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Förord
Erika Engström tar i sitt examensarbete i pedagogik vid Mittuniversitetet upp ett mycket aktuellt ämne.
Hon har i sin studie undersöker hur pedagoger förhåller sig till nätkränkningar mellan elever. Hon vill ta
reda på vilket ansvar pedagogerna känner sig ha, samt hur de agerar vid kännedom om nätkränkningar och
vilka tanker pedagogerna har om förebyggande arbete mot nätkränkningar. Hennes resultat visar att
pedagogerna känner sig osäkra i hur de bör agera och att vägledningen i form av likabehandlingsplan inte
är så väl förankrad hos varken lärare och elever eller hos övrig skolpersonal. Studien synliggör också att
nätkräkningar är ett komplext problem som i större grad handlar om relationer snarare än teknik.
Nätet är i dag en integrerad del av barn och elevers vardag, både i skolan och på fritiden. För de flesta är
nätet en positiv plats med möjligheter till lärande och social relationer. Men nätet kan också innebära
kränkningar och farliga kontakter. Forskning visar att barn som vågar berätta om sina upplevelser på nätet
klarar sig bättre än de som inte gör det. Forskning visar också att det är viktigt att barn har förtroende för
sin omgivning för att kunna berätta om sina upplevelser. Det blir därför viktigt att vuxna tar sig tid och
”vågar” lyssna på barn och elevers berättelser om sin vardag på nätet. Erikas studie är ett viktigt bidrag till
att öka förståelsen kring barn och elevers vardag på nätet och visar på hur vi inom skolan kan förbättra
vårt arbete kring dessa frågor.
Per Jansson, skolkurator och redaktör för Barn och elevhälsans skriftserie, Åre kommun
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Inledning
Jag hade fått i uppdrag att ta kontakt med en elev i ett skolärende. Hon svarade inte på telefonsamtal, kom
inte på lektioner och varken hennes klasskompisar eller mentor hade någon aning om varför hon inte var i
skolan. Jag hittade flickan på facebook där jag kunde länkas till hennes privata och offentliga blogg. På
bloggen rullades nu det ena inlägget efter det andra upp där hon skriver nedsättande om skolan, sin
praktikplats och sina klasskompisar; på ett för mig väldigt kränkande och hotfullt sätt. Jag blev helt ställd.
Vad gör jag nu? Vem ska jag prata med? Är jag skyldig att anmäla detta till rektor, polis eller vad ska jag
göra?
Den snabba utvecklingen av sociala medier och internet har gjort att skolan fått nya arenor att arbeta på
där elever, pedagoger, vårdnadshavare och annan skolpersonal kan mötas både under och efter skoltid.
Dessa förutsättningar innebär nya utmaningar som pedagoger och annan skolpersonal måste hantera på
ett professionellt sätt, särskilt när man upptäcker nätkränkningar eller trakasserier på sociala media.
Skolan har enligt Skolverket (2011) i uppdrag att förmedla såväl kunskap som värden. För alla som arbetar
inom skolan ska arbetet med värdegrund genomsyra hela verksamheten från organisation och
undervisning till olika former av möten och aktiviteter. Värdegrundsuppdraget har flera dimensioner som
också innebär att skolan har till uppgift att förbereda eleverna för ett framtida liv som aktiva
samhällsmedborgare. Det är därför viktigt att tänka på att det är i vardagen och i alla pågående
lärprocesser och aktiviteter som värdegrunden ska omsättas och praktiseras.
Normer är sammanlänkande med makt men också till grundläggande demokratiska värden samt till
elevernas rättigheter och möjligheter. Att synliggöra normer och värden är en viktig del av skolans
likