskt stöd i form av 

handledning. De övriga familjemedlemmarna har gett mig positiva kommentarer för att hjälpa 

mig framåt när det kändes motigt.       



 

 

 

Abstract 

 

Title: Cyber bullying 

- Do the children who are peers at school that Prevent about cyber bullying can be a job for 

them? 

Author: Heidi Ljung  

Director: Martin Gunnarson 

Autumn: 2012 

Do children, who are supporter of comradeship, think that working to prevent cyber bullying 

may be a task for them?  

This study describes, from a child’s perspective, how a supporter of comradeship can be 

supportive in the preventive work against cyber bullying. This study will also define the 

phenomena bulling and cyber bullying, the difference between them and where they can be 

seen. I will also describe the supporters of comradeship are elected, the information they get 

from school and how adults at school help them to plan their work. The schoolconsider, of 

course, the Swedish school law towards (against) bulling and insulting behavior and the 

school is also visited by inspectors from the Swedish National Agency for Education. The 

idea to do this study came arise, from a lesson when we discussed, with the pupils, a problem 

that had happened the day before, after school. It was a problem that was difficult to solve and 

it was an interesting problem to discuss. I have been interviewing the supporters in group and 

in pairs. The supporters at the school think that cyber bullying might be a task for them to 

work with in a preventive way as well as the work to prevent bulling at the schoolyard still is 

important.  
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Sammanfattning  

Titel: Nätmobbning 

– Anser barnen som är kamratstödjare på skolan att det förebyggande arbetet kring 

nätmobbning kan vara en uppgift för dem? 

Författare: Heidi Ljung 

Handledare: Martin Gunnarson 

Höstterminen: 2012 

Den här studien beskriver ur ett barns perspektiv, om kamratstödjarens uppgift även kan vara 

att arbeta förebyggande mot nätmobbning. Den här studien kommer att definiera fenomenen 

mobbning och nätmobbning och dess arenor, samt vilka skillnaderna är. Studien beskriver 

även hur kamratstödjarna blir valda och vilka uppgifter de har på skolan samt hur de vuxna på 

skolan lägger upp arbetet kring gruppen. Skollagens betydelse för skolans förhållningssätt 

gentemot mobbning och kränkande behandling samt skolinspektionens kontinuerliga 

granskningar kring detta. Intresset för ämnet i studien uppkom på en lektion, där det 

diskuterades kring en händelse som hade ägt rum dagen innan efterskoltid. Problematiken var 

svår att lösa och det medförde intresset. Tillvägagångssättet var att ett antal intervjuer hölls 

med kamratstödjarna dels med hela gruppen och dels med barnen två och två. Den här studien 

visar på att kamratstödjarna på skolan, där studien har genomförts, anser att nätmobbning kan 

vara en arbetsuppgift för dem att arbeta med. Den visar även att de metoder som används för 

att arbeta förebyggande mot mobbning som sker på skolgården, även går att använda 

förebyggande mot nätmobbning.   
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1. Inledning 

Jag har arbetat på fritidshem i ungefär tjugofem år och under de senaste tio åren har jag varit 

ansvarig för en kamratstödjargrupp. Det är en grupp elever som arbetar med frågor som rör 

mobbning och kränkande behandling. Det som har fångat mitt intresse de senaste två åren är 

hur vi vuxna ska komma åt e-mobbning, eller nätmobbning som det också kallas då mobbning 

förekommer på internet, via SMS från mobiltelefon, eller via andra elektroniska medier. Som 

pedagog tampas man varje dag med problematiken kring att lösa och förebygga just 

mobbning. Detta är inte lätt, trots att det i linje med Skollagen (Skollagen§5) samt Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s.12) ska finnas 

olika handlingsplaner för hur problemet ska/kan lösas.  

 

Skolverket har således under en lång tid lagt ner ett stort arbete kring detta och de arbetar 

fortfarande kontinuerligt med att minimera mobbning i skolorna. Skolinspektionen gör årligen 

inspektioner på skolorna så att de hela tiden håller arbetet kring likabehandling som ett 

levande material, det vill säga att detta arbete revideras varje år (Skolverket 2009 pdf 1774). 

Den nya skollagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot kränkande behandling, 

som till exempel mobbning. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lgr 11 poängteras det tydligt att man ska bekämpa mobbning i skolor: 

 

Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identiteter eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser (Skolverket 2011, s.7).  

 

Jag vill precis som psykologen Christer Olsson understryka vikten av kunskap och de vuxnas 

ansvar. Enligt honom är det förebyggande arbetet kring mobbning ett väldigt viktigt arbete för 

de som arbetar med just mobbning.  Han menar vidare att ytterligare vikt ligger i att erkänna 

ett befintligt problem och att det måste föras upp till ytan för att man ska kunna arbeta med 

det (Olsson 2001, s. 15).  
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Då jag har arbetat med det förebyggande arbetet kring mobbning i skolan under en lång tid, 

kände jag att nätmobbningen var något som behövde ses över och hur pedagogerna som 

arbetar inom skolan kan lyfta upp problematiken och arbeta kontinuerligt med det. För en tid 

sedan uppstod en nätmobbingsituation som skolan var tvungna att ta itu med, där ett par 

elever hade varit elaka på Facebook. Någon eller några hade skrivit något elakt om en annan 

elev som hade blivit sårad och inte ville gå till skolan. Det var inte helt enkelt att hitta en 

lösning på problemet, det väckte dock ett starkt intresse hos mig. Jag började samtidigt 

fundera på om det här problemet kunde vara något som kamratstödjarna kunde arbeta med, att 

tillsammans med barnen hitta metoder för att arbeta förebyggande även mot nätmobbning. Jag 

ville veta mer om nätmobbning samt om det fanns dokumenterade fakta och forskning som 

inriktades specifikt mot nätmobbning. Jag kände tydligt att förkunskapen hos mig som vuxen 

inom arenorna inte var lika stor som för den mobbning som sker på skolgården. 

På skolan där jag utförde min studie fanns ett välfungerande arbetssätt med 

kamratstödjargruppen, det väckte följande frågor hos mig: 

  Undrar om det är ett vanligt problem i skolan?  

 Undrar om barnen tycker att mobbning på nätet är samma som mobbning på 

skolgården? 

 Undrar om kamratstödjarna tycker att de kan vara med och arbeta med nätmobbning? 

 Undrar om arbetssättet som skolan använder i dagsläget mot mobbning går att 

använda även inom detta område, nätmobbning?  

Nätmobbning är ett svåråtkomligt problem då det är svårt att spåra vem som har sagt vad. 

Engström & Svanerudh menar att tryggheten kring den vuxnes närvaro inte är lika 

självklar på de digitala arenorna som de är på skolgården. Samarbetet mellan barn och 

vuxna är då inte lika självklart på de digitala arenorna och kamratstödjarnas roll inte är 

lika självklar på de digitala arenorna då detta oftast inte sker på skoltid (Engström & 

Svanerudh 2008, s. 15).  
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2. Bakgrund 

Här nedan tydliggörs för hur skolan där studien har genomförts arbetar kring och med 

kamratstödjarna, hur kamratstödjargruppens roll i arbetet förebyggande mot mobbning och 

kränkande behandling ter sig. Först lite kort om hur barnen blir valda till kamratstödjare samt 

vilka vuxna som är med i gruppen och hur de vuxna ser på kamratstödjarrollen. Slutligen en 

kort presentation av de relevanta organisationer som arbetar förebyggande mot nätmobbning. 

2.1 Kamratstödjare 

Kamratstödjarna består av en grupp barn som arbetar för en trygg och säker skola, gruppen 

arbetar även med likabehandlingsplanen och frågor som rör det förebyggande arbetet kring 

mobbning och kränkande behandling. Åldern på barnen är mellan åtta år och elva år, de blir 

utvalda till kamratstödjare av eleverna i klassen. Det går till på följande sätt: varje elev får ett 

papper som det sedan ska skriva ner ett pojknamn och ett flicknamn på, sedan lämnas pappret 

till läraren som sedan gör en sammanställning. Där efter tillfrågas de elever som har fått flest 

röster om de vill vara kamratstödjare. Om de tackar nej, frågar läraren den som fått näst flest 

röster om den eleven skulle vara intresserad av att vara kamratstödjare. Kamratstödjargruppen 

består av: biträdande rektor, gymnastikläraren samt en fritidspedagog och naturligtvis barnen 

som valts i klasserna.  

På skolan anser de vuxna som arbetar att det är viktigt att eleverna ska vara delaktiga, de ska 

vara med och ha ett stort inflytande i arbete kring förebyggande mot mobbning. Arbetet 

förebyggande kring en mobbning/kränkande behandlings situation som kan uppstå på någon 

av arenorna, nätet respektive skolgården, där kamratstödjarna varit med och gjort tillexempel 

en värderingsövning
1
. Resultatet av övningarna blir ofta goda, då det ger utrymme för barnen 

i klassen att diskutera problemet och gemensamt försöka komma fram till olika lösningar. 

Innehållet i övningarna är ofta olika eftersom problematiken ter sig olika beroende på barnens 

ålder. De vuxna på skolan anser att barnens delaktighet har en viktig och betydelsefull roll 

kring arbetet förebyggande mot mobbning.     

2.1.2 Kamratstödjargruppens arbetssätt 

Gruppen träffas en timme varannan måndag där de först och främst tar upp frågor som berör 

de enskilda klasserna (Barnen i respektive klass tar upp vad som rör deras klass). 

                                                 
1
 Exempel på värderingsövning kan vara en fyrahörnövning, barnen kommer på ett påstående samt tre alternativa 

svar till detta. Tre hörn får ett svar var och så är det sista hörnet öppet för ett eget svar. Där efter ska barnen i 

klassen ta ställning till vad de tycker och ställa sig i det hörn som passar mest in på vad barnet anser är rätt. 

Därefter diskuteras i grupperna som bildats varför man valt just det svarsalternativet.   
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Exempel på klasspecifika situationer kan vara hur det fungerar när barnen ska ha gymnastik, 

omklädningsrummen är ett återkommande problem då det är en vanlig plats för kränkningar 

och mobbning på skolan. En annan arbetsuppgift som kamratstödjarna har är att vara fadder 

till nyinskrivna elever. 

Det förs även diskussioner kring skolans likabehandlingsplan,(Skolinspektionen, 2009, s. 2-3 

Dnr: 40–2009:4 239) detta är en arbetsplan som alla på skolan arbetar med, för att skapa en 

trygg och säker skolmiljö. Det finns ett kapitel i likabehandlingsplanen som berör otrygga 

platser på skolan, såväl inne som ute. Barnens delaktighet gällande just denna del av planen är 

extremt viktig då de har kunskapen om vilka dessa platser är. Kamratstödjargruppens uppgift 

är att kontinuerligt revidera och uppdatera planen då det är ett levande dokument. 

Likabehandlingsplanen har kommit att bli en betydelsefull handlingsplan på skolan och den 

granskas kontinuerligt av skolinspektionen. 

2.1.3 Pedagogernas roll 

Pedagogerna är pedagogiskt ansvariga för kamratstödjargruppen. De vuxna är väldigt tydliga 

med att förklara för kamratstödjarna att de inte ska vara ”små poliser”, det vill säga att barnen 

inte ska gå runt på rasterna och lösa en massa olika konflikter och bråk utan det är de vuxnas 

ansvar. Barnens medverkan har för pedagogerna på skolan en stor betydelse i många 

avseenden, då det bidrar till en stark sammanhållning i grupperna. Då genomförandet är 

gemensamt och medför en positiv respekt och ledarskap för barnen i kamratstödjargruppen, så 

höjer det statusen kring kamratstödjarrollen. Målet personalen på skolan vill uppnå med detta 

arbete är att alla på skolan, vuxna som barn, är delaktiga i arbetet för en trygg och harmonisk 

tillvaro i skolan vilket slutligen medför att alla ska trivas på skolan.  

2.2 Organisationer som arbetar förebyggande mot nätmobbning 

Vilka olika organisationer finns det i dagsläget som kan tillämpas för att arbeta förebyggande 

mot nätmobbning. 

2.2.1 Friends 

Friends är en organisation som kontinuerligt arbetar med frågor som rör mobbning och 

kränkande behandling. De arbetar tillsammans med skolor och utbildar både personal och 

barn. Skolan där studien är utförd på är en så kallad Friends skola. Skolan genomförde 

kursledare från Friends en sådan utbildning på vår skola. Eftersom det redan finns ett 

befintligt samarbete, föll det sig naturligt att ta kontakt med dem för att höra vad de ansåg om 

kamratstödjarnas roll kring det förebyggande arbetet med nätmobbning. Dessutom är 
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tillgången till materialet som Friends använder sig av lättillgängligt, vilket var en fördel i min 

undersökning. (friends.se 2012-11-18) 

 

2.2.2BRIS - Barns Rätt I Samhället 

BRIS är en organisation som arbetar för barns rätt i samhället, de arbetar också med frågor 

som berör nätmobbning dock inte i samarbete med skolor och kamratstödjare. 

På grund av detta valde jag att inte ta upp dem mer genomförligt i mitt arbete, eftersom min 

studie utgår från om kamratstödjarna själva anser att nätmobbning kan vara ett område för 

dem att arbeta förebyggande emot. (bris.se 2012-11-18) 

  

http://friends.se/
http://www.bris.se/
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om nätmobbning förekommer bland barn i åldrarna 

åtta år till elva år samt om barnen som är kamratstödjare anser att ett förbyggande arbete mot 

detta kan vara en arbetsuppgift för dem. Jag vill undersöka om barnen anser att det går att 

arbeta förebyggande även mot kränkande behandling och mobbning i de sociala medierna, 

inte enbart på skolan och skolgården. Jag vill även undersöka om kamratstödjarna anser att de 

metoder som skolan använder för att motverka och förebygga den mobbning som sker på 

skolgården skulle kunna användas för att komma tillrätta med mobbning som sker i de sociala 

medierna. 

3.1 Frågeställningar 

 

 Anser barnen i gruppen på skolan att nätmobbning är ett befintligt problem?  

 Anser barnen i gruppen att det finns någon skillnad mellan mobbning på skolgården 

och på internet? Vilka är de i sådana fall? 

 Anser barnen i gruppen att det går att använda samma metoder för att förebygga 

nätmobbning som mobbning på skolgården? 

 Anser barnen i gruppen att de ska vara delaktiga i arbetet förebyggande mot 

nätmobbning?  
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4. Tidigare forskning 

I denna del av min studie kommer jag, mer utförligt att beskriva fenomenet mobbning i sin 

helhet med hjälp av tidigare forskning. 

4.1 Mobbning 

Mobbning är ett fenomen som det diskuteras om i många sammanhang, då inte minst i 

skolans värld. Dan Olweus (1973) professor i personlighetspsykologi vid universitetet i 

Bergen, har forskat en hel del kring barns beteenden i gruppkonstellationer. Hans arbete blev 

slutligen ett åtgärdsprogram som används än idag i skolorna för att arbeta förebyggande mot 

mobbning. Många andra forskare (t ex Eriksson och Høiby) inom området mobbning 

använder Olweus forskningsresultat som referens till sin egen forskning, vilket ger Olweus 

högre trovärdighet. Helle Høiby som är lärare och arbetar med handledning inom skolan, 

menar att Dan Olweus forskning har en stor betydelse kring hennes egen forskning. Hon säger 

inledningsvis i sin bok Mobbning kan stoppa ”praktiskt taget hela boken bygger på hans 

forsknings resultat”(Høiby 2004, s. 7).  

Høiby anser att när en person utsätts för ”mobbning”, sker det vid flera tillfällen och under en 

längre tid, den utsatte personen utsätts för någon form av negativa handlingar, av en eller flera 

personer. Då den utsatte oftast kan ha svårt att försvara sig mot dem som plågar honom eller 

henne, medför det en form av underläge som kan vara svår att komma åt. Svårigheterna att 

som vuxen få syn på detta är att dessa personer oftast inte tar kontakt med en vuxen, utan 

håller det för sig själv (Høiby 2007, s. 9). Høiby anser även att det är viktigt att skilja på 

mobbning och konflikt. Konflikten går oftast att lösa då den uppstår vid endast ett tillfälle, till 

skillnad från mobbningen som är en form av övergrepp (Høiby 2004, s. 12). 

Björn Eriksson professor i sociologi talar om att det finns två olika tillvägagångssätt att utföra 

mobbning. Det ena är direkt mobbning, vilket innebär att förövaren agerar öppet med sina 

handlingar genom att verbalt uttrycka sig eller genom att handgripligen ge sig på den utsatte. 

Det andra sättet är indirekt mobbning vilket innebär att den utsatte inte får vara med eller får 

ta en plats i den befintliga gruppen, detta kallas då för utfrysning (Eriksson 2002, s. 61). 

Eriksson menar att det finns skillnader sett ur ett genusperspektiv, d v s pojkar och flickors 

tillvägagångssätt i utförandet av mobbning. Pojkar använder ett mer våldsamt 

tillvägagångssätt medan flickor använder sig av en mer tystlåten och avvisande metod. Pojkar 

använder sig av den direkta mobbningen medan flickorna oftast använder sig av den indirekta 

mobbningen (Eriksson 2002, s. 61).  
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Eriksson beskriver tre olika handlingsförlopp som kan förekomma vid ett mobbningstillfälle, 

det verbala, det fysiska och det tysta spelet. 

 Det första handlingsförloppet tar han upp som det verbala, det är när någon säger 

något dumt som tillexempel – du är dum! Eller att någon hotar en person och säger – 

du får stryk om du inte gör det! Det vill säga att någon genomför en form av negativ 

handling.  

 Det andra handlingsförloppet är det fysiska, det är när någon slår, sparkar, knuffar 

eller med tvång håller fast en annan person.  

 Det tredje handlingsförloppet är mer som ett tyst spel, det tersig genom att en person 

utsätts för grimaser, fula gester. Det kan även handla om en form av utfrysning där en 

person sätts i utanförskap (Eriksson 2002, s. 42). 

4.2 Nätmobbning 

I stycket nedan beskrivs fenomenet nätmobbning mer utförligt med hjälp av tidigare 

forskning. Jag förtydligar även begreppet sociala medier här. 

E- mobbning (e står för elektronisk). Handlingsförloppet ter sig så att en eller flera skickar 

textmeddelanden, bilder etc. via datorer och mobiltelefoner. Svårigheterna att komma åt 

denna form av mobbning är att det är svårt att säga vart det kommer ifrån och vem det 

kommer ifrån. Polisens IT-rotel beskriver det samt att det blir allt mer vanlig med 

nätmobbning (Engström & Svanerudh 2008, s. 6). Jag vill poängtera att vidare i texten 

kommer jag att uteslutande använda begreppet nätmobbning i samtliga sammanhang då det 

gäller just nätmobbning.  

”Med ny teknik följer mobbarna med hem…” Det här citatet beskriver så väl hur de 

elektroniska arenorna påverkar de utsatta i en allt större omfattning än om det endast skedde 

på skolgården eller i ett rent fysiskt socialt möte (ibid.).    

Nätmobbning eller e-mobbning uppstår när en person via Internet eller mobiltelefon blir 

kränkt eller hotad via ett textmeddelande. Friends definierar detta på ett tydligt sätt i sin bok 

Schysst på nätet. Det är när en person blir kränkt en eller fler gånger, då det är en 

engångsföreteelse så anses det ha en stor betydelse då det har en stor spridningseffekt när det 

sker på nätet. Det vill säga att en kränkning når en väldigt stor andel människor på en och 

samma gång (ibid.). 
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Spridningseffekten är något som kan komma att slå hårt när barnen väl upptäcker den, vilket 

också är den vanligaste konsekvensen. Kunskapen kring spridningseffekten brukar först 

komma barnen tillhanda då det som sagts redan är försent, skadan är redan skedd. Det vill 

säga att barnen lär sig först när konsekvensen blir ett faktum (ibid.). 

Jessica Linde & Ida Qvarnström tar i sin rapport Sociala relationer på nya digitala arenor 

upp att det är problematiskt att fördjupa sig i digital mobbning då det är väsenskilt från den 

mobbning som äger rum på andra ställen och i andra sammanhang. Det finns olika arenor 

inom arenan, det vill säga att skolgården är en medan fotbollsträningen är en annan. Enligt 

författarna så kan även de digitala arenorna delas upp på liknande sätt. Problematiken ligger i 

att se nätmobbning som ett avskilt problem. De menar alltså att båda problemen ser likadana 

ut fast det sker på olika arenor (Linde & Qvarnström 2008, s. 23). 

Skolverket beskriver sociala medier som ett stort samlingsbegrepp för många olika 

webbplatser på internet, det är de ungas nya sociala nätverk. Det är en av alla olika arenor 

som de unga bygger upp en av sina umgängeskretsar och hittar någon form av 

grupptillhörighet, de skapar sig en form av identitet på den elektroniska arenan. Exempel på 

olika internetsidor är Facebook, chattsidor, MSN, bloggar och mobiltelefoner (Skolverket, 

sociala medier 2012-10-18). 

I Sociala relationer på nya digitala arenor jämställer författarna digitala arenor med de 

verkliga. Internet har blivit ytterligare en plats, utöver skolgården, där mellanmänskliga möten 

sker. Utgångspunkten för att en kränkning och mobbning ska kunna existera är att det finns ett 

möte mellan människor som kan kommunicera med varandra. När det gäller nätmobbning så 

är det därmed inte tekniken i sig som skapar problemet, utan själva mötet. Nätet möjliggör 

endast en plats för mötet där kränkningen sker (Linde & Qvarnström 2008, s. 23).  

4.2.1 Anonymitet på internet 

Jonny Lindqvist och Ewa Thorslund tar upp i sin studie Ungas integritet på nätet att barn kan 

stjäla eller låna varandras inloggningsuppgifter till olika sidor och konton som finns på 

internet. De menar dock att det inte är det största problemet, utan att det vanligaste och största 

problemet är att det sprids rykten om personer på internet. Det kan jämföras med den 

mobbning som sker på skolgården i allrahögsta grad, svårigheterna kring nätmobbning är att 

ryktesspridningen är mycket svårare att hantera då den når ut till så många internetanvändare 

(Lindqvist & Thorslund 2011, s, 39). 
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Många unga vet att det är viktigt att inte avslöja för mycket om sig själv på internet när det 

gäller personlig data, de ska inte lämna ut sitt personnummer, telefonnummer, adress m m. 

Det är även väldigt lätt att följa spår via internet, så som bilder, dagböcker, bloggar, o.s.v. 

Dessa data kan även användas i Google sökningar som kan leda en person till en annans 

identitet (Lindqvist & Thorslund 2011, s, 39).      

Var går gränsen för den personliga integriteten? 

På nätet är det svårare att tydliggöra för andra användare vilken bekvämlighets zon den 

enskilde individen känner sig trygg med. På skolgården kan barnet genom att ta ett steg 

tillbaka visa att den andre personen kommit lite för nära. Var går gränsen för den personliga 

integriteten på nätet? (Lindqvist & Thorslund 2011, s, 21). 

Linde & Qvarnström beskriver en enkätundersökning som Friends har gjorts angående 

anonymiteten på internet där det framkommer att tre fjärdedelar, oavsett ålder, svarat att de 

känner den som de blivit utsatta av (Linde & Qvarnström 2008, s. 28). 

Likheter och Skillnader 

Det är många likheter på mobbning som sker på skolgården respektive nätet, det som skiljer 

dem år är att mobbningen via nätet inte förorsakar fysiska åkommor. Lindqvist och Thorslund 

menar att eftersom det ter sig på liknande sätt i utförandet av mobbning oavsett arena medför 

det att metoderna som används förebyggande kring mobbning inte heller skiljer sig åt. 

Författarna menar även att den egentliga skillnaden, utöver fysiska åkommor, är att med den 

nya tekniken kan mobbarna utöva mobbning 24 timmar om dygnet, vilket medför att offren 

aldrig får vara ifred. (Lindqvist & Thorslund 2011, s, 44).  

4.3 Metoder som används 

Faktorer som förebygger mobbning kan enligt Eriksson delas in i fyra delar; den första är en 

bra skolmiljö som ingiver trygghet och att pedagogerna har ett starkt engagemang kring 

elevernas välmående och gruppens sammanhållning. Den andra är en bra skolmiljö som har 

tydliga gränser kring vad som är ett acceptabelt eller oacceptabelt beteende, det finns ett 

tydligt spelregelverk kring förhållningssättet. Den tredje är att om en elev inte följer 

spelreglerna ska pedagogen på ett pedagogiskt och respektfullt sätt tala om att handlingen är 

oacceptabel samt tillrättavisa eleven på ett vänligt men bestämt sätt. Den fjärde är att 

pedagogerna på skolan ska kunna vara auktoritära i dessa avseenden (Eriksson 2002, s. 13). 
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Olle Cox som arbetar på Friends tar upp i koll på nätet att det är jätte viktigt att de vuxna som 

finns runt barnen, som befinner sig på Internets arenor, behöver vara delaktiga i barnens fritid 

på nätet. Han menar att det är den vuxnes ansvar att lyssna och ställa frågor kring barnens 

internetanvändande för att kunna hjälpa barnen om det uppstår problem på dessa arenor. Cox 

säger, ”Du som vuxen går in på barnens och ungdomarnas arena eftersom nätet och mobiler i 

större utsträckning är deras hemmaplan, inte din ” (Cox 2009 s. 30).  

Cox menar med andra ord att det vuxna behöver befinna sig på den här arenan, så att barnen 

inte är helt ensamma utan uppsikt. Detta medför en trygghet och möjligheterna för att en 

vuxen ska upptäcka någon form av elakt eller opassande beteende som uppstår för att sedan 

kunna tas upp till diskussion blir större (ibid.). 

Høiby menar att barnen får större förståelse och respekt för de andra barnens känslor såväl 

som att alla har olika värderingar och bakgrunder i form av både kultur och uppfostran. Om 

barnen kontinuerligt får öva på och lära sig att hantera olikheterna hos varje individ, stärker 

det varje individs empati och medkänsla för andra och det anser författaren är att förebygga 

mobbning (Høiby 2007, s. 13).  

Cox anser att vi är skyldiga att se det ur ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär att du själv 

vet din ståndpunkt kring normen som du även kan vara med och förändra. Han förtydligar att 

normkritisk inte innebär att vara kritisk till normer Han anser att pedagogernas uppgift på en 

skola är att öppet diskuterar vilka normer som finns i skolans kontexter och vad det är som 

påverkar den individuelles ställningstagande kring denna norm. Det måste då finnas någon 

form av förebyggande arbetssätt för att barnen ska kunna förstå hur olika varje enskild individ 

både tolkar och ställer sig till den norm som tagits upp till diskussion. Detta bidrar till 

trygghet i gruppen samt i det förebyggande arbetet mot mobbning (Cox 2009, s.20).   

Engström & Svanerudh exemplifierar i Schysst på nätet (2008) ett antal övningar som de 

anser vara lämpliga för skolan att använda i arbetet kring nätmobbning. Det kan vara olika 

associationsövningar, fyra-hörn-övningar och andra värderingsövningar. De anser att skolan 

ska ta tillvara de kunskaper som barnen har kring det som sker på nätet. Pedagoger och övrig 

skolpersonal ska bidra med sin egen kunskap och det kritiska perspektivet kring verkan, 

handling och konsekvenser. Enligt författarna så är det samspelet mellan de vuxnas kunskaper 

och barnens erfarenheter som bidrar till att det blir lyckosamma övningar. (Engström & 

Svanerudh 2008, s.18ff) 
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5. Metod 

I detta avsnitt vill jag klargöra hur min forskning har gått till, det vill säga vilken 

grundforskning jag använt mig av. Jag vill även på visa tillförlitligheten kring det slutliga 

resultatet inom ramen av min forskning. 

5.1 Vetenskapsteoretisk förhållningsätt 

Min forskning bygger på en empirisk kvalitativ undersökning ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Med det menar jag att jag som intervjuar har en dialog med intervjupersonerna, tillsammans 

bygger vi upp ett meningsfullt samtal och visar en förståelse till både känslor och empati för 

varandra. Att förstå den som är intervjuperson är av stor vikt i min studie då jag har utgått 

från barnen i kamratstödjargruppens tankar kring mobbning och om de anser att arbetet kan 

vara en uppgift för dem i gruppen. Patel och Davidsson skriver att hermeneutiken i det 

närmaste betyder tolkningslära, där man skaffar sig kunskaper och tolkar grundbetingelserna 

för den mänskliga existensen. Hermeneutikern menar på att människan förstår sig på 

mänskligheten genom språket, hur och var vi lever och lär (Patel & Davidsson 2011, s. 28). 

Genom att i intervjuerna med barnen ta reda på hur de umgås i de sociala medierna samt 

försöka att förstå hur de förhåller sig till problematiken kring nätmobbning, kommer jag att 

med hjälp av den befintliga litteraturen ta reda på om barnen anser att det finns skillnader 

kring nätmobbning och mobbning som sker på skolgården eller andra ställen där barnen möts 

i olika sammanhang. Dessutom kommer jag även att ta reda på om det i litteraturen 

framkommer några skillnader kring dessa två typer av mobbning samt om det finns skillnader 

i vilka metoder som används i ett förebyggande arbete och om litteraturen stödjer det som 

barnen säger och det jag kommer fram till? 

5.2 Forskningsansats 

Den fenomenologiska ansatsen rymmer tidigare forskning kring teoretiska antaganden, det 

vill säga att kunskapen är föränderlig, människan har alltid ett visst förhållande till 

omgivningen och omvärlden (Patel & Davidsson 2011, s. 32). Det som gör att jag valt att 

använda mig av den fenomenologiska formen i min undersökning är att jag utgår från barnens 

egna tankar kring nätmobbning. Jag använder mig av barnens egna erfarenheter och hur de 

använder sina kunskaper kring området för att få ett slutligt resultat. Patel & Davidsson 

beskriver att syftet med en fenomenologisk analys är när en människa förhåller sig och 

uppfattar ett fenomen i omvärlden (ibid.). Jag anser att det är relevant i min undersökning att 

använda ett fenomenologiskt synsätt då jag har använt mig av intervjuer för att kunna få svar 
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på mina frågeställningar. Det är högst relevant för mig att få veta vad barnen anser, då min 

empiriska undersökning utgår ifrån barnens perspektiv. Patel & Davidsson menar att öppna 

intervjufrågor öppnar upp för den som blir intervjuad att kunna beskriva sin egen uppfattning 

kring fenomenet med egna ord. Jag kände att detta stämde överens med vad jag hade gjort i 

min undersökning. Ur ett hermeneutiskt perspektiv så använde jag barnens förkunskaper för 

mobbning, barnens förståelse till en annan persons känslor. Genom den fenomenologiska 

ansatsen tar jag tillvara på barnens kunskaper om vad som sker i barnens omgivning och vilka 

konsekvenser som mobbning kan uppbringa.  

5.3 Datainsamling 

Med en kvalitativ intervju menar Patel och Davidsson att det är när båda parterna vid 

intervjutillfället som medskapare av samtalet som genomförs (Patel & Davidsson 2011, s. 13). 

Det är viktigt att jag som intervjuar är väl förberedd, detta var jag genom att jag dels har en 

gedigen förkunskap kring mobbning som sker på skolgården och dels genoms att jag läst en 

hel del litteratur kring nätmobbning. Detta gjorde jag för att kunna hitta passande följdfrågor 

för att vidareutveckla samtalet under intervjun, för att få en så beskrivande beskrivning av 

svaren som möjligt.  

Jag började med att i gruppen berätta lite kort om min idé med denna forskning samt att fråga 

barnen om de ville delta, barnen svarade enhälligt ja. Jag ställde några forskande frågor kring 

nätmobbning för att se om barnen ansåg att det var ett befintligt problem på vår skola. Det här 

kom att bli en form av förstudie för att se om det fanns en mening med att forska kring det 

som kom att bli mitt syfte i min studie, som lyder förekommer nätmobbning på skolan? och 

kan kamratstödjarna arbeta förebyggande mot nätmobbning? (Patel & Davidsson 2011, s. 62).  

Därefter skickade jag hem ett informationsbrev till barnens föräldrar med frågorna som jag 

ställt till barnen i gruppen. Detta för att tydligt visa föräldrarna och kort sammanfattat förklara 

vad min forskning skulle handla om. Det framkom även att barnen kunde ångra sig samt att 

arbetet endast var ämnat för studiesyfte. Brevet skulle skrivas under av både barn och 

föräldrar (Patel & Davidsson 2011, s. 75). Jag vill poängtera att i brevet till föräldrarna (se 

bilaga) har jag andra frågeställningar än i intervjuerna med barnen. Detta för att jag skulle få 

en liten inblick i om barnen i kamratstödjargruppen ansåg att problemet nätmobbning fanns 

på skolan. 

Jag genomförde sammanlagt fyra intervjuer där varje intervju varade i ca 30 minuter. Att 

transkribera materialet tog oerhört lång tid, som slutligen blev det femton sidor löpande text. 
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Transkribera är att översätta den fonologiska inspelningen av intervjun till ett skrivet material. 

Patel & Davidsson säger att om personen väljer att spela in en intervju så kan en av 

nackdelarna vara att det tar lång tid att omvandla inspelningen till text. De säger också att den 

som blir intervjuad kan hämmas av att intervjun spelas in (Patel & Davidsson 2011, 87).  

Citaten i resultatet är redigerade från talspråk till skriftspråk.  

5. 4 Urval 

Jag har valt att endast intervjua barnen i kamratstödjargruppen på skolan där studien är 

genomförd, därför att jag i min frågeställning undrar om medlemmarna i gruppen anser att det 

kan vara med och arbetat förebyggande kring nätmobbning. Kamratstödjargruppen hade vid 

detta tillfälle precis valts ut i klasserna, så jag behövde inte göra något specifikt urval då 

gruppen redan var befintlig. Arbetet kring förebyggandet av mobbning och kränkande 

behandling var redan en uppgift som gruppen arbetade med på skolan. Storleken på gruppen 

var lagom och kändes hanterbar. Det är två elever från varje klass en pojke och en flicka, ur 

genusperspektiv är fördelningen jämn, vilket kan medföra någon form av balans i svaren på 

intervjufrågorna.  

5.5 Intervjuförfarandet 

Inledningsvis utfördes en gruppintervju med hela gruppen. Svaren på frågorna jag ställde här 

blev grunden till frågorna som jag senare ställde i efterföljande djupintervjuer som 

genomfördes med barnen i grupper om två och två.  

Med en djupintervju ville jag som forskare komma barnen närmare. Jag ville att barnen som 

jag intervjuade skulle få möjlighet att diskutera och resonera kring de frågor som jag ställde. 

Jag använde mig därför av öppna frågor så som, ”vad menar du med det?” ”Kan du berätta 

mer? ”Sådana frågor gör att barnen kommer i gång och diskuterar kring frågorna på ett 

djupare plan. När en intervju är öppen, lång och inträngande kallas den för djupintervju 

(Stukát 2011, s. 44). 

5.6 Etiska överväganden och tillvägagångssätt 

Patel och Davidsson tar upp att det finns fyra etikregler som vetenskapsrådet har tagit fram, 

den första är informationskravet som handlar om att forskaren måste informera dem som ska 

delta i studien om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i 

undersökningen själva bestämmer om de vill delta. Konfidentialitetskravet handlar om hur 

informationen behandlas av den som forskar, det handlar om offentlighet och sekretess. Allt 
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material ska behandlas varligt. Nyttjandekravet handlar om att alla uppgifter som samlats in 

under tiden bara får användas i forskningssyftet (Patel & Davidsson 2011, s. 62-63). 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till de fyra delarna som beskrivs här ovan. Först 

frågade jag barnen om de kunde tänka sig att vara med i min undersökning och berättade vad 

den skulle handla om. Jag var tydlig med att säga att barnen när som helst kunde hoppa av om 

de inte ville delta länger. Därefter skickade jag hem ett brev med några frågeställningar kring 

mobbning och en kort presentation av mig och mitt arbete, för att få föräldrarnas tillåtelse till 

att deras barn fick delta. Jag nämner inga namn i min studie utan har valt att använda mig av 

barnets kön och vilken klass det går i. Detta för att det inte ska gå att härleda till barnen, jag 

har även varit tydlig med att redogöra för mitt syfte med studien samt att den endast kommer 

att användas i studiesyfte.  

5.7 Validitet 

Validitet i en kvalitativ undersökning enligt Patel & Davidsson är att forskaren ska upptäcka 

händelser samt kunna tolka innebörden av en annans persons värderingar och erfarenheter i 

samhälleliga kontexter, det vill säga hur andra tycker och tänker. Kort sagt validiteten avser 

hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011, s. 105). Jag beskriver detta mer 

djupgående i tillförlitlighet- och generaliseringsavsnitten nedan. 

Min intention var att i möjligaste mån hålla mig utanför diskussionen för att inte mina egna 

värderingar skulle påverka barnens resonemang och därmed det slutliga resultatet. På grund 

av detta valde jag att intervjua dem två åt gången. Det kan medföra avgörande effekt av 

huruvida resultatet av min forskning kan ses ur ett barns perspektiv. Om jag som vuxen har 

tillfört för mycket av mina egna värderingar och tankar kring problematiken kan det påverka 

svaren (Patel & Davidsson 2011, s. 85).  

5.8 Tillförlitlighet 

Jag har valt att göra min undersökning på endast en skola. Jag som intervjuar bestämmer en 

lugn plats där barnen och jag kan sitta ostörda och prata, det bidrar till att barnen kan känna 

en form av trygghet. Att barnen sitter två och två medför även det en form av trygghet, det 

medför att barnen i större utsträckning pratar mer öppet kring deras erfarenheter och deras 

kännedom om mobbningen som kan finnas på internet. Det som kan komma att bli en nackdel 

för mig, är att jag har en lång erfarenhet kring arbetet förebyggande mot mobbning vilket kan 

göra att jag genom mina djupgående frågor leder barnens svar i en riktning som jag anser är 

en ”rätt”. Det är därför viktigt att jag är väl medveten om vilka värderingar jag själv har, kring 
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nätmobbning och vad jag själv anser skulle kunna vara rätt eller fel i det förebyggande arbetet 

kring nätmobbning. Är jag väl medveten om var jag står i ställningstagandet kring 

huvudfrågorna i denna studie, så är det lättare för mig att se vad det är jag tycker och vad det 

är barnen tycker. Tolkningar av vad barnen tycker och anser kan därför vara påverkade av 

mina egna värderingar. (Patel & Davidsson 2011, s. 85).  

Då jag inte är van att intervjua, kan jag påverka barnens svar i den riktning jag själv anser är 

rätt, när jag ställer mer djupgående frågor och när jag ska förtydliga en fråga som barnen inte 

har förstått. Detta kan komma att påverka det slutliga forskningsresultatet. 

5.9 Generalisering 

Eftersom jag omöjligen har kunnat forska kring hur alla skolor arbetar med 

kamratstödjargrupper, olika metoder av mobbning eller nätmobbning var jag tvungen att 

avgränsa mig i mitt val. Jag kan därför inte säga att detta är en generaliserbar studie då jag 

endast har undersökt en grupp kamratstödjare, i en skola som endast har tidigare del, det vill 

säga barn från 6 – 11 år. Jag var tvungen att göra denna begränsning då tiden var knapp. Patel 

& Davidson menar att förutsatt att urvalet är gjort på ett regelrätt sätt så är det resultaten 

utifrån den lilla gruppen och i förhållande till alla andra. Min forskning genomförs endast på 

en skola och resultatet räknas därför inte som generellt eftersom det nödvändigtvis inte ser ut 

så på andra skolor, men det skulle kunna göra det (Patel & Davidsson 2011).   
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6. Resultat 

I resultatdelen redogör jag för barnens svar, en del av barnens dialoger samt svar till mig. 

Intervjuerna indelades i kamratstödjargruppen på följande sätt: barnen är mellan åtta och elva 

år. De intervjuades klassvis, det vill säga åldershomogent, jag intervjuar en pojke och en 

flicka vid varje tillfälle. 

6.1 Anser kamratstödjargruppen att nätmobbning är ett problem som finns 

på skolan och kan de hjälpa till att arbeta förebyggande kring detta? 

 

Barnen ansåg att nätmobbning var ett befintligt problemområde på skolan. Övervägande alla 

svarade ja på den frågan. Det framkom i intervjuerna att barnen antingen själva hade blivit 

utsatta för, eller känner någon som hade utsatts för någon form av kränkande behandling i 

form av ett textmeddelande. Det flesta barnen svarade att de hade varit med om någon form 

av kränkande behandling på nätet, då oftast i samband med när barnen spelade spel. 

Diskussionen kring mobbning på skolgården blev utgångspunkten, då barnen kunde använda 

sig av sina förkunskaper till mobbning. Det som oftast skett var att barnen hade fått ett 

textmeddelande i chattrutan,
2
 där det stod något dumt, exempel på ett sådant textmeddelande 

kan vara ett påstående som, ”du är ful” eller ”du är dum”. Det kunde också stå något hotfullt 

som att ”du ska få stryk”.  

Vid det första intervjutillfället intervjuade jag årskurs två. Jag ställde frågan, – Hur vet man 

att det är mobbning när det är ett textmeddelande? Det blev först tyst och efter en stund 

svarade flickan – Om det står något elakt ett svärord eller du är jättedålig i skolan. Då förstår 

man ju att det är elakt, man vill ju inte höra det själv. Pojken svarade kort efter flickans 

uttalande att – Dom kan ju skriva dumma saker, som idiot eller så och då vet man ju att det är 

mobbning. Pojken funderade lite och fortsatte sedan – Alltså man måste göra det fler gånger. 

Barnen vid detta intervjutillfälle beskriver tydligt hur de anser att det går till vid en 

mobbningssituation.  

Vid nästa intervjutillfälle intervjuar jag barnen som går i årskurs tre. Jag inledde med samma 

fråga som vid det föregående intervjutillfället, - ”Hur vet man att det är mobbning när det är 

ett textmeddelande?” Det startade på samma sätt denna gång barnen behövde en stunds 

betänketid och efter en stunds tystnad började pojken att säga – ”Jag har sett att någon har 

skrivit att någon skulle dö”. Flickan instämde därefter med att beskriva ett tillfälle där någon 

                                                 
2
Är en form av utrymme där en konversation emellan två eller fler personer för en dialog sinsemellan  
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annan hade kommit över hennes inloggningsuppgifter till en spel sida och via den skrivit 

dumma saker till en av hennes kompisar. Det blev inte helt okomplicerat för henne att förklara 

sin oskuld då hon hade svårt att bevisa att det inte var hon som hade skrivit. Barnen förklarar 

utifrån två olika situationer, men problematiken är den samma. Flickan som går i årskurs två 

förklarar såhär: - ”En gång var det någon som hade gått in på min ”gubbe” på Moviestar 

Planet och skrivit.” Flickan i årskurs fyra beskrev samma situation på nästan samma sätt, - 

”Ja, jag vet en gång på Moviestar Planet, det var någon som skrev men vi vet inte vem det 

var.”   

Vid samtliga intervjutillfällen kom barnen fram till att frågan om nätmobbning var ett 

befintligt problem, genom att diskutera tillsammans med klasskamraten och med mig som 

intervjuade. Det framkom även i dessa diskussioner att ett mobbningsförfarande är när någon 

utsätter en person för elaka handlingar vid flera tillfällen, av en eller flera personer. Det var 

svårt att få barnen att prata då vi träffades första gången, när jag ville undersöka om det fanns 

belägg för min forskning på skolan. Först förstod barnen inte riktigt vad jag menade med 

nätmobbning så jag fick förklara mer detaljerat vad jag menade med det. Jag beskrev i korta 

drag att jag ansåg att liknelserna kring mobbning var den samma vare sig den sker på 

skolgården eller på Internet. Det ter sig bara olika så jag sade: - ”på skolgården retas man och 

på nätet skriver man ord som kan göra någon arg eller ledsen”. Detta öppnade upp för barnens 

tankar kring problematiken kring nätmobbning.    

Jag frågade barnen: - Om det sker att någon blir mobbad på skolan hur gör de vuxna då? 

Pojken i årskurs två svarade – ”Dom reder ut det.” Jag frågar – Hur gör de då? Flickan tittar 

först på pojken och sedan på mig och säger – ”Man pratar med personen, och ibland pratar 

man med andra barn för att de vill berätta vad som hände, om det är två olika berättelser så 

kan inte fröken reda ut det. Då behövs det något annat barn som vet vad som har hänt.” 

Flickan hinner nästan inte tala till punkt innan pojken säger – ”så vissa säger olika saker så 

vet man inte vem man ska tro på”. 

På frågan om hur de vuxna hanterar mobbning på skolan svarade pojken i årskurs tre så här – 

” Ja om man står bredvid några meter då kan man prata med den personen”. Då undrade jag 

om man alltid vågade säga till, pojken tänkte efter en stund sedan sade han – ”Nej, men man 

kan säga till en vuxen eller något sådant”. Jag undrade då - Om det är någonting som är 

skrivet till någon hur gör man då? Då svarade flickan ”– Man kan säga till en vuxen att prata 

med den personen om man inte vågar göra det själv”. 
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Pojken i årskurs fyra - fem b svarade på frågan om hur de vuxna på skolan hanterade 

mobbningsfrågor så här: – ”Ni kanske går och säger till den som varit dum, frågar varför han 

eller hon har varit dum och mobbat”. Jag undrade då om honom han trodde att de vuxna 

endast pratade med barnen, han svarade – ”Ehm nej”, då tillade flickan – ” de kanske pratar 

med rektorn och deras föräldrar”. Pojken håller inte riktigt med om att tillvägagångssättet är 

det riktiga så han säger –” med deras föräldrar typ men rektorn kanske inte är den första man 

kallar in”. Pojken beskriver hur han tror att tillvägagångssättet är på vår skola är, – ”Först 

pratar man typ med barnet och om han gör det igen så kanske man säger till rektorn och ber 

honom att ringa hem till föräldrarna”.  

Jag frågade vidare om barnen trodde att det gick att ta upp i klassen, pojken svarade efter en 

stund – Nej, men man kanske ska prata med en personal så här som vi gör nu”. Flickan 

försöker förklara hur man kan ta upp det på ett klassråd och säger – När man pratar med 

klassen på ett klassråd eller så då är det lite mer såhär, fröken brukar säga så här, att man 

aldrig ska använda namnen så här, utan man ska bara göra det själv när man pratar med 

fröken. För annars kan det bli pinsamt för den som har gjort det”. Flickan menar att om man 

namnger den som har gjort fel kan det bli en jobbig situation för det barnet. 

Pojken i årskurs tre undrar vad jag menar med hur de vuxna gör på skolan. Jag hann inte svara 

förrän flickan i årskurs tre började prata – ”om man kanske pratar en gång i veckan typ, eller 

om man har berättat för en vuxen. Så kanske typ en gång i veckan sitter en vuxen och det 

barnet eller, som har mobbat då liksom och pratar lite så här bara. Har det gått bra den här 

veckan frågar den vuxne, och barnet svarar nej, jag råkade göra fel och så har jag inte sagt 

förlåt till den där personen som går ledsen liksom, så att man kan prata om det liksom. Jag 

undrade om de visste var eller vem de skulle vända sig till på skolan, om ett problem uppstod. 

Det blev tyst en stund och sedan sade flickan – ”Nej ibland vill man ju inte berätta liksom”. 

Pojken svarade – ”Det finns en kille som man kan prata med, han var inne i vår klass och sade 

att man kunde prata med honom om man var ledsen ungefär”. Pojken pratade då om skolans 

skolpsykolog. Flickan fortsatte då och sade – ” ja det finns en kurator som man kan prata 

med”. 
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6.2 Anser barnen att det finns någon skillnad mellan mobbning på 

skolgården och på Internet och vilka är det i så fall? 

 

Flickan i årskurs två beskriver i stycket här ovan att det är svårt att veta vem som har skrivit i 

den så kallade chattrutan, det menar även flickan i årskurs tre att det är den jobbigaste delen 

av nätmobbning.  Barnen beskriver skillnaderna så här: - flickan i årskurs tvåsäger – ”Det är 

värre på skolgården för där är det mer barn och man vet verkligen vem det är och då blir man 

mer ledsen om det är en kompis eller så.” Flickan i årskurs tresvarar på ett liknande sätt, hon 

började med att säga att mobbningen som sker på Internet var värre, men ju längre in i 

diskussionen, kring skillnaderna kring mobbning och arenorna som de utförs på, vi kommer 

så ändrar hon sig. Hon uttrycker sig såhär: ”Det är värre på Internet, för på skolgården finns 

det liksom fler, hon blir tyst en stund och funderar. Jag tolkar situationen som att hon har 

svårt att uttrycka vad hon menar”. Pojken i årskurs tre fyller i hennes mening och säger: -” Ja, 

personal som man kan säga till och prata med.”  Jag undrade då hur de trodde att det kändes 

att bli mobbad på skolgården? Det tog en liten stund och slutligen svarade flickan – ”Då är det 

nog på skolgården tror jag”, Jag undrade då hur hon tänkte. Flickan fortsatte – ”För då kanske 

man tycker att man inte vill gå till skolan och tänker att jag kommer att bli mobbad. Liksom 

att man inte ens vill komma till skolan och så, och i skolan kan det vara en hel grupp som 

liksom typ fyra mot en”.  

Pojken i årskurs fyra - fem beskriver även han inledningsvis att det är värre med mobbning 

som sker på nätet: - ”Jag tror på Internet, där behöver man inte veta vem det är och då 

behöver man ju inte bry sig. På skolgården då känner man hela tiden hur det är och vem det 

är”. Han säger emot sig själv i början och det som sker är, att när barnen hamnar djupare i 

diskussionen så ändrar han sig och menar då att det är känslorna styr. 

Flickan i årskurs fyra- fem b säger: -” På internet kan man ju skicka ett meddelande och ingen 

vet vem det är ifrån.” Hon förklarar att skillnaderna är tydliga mellan nätmobbning och den 

mobbning som sker på skolgården. Hon menar att, när någon säger något dumt rakt ut till 

någon är det svårt att bortförklara vem det är som säger det dumma och till vem det är riktat. 

Alla barnen oavsett ålder anser att känslorna ter sig olika på de olika arenorna för var 

mobbningen sker, det vill säga om de sker på skolgården eller på nätet. Barnen anser att det 

känns värre att bli mobbad på skolgården. Först säger barnen i årskurs tre att det känns värre 

på Internet då det inte finns någon vuxen där att vända sig till. När de kommer längre in i 

diskussionen så ändrar de sig och säger att det känns värst på skolgården. Pojken säger 
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medhållande att – ”Jag tror inte att det känns så bra för den som blir mobbad då.” Barnen i 

årskurs två tyckte båda att det var värre i verkligheten då de relaterar till känslorna och de 

använder förkunskapen till sin egen medkänsla.   

Pojken i fyra – fem a svarade att det inte alltid nödvändigtvis behöver kännas som att man blir 

mobbad på Internet, då man inte kan vara säker på vem som skrivit vad och då behövde man 

inte bry sig. I intervjun med fyra - fem b så framgick det inte lika tydligt vilka skillnader som 

finns i känslor kring mobbning på de olika arenorna. Det framkom däremot vilka attribut 

någon som blir mobbad har och vad som påverkar att den personen blir mobbad samt även 

hur en mobbare beter sig och ser ut.  Pojken använder sig av film som referens till hur en 

mobbad ser ut och vad den gör, flickan bekräftar pojken genom att förklara att ett specifikt 

utseende kan spela in för att någon ska bli mobbad. En person som mobbar är enligt dem cool. 

6.3 Anser barnen i gruppen att det går att använda samma metoder för att 

förebygga nätmobbning som mobbning? 

 

De flesta barnen anser att det fungerar att arbeta med samma metoder för att förebygga såväl 

nätmobbning som mobbning. De var rörande överens om att uppstår det ett problem så är det 

bara att prata med en vuxen, antingen i skolan eller med en förälder för att sedan kunna lyfta 

problemet i skolan. Pojken i fyra - fem a däremot, svarade kort och koncist ”Nej för det finns 

inga vuxna som spelar!” 

Jag frågade barnen om de ansåg att skolan kunde hantera nätmobbning på samma sätt som 

mobbning som sker på skolgården. Pojken i årskurs två sade – ”Jag förstår inte riktigt.” Jag 

förtydligade då genom att säga att jag menade att om en situation på skolgården uppstod så 

skulle de prata med en vuxen. Kan man då göra på samma sätt om man upptäcker att det 

händer på nätet? Att man säger till fröken eller tar upp det i klassen. Pojken svarade – ”Nej 

inte i klassen, men prata med en vuxen som vi gör nu”. Flickan i årskurs två svarade – Ja man 

kan prata med personalen, och ibland med barnen. Pojken i årskurs två tillade direkt – ”Ja och 

så vissa säger olika saker och då vet man inte vem man ska tro på och då behöver fröken ha 

hjälp av andra barn som har sett vad som har hänt”.  

I diskussionen om man kan göra på samma sätt när man arbetar med mobbning, oavsett var 

den sker, anser barnen att det fungerar bra. Det behövs ibland barn som stått vid sidan av för 

att reda ut vad som verkligen har hänt, då den vuxne är med och hjälper barnen att reda ut 

situationen. Det framkom även att barnen inte tycker att det går att prata med en vuxen om 
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allt, det finns vissa saker som är så svåra att prata om, som till exempel vem man är kär i, 

viket var det flickan i årskurs två svarade. Det var dock det enda svaret som barnen kunde 

exemplifiera på vad som inte gick att säga till de vuxna. Barnen förmedlar en stark tillit till de 

vuxna som arbetar på skolan. Det mest avvikande svaret var det som pojken i fyra - fem a gav 

om att det inte gick att använda samma metoder, då det inte fanns några vuxna på spelsidorna 

när barnen befann sig på nätets arenor.     

 

6.4 Anser barnen i kamratstödjargruppen att de ska vara med och arbeta 

förebyggande i frågan om nätmobbning? 

 

Barn var eniga om att nätmobbning kunde vara en uppgift för kamratstödjarna att arbeta med. 

Barnen som gick i fyran och femman hade inte så djupa diskussioner kring den här punkten, 

de ansåg att de vuxna kan prata om det här på samma sätt som de tar upp problematiken kring 

den mobbning som sker på skolgården. 

För barnen i årskurs två var det svårt att förstå vad jag menade med förebyggande arbete mot 

nätmobbning, trots att jag förklarade så kunde de inte koppla det till ett arbete som de skulle 

delta i. De trodde att det berodde på att de inte hade varit kamratstödjare så länge.  

Pojken i årskurs tre svarade: – ”Man kan prata om det kanske, prata om hur någon kan bli då 

och att den man skickar det till kan bli ledsen.” Flickan svarar – ”Vi kanske kan på varje 

kamratstödjarmöte prata lite om det finns någon som har hört något på sistone, eller fått något 

meddelande. Att det är något man pratar om vid varje tillfälle”. Pojken fyller i hennes mening 

genom att tillägga – ”Vi skriver i boken och tar upp det på klassrådet och pratar i klassen om 

det.”  

Flickan i årskurs fyr- fem svarade – ”Man kan prata med den som mobbar om man vågar eller 

så kan man prata med en fröken eller vuxen”. Pojken svarade – ”Ja, man kan prata så som vi 

gör nu om det”. 

 

  



 

23 

 

7. Diskussion 

I denna del redogör jag för vilka resultat och slutsatser som jag har fått fram genom min 

studie. Jag utgår från mina syften och frågeställningar för att se om de blev besvarade. 

7.1 Metoder och samspelet barn- vuxen 

 

Barnen som har deltagit i min studie anser att metoderna som används på skolan för att hitta 

lösningar kring problemet mobbning (på arenan skolgården) är användbara även inom 

nätmobbning. När ett problem uppstår, så är det pedagogens roll att tillsammans med barnen 

göra utrymme för diskussion och låta barnen komma till tals. Enligt Olsson (2001) är det 

pedagogernas ansvar att tillsammans med barnen diskutera och lyssna till varje barns 

erfarenheter och genom denna metod ta tillvara barnens kunskaper och idéer. I intervjuerna 

framkommer det tydligt att barnen i kamratstödjargruppen anser att trygghetskänsla och tillit 

till de vuxna som arbetar på skolan är ganska självklar. När det gäller huruvida de vuxna tar 

arbetet kring nätmobbning, mobbning och kränkande behandling på allvar, så anser barnen i 

kamratstödjargruppen att det stämmer, då alla barnen svarade att: ”Det är bara att prata med 

en vuxen så hjälper de till att reda ut och hjälpa till när ett problem uppstår”. Det framkommer 

inte lika tydligt vilka specifika metoder som används på skolan, det kan bero på att gruppen är 

nyvald samt att jag som intervjuare inte var tydlig nog. Eriksson bekräftar i sin litteratur att 

det är viktigt att det på skolan finns en tydlig struktur för reglerna kring mobbning och 

kränkande behandling samt vilka konsekvenser det medför (Eriksson 2002, s. 13). Barnen 

säger ofta under intervjuerna att det bara är att prata med en vuxen, så hjälper de till att lösa 

problemet. Barnen är väl medvetna om hur de vuxna på skolan agerar när något oönskat sker, 

så som kränkningar eller att någon ställs utanför gemenskapen. Samtalet som metod 

framkommer väldigt tydligt och barnen visar på ett starkt och respektfullt förhållningssätt i 

samspelet mellan barn och vuxna. Detta framkom tydligt då barnen ansåg att om ett problem 

uppstod så togs det direkt upp till diskussion, antingen tillsammans med de inblandade 

parterna eller om så behövdes även tillsammans med andra, som varit närvarande (fast inte 

direkt inblandade) för att förtydliga vad som skett.  

Høiby menar att barnen kontinuerligt måste lära sig att prata med andra barn för att kunna 

förstå och känna empati för en annan människa. Hon anser även att det är viktigt att 

pedagogerna arbetar kontinuerligt med barnens sociala färdigheter under hela deras skolgång, 

då detta arbete ska främja och förebygga mobbning (Høiby 2007, s. 13 ). Om de vuxna på 
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skolan alltid försöker att ge utrymme för samtal med barnen kring olika situationer som sker, 

då lär sig barnen att veta hur de ska bete sig mot andra barn och det sociala mötet blir bättre 

och bättre. Barnen lär sig även att olika barn kan vilja bli bemötta på olika sätt, detta är ett 

livslångt lärande.  

Samtliga barn i min studie anser att om det uppstår en situation kring kränkande behandling 

eller mobbning på skolan, så är det bara att berätta för en vuxen, så får barnen stöd och hjälp 

för att ta itu med problemet. Skolans arbetssätt överensstämmer med de arbetsmetoder som 

Høiby anser vara goda metoder för att arbeta förebyggande mot mobbning. Hon säger att 

trygghet och bestämda tillvägagångssätt är att främja arbetet kring mobbning och kränkande 

behandlingar (ibid.). Skolan har alltså enligt min mening lyckats i detta arbete då barnen 

känner stor trygghet och tillit till pedagogerna.  

Arbetet som kamratstödjarna genomför på skolan, bidrar till att de flesta elever på skolan 

medverkar i arbetet för en tryggare och säkrare skola samt att förförståelsen ökar kring att alla 

barn är olika och att de ser olikheterna som något berikande och positivt. 

7.2 Genusperspektiv 

 

Barnen som var med i studien ansåg alla att det fanns nätmobbning. Det kunde tydligt 

urskiljas ett genusperspektiv i frågan om utförandet av mobbning. Pojkarna beskrev 

mobbningssituationer som mer våldsamma, med bråk och hotelser, medan flickorna beskrev 

dem som ”skitsnack” eller någon form av utfrysning. Enligt Eriksson (2002) kan det 

förekomma tre olika handlingsförlopp vid mobbning, det verbala, det fysiska och det tysta 

spelet. Han anser även att mobbning kan ses som direkt eller indirekt mobbning. Eriksson 

säger att pojkar använder sig av den direkta mobbningen som tar sig uttryck i det fysiska 

handlingsförloppet. Flickorna däremot använder sig av indirekt mobbning som tar sig uttryck 

i det verbala handlingsförloppet och i det tysta spelet. (Eriksson 2002, s. 42ff) 

När jag såg denna extremt tydliga koppling mellan litteraturen och det som framkommit i 

undersökningen, väcktes en ny fråga inom mig. Är nätmobbning något som flickor utövar i 

större utsträckning än pojkar? När jag inledde arbetet kring studien hade jag inte med 

genusperspektivet, då jag var tvungen att avgränsa arbetet för att det inte skulle bli för 

omfattande. Jag vill ändå ta med och belysa denna del, då det framkom så tydligt.  
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7.3 Skillnader mellan nätmobbning och mobbning på skolgården 

 

I intervjuerna framkommer det tydligt att de flesta barnen anser att det finns skillnader. När 

barnen beskrev skillnaderna, märktes det att de använde sig av sina tidigare erfarenheter kring 

mobbning, den som ägde rum på skolgårdens arena. Barnen beskrev känslorna som den 

viktigaste punkten när de delade upp mobbning i två arenor, nätet respektive skolgården. De 

flesta barnen ansåg att den mobbning som sker i den fysiska verkligheten, skolgårdens arena, 

var den som var värst, därför att de då visste vem det var som var elak och att det även kunde 

vara fler som mobbade. Barnen beskrev känslorna som var knutna till nätmobbning genom att 

textens innebörd inte var lika betydelsefull känslomässigt som den som sker på skolgården då 

det inte var lika uppenbart vem som agerade vid situationen. I resultatdelen tar flickan i 

årskurs två upp en sådan situation, hon vet inte vem det är som har loggat in på hennes 

spelgubbe men konsekvenserna fick hon själv ta itu med. 

Lindqvist & Thorslund tar upp i studien Ungas integritet på nätet (2011) att barn kan stjäla 

eller låna varandras inloggningsuppgifter till olika sidor och konton som finns på internet. 

Problemet som Lindqvist & Thorslund tar upp, framkom även i intervjun som jag hade med 

barnen i årskurs två. Det kan vara så att de yngre barnen inte har förstått hur de ska hantera 

sina inloggningsuppgifter samt att de inte kan se hur de personligen kan hamna i svåra 

situationer om de lånar varandras inloggningsuppgifter. 

 Lindqvist & Thorslund anser dock inte att någon som stjäl eller lånar konton är det största 

problemet, utan att den vanligaste och största problematiken är att det sprids rykten om 

personer på internet. De anser även att nätmobbning kan jämföras med den mobbning som 

sker på skolgården i allrahögsta grad. Svårigheterna kring nätmobbning är att 

ryktesspridningen är mycket mer komplicerad att hantera då den når så stora mängder av 

internetanvändare. (Lindqvist & Thorslund 2011, s. 39) 

Barnen i studiegruppen pratar om inloggningsuppgifter samt chatt rutor som det enda 

problemet i deras internetanvändning. Det värsta som framkom under intervjuerna, var 

incidenten med flickan där någon hade tagit hennes inloggningsuppgifter och skrivit något 

elakt. För henne kom konsekvenserna att bli stora, då hon skulle reda ut allt med sin vän. Det 

blev inte helt okomplicerat för henne att förklara sin oskuld då det var svårt att bevisa vem 

den riktiga avsändaren var. Hon fick stå för en konsekvens som hon själv inte hade åsamkat. 

Det framkommer inte på vilket sätt hon har blivit av med sina inloggningsuppgifter, antingen 
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så har hon inte varit tillräckligt försiktig med dem eller så kan hon ha lånat ut dem till en 

kompis. Av detta kan jag dra slutsatsen att det kan vara ett vanligt problem bland barn i yngre 

åldrar, vilket gör att kamratstödjarna på skolan med hjälp av denna studie kan påbörja ett 

arbete med att skapa rutiner för hur barnen ska hantera sina inloggningsuppgifter. 

 

7.4 Kan metoderna som används mot mobbning användas även mot 

nätmobbning? 

 

De flesta svarade ja, trots att jag i början märkte att barnen var lite tveksamma då de inte 

riktigt förstod vad jag menade. Ju längre diskussionen fortgick desto mer enades barnen om 

ett mer tydligt ja. De metoder som används på skolan kring mobbning som sker på 

skolgården, ansåg barnen även kunde användas förebyggande mot nätmobbning.  

Min tolkning är att barnen hade svårigheter att förstå hur de skulle tillämpa de befintliga 

metoder som skolan använder för att arbeta förebyggande mot mobbning. Hur de rent 

praktiskt skulle gå tillväga då en nätmobbningssituation uppstod. Barnen var alltså inte helt 

säkra på hur problematiken skulle synliggöras. Att tillämpa samtalsmetoden föll sig inte lika 

naturligt, som när det uppstod en incident på skolgården, där den vuxne omedelbart finns 

tillgänglig.  

Enligt Cox (2009) måste de vuxna vara mer delaktiga i barnens fritid då det befinner sig på 

nätets arenor. Han anser att de vuxna har ett ansvar i att ställa frågor kring barnens 

internetanvändande samt vara lyhörda för hur barnens diskussioner ter sig på dessa arenor. 

(Cox 2009, s. 30) Cox anser även att de vuxna bör inta ett normkritiskt förhållningssätt för att 

på så sätt förstå barnens spelregler på nätets arenor.     

Om de vuxna befinner sig på nätarenorna på samma sätt som de dagligen befinner sig på 

skolgården, på fotbollsträningar osv. så blir det mer naturligt att synliggöra problematiken och 

samtalsmetoden blir lättare att tillämpa. De vuxna får en bättre insikt i barnens spelregler som 

de använder på nätarenorna, vilket gör att det är lättare för de vuxna att utgå från barnens 

perspektiv. Cox anser att den vuxnes medvetande kring ett normkritisktperspektiv är viktigt 

och betydelsefullt för att den vuxnes roll ska fylla en funktion.  

Enligt barnen har det ingen betydelse var en oönskad handling sker, i form av kränkning eller 

mobbning, så anser barnen att pedagogerna på skolan tillsätter tid för att reda ut situationen 
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tillsammans med barnen som varit delaktiga. Barnen ansåg även att det ibland kunde behövas 

andra barns berättelse kring situationen för att komma till botten med vad som hade skett, för 

att hitta en bra lösning på problemet. Samtalsmetoden är alltså även användbar för 

nätmobbning.  

Samtalsmetoden som skolan arbetar med styrks av tidigare forskning som ett väldigt viktigt 

arbete för att skapa en trygg skola.  Jag upplevde det som att barnen kände sig trygga och 

kunde prata med de vuxna om allt. Jag anser att skolan har hittat ett bra sätt att arbeta 

förebyggande mot mobbning, tillsammans med barnen och att detta har medfört en stark 

trygghetskänsla. Høiby tar upp hur viktigt det är att pedagogerna arbetar kontinuerligt med 

barnens sociala färdigheter under barnens hela skolgång och att det ska främja det 

förebyggande arbetet kring mobbning (Høiby, 2007, s. 13 ).  

 

Under denna del av intervjuerna växte med tiden ett kritiskt perspektiv fram. Frågor som slog 

mig var: 

 Vad var det som gjorde att barnen kände så stark tillit till de vuxna på skolan? 

  Är det så att barnen på skolan känner en så stark trygghet och tillit till de vuxna att de 

inte ser eller förstår svårigheterna kring internetarenorna? 

Jag menar att det kan finnas en stor betydelse kring att barnen alltid har en vuxen att vända sig 

till, när det sker något som barnen känner är fel eller obehagligt finns det alltid någon vuxen i 

närheten. Detta medför att barnen sällan behöver lösa konflikter helt själv utan får stöd i 

lösningsprocessen. Då det är en liten skola, där alla känner alla, så är det ovidkommande vem 

som finns tillgänglig det behöver inte nödvändigtvis vara en pedagog som är närmast utan det 

kan vara en persona från matsalen, vaktmästaren eller rektorn. Barnen frågar den vuxne som 

är närmast. 

När det gäller mobbning på nätet så tolkar jag det som att barnen på skolan inte hunnit 

acklimatisera sig ännu på denna arena. Barnen känns fortfarande för små, de använder inte 

nätets arena som samtalsforum. De spelar spel tillsammans och chatten har inte börjat 

användas fullt ut ännu. Jag tror att äldre barn och ungdomar använder sig av de olika 

webbsidorna som samlingsplats och pratar med varandra på ett annat sätt än de yngre barnen. 

Själv använde jag fritidsgården i första hand som samlingsplats, för att umgås med mina 

vänner. När jag ser det ur ett kritiskt perspektiv på skolan och de vuxna alltid finns 

tillgängliga, kan jag se att det finns en del som den vuxne måste arbeta mer med. Barnen 
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kanske borde ha längre försökstid till att lösa konflikten själva, innan den vuxne hjälper till 

för att stärka den enskilde individen.  

Ett annat problem kan vara att barnen inte säger allt, då det finns en stark koppling mellan den 

vuxne och barnen. De kan tycka att det blir för jobbigt att säga till en vuxen om något händer, 

något som barnen kanske anser vara en liten sak och diskussionen som väntar anses vara för 

jobbig. Det kan få konsekvensen att en situation inte synliggörs från början, utan först blir 

synliggjord när det är ett stort och svårt problem.  

7.5 Anser barnen i kamratstödjargruppen att de ska vara med och arbeta 

förebyggande i frågan om nätmobbning? 

Alla barnen ansåg att nätmobbning kunde vara en arbetsuppgift för kamratstödjarna. Som jag 

har tagit upp i stycket ovan så hade barnen svårt att se hur det skulle göra. Med tiden vi 

diskuterade förhållningssättet till den mobbning som sker på skolgården som barnen kände sig 

väl medvetna om, så växte det fram en bild av hur kamratstödjargruppen skulle kunna arbeta 

även med den här typen av mobbning. Skolan arbetar med värdegrund och utifrån denna 

arbetar kamratstödjargruppen med värderingsövningar, som jag tagit upp i stycket som 

förklarar kamratstödjargruppens arbetssätt i bakgrunden på sid 3. 

Schyst på nätet är ett material som finns på friends hemsida, eller att köpas. I den tar 

Engström & Svanerudh upp att samarbetsövningar är en bra metod eftersom där används 

barnens kunskaper och de vuxnas kunskaper tillförs ur ett kritiskt och moraliskt perspektiv 

(Engström & Svanerudh 2008, s.18ff). 

Då studien genomfördes så var gruppen helt nyvald (då det görs i början av varje hösttermin), 

arbete hade inte kommit igång ordentligt vilket kan ha påverkat barnens svar en del kring hur 

kamratstödjarna arbetar förebyggande mot mobbning.  Det framkom i resultatet av 

intervjuerna att skolans arbetssätt var samtalsmetoder. Det framkom dock inte att 

kamratstödjargruppen arbetade med värderingsövningar, vilket även är en metod som skolan 

använder. Hade studien utförts senare under läsåret hade barnen troligtvis även tagit upp 

denna metod.  

7.6 Metoddiskussion och vidare forskning 

Då intervjuer var det enda sättet jag använde mig av för att samla information kring ämnet så 

kan jag nu se att det kanske hade behövts någon mer form av datainsamling. Jag kanske skulle 

ha använt mig av någon form av enkät och eventuellt frågat alla barnen i klasserna vad de 

visste om nätmobbning för att få mer material att utgå ifrån. På så sätt hade möjligtvis 
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undersökningen blivit bredare kring handlingsförloppet av nätmobbning och jag hade fått ett 

mer nyanserat resultat. 

Om tiden hade funnits så hade jag absolut velat göra denna studie även på en högstadieskola, 

jag tror att det skulle se helt annorlunda ut. För det första så skulle det inte finnas lika stor 

tveksamhet kring nätmobbningens befintlighet, det vill säga att de äldre barnen skulle ta upp 

spridningseffekten och att det florerar en hel del bilder på internet också.  

Det som skulle vara mest intressant var om det fanns någon form av vuxenkontakt, eller är det 

bara föräldrarna som barnen kan ty sig till? Då de yngre barnen ingår i någon form av omsorg 

så knyts automatiskt vuxna till barnen, de vuxnas automatiska närhet för barnen försvinner i 

stort sätt när barnen börjar i högstadiet. Barnen får klara sig själv i större utsträckning när de 

slutar årskurs fem. 

Frågan om nätmobbning är mer vanligt förekommande bland flickor, vore jätte intressant att 

forska vidare om. 

Medierna har en stor betydelse för de vuxna som finns i barnens närvaro, det är genom 

medierna de vuxna får information kring nätmobbning. Nyhetsprogram på teven, radion och 

Artiklar i dagspressen är de vuxnas informatörer. Det skulle vara intressant att se om vuxna 

tog en större plats på nät arenorna och om det gjorde någon skillnad, att det inte är mediorna 

som är de största informatörerna. Vad krävs för att de vuxna (föräldrar och pedagoger) ska bli 

huvudinformatörer?        
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Bilaga 1 

Brev till föräldrarna 

 

Jag heter Heidi och arbetar på klubben med barnen i årskurs 3-5. Jag går nu min sista termin 

på södertörnshögskola för att utbilda mig till lärare mot fritidshem. Jag ska under denna 

termin skriva min C-uppsats, och har valt att titta på om det går att komma åt nätmobbning på 

ett bra sätt. Kan vi använda kamratstödjarna? Finns det ett bra arbete kring detta? 

Jag frågade kamratstödjarna om de ville vara med i denna undersökning och det ville de. Så 

för att gå rätt tillväga så skickar jag ett brev till er föräldrar för att få ert godkännande om ert 

barn får delta i denna undersökning. Om det visar sig att någon elev inte vill delta längre så 

går det att hoppa av. 

Mina frågeställningar är: 

 Finns det mobbning på nätet? (olika chattsidor, Facebook, MSN osv) 

 Vet du någon som har blivit retad eller kränkt på nätet? 

 Har du någon idé på hur vi kan arbeta med detta? 

Hoppas att det går bra att jag har med ert barn i denna undersökning. 

Vid eventuella frågor nås jag på telefon nr 08 580 297 89 

Med vänliga hälsningar Heidi Ljung  

 

Barnets namnteckning_________________________________ 

Målsmansnamnteckning_______________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Har du hört talas om eller själv läst något som retat eller mobbat någon på nätet? 

 Hur vet man när det handlar om mobbning när man läser en text? 

 Kan man stoppa mobbning, och i så fall hur? 

 Finns det regler för vad som får skrivas på internet? 

 Vad tror du skulle fungera bra om man vill motarbeta mobbning? 

 Är det någon skillnad på mobbning på skolan och på internet? 

 Om mobbning sker på skolan, Vad görs då? Skulle samma fungera om det sker på 

internet? 

 Om man behöver hjälp med till exempel mobbning på internet, vart vänder man sig 

då? 

 Kan vi kamratstödjare göra något som hjälper alla elever i skolan att vara schyssta på 

internet? 

 Vad är skillnaden mellan att skoja och att mobba någon? 

 Hur tror du att tv:n har påverkat barnen i frågan om mobbning? 

 Får man skoja om allt?  

 Vad är humor? 
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Bilaga 3 

Första träffen 

1. Finns det mobbning på nätet?(olika chattsidor, Facebook, MSN, osv.) 

 

Alla åtta trodde att det fanns 

2. Vet du någon som har blivit retad eller kränkt på internet? 

 

Två barn sade – jag vet någon som har blivit mobbad på sms. 

 

Ett barn svarade – jag vet en som har blivit retad på internet. 

 

Fem barn visste inte. 

3. Har du någon idé på hur vi kan arbeta med detta? 

 

Ett barn svarade att om man såg någon vara dum via textmeddelande så kunde man 

säga till sin kompis, men inte skrika. 

 

Ett barn svarade att man kunde säga till fröken eller en vuxen. 

 

Ett barn svarade nej jag vet inte. 

 

Ett barn tyckte att man kunde prata om det i klassen, och så kunde man vara med den 

personen som hade blivit utsatt så att han/hon skulle bli gladare. 

 

Fyra barn visste inte vad man kunde göra. 
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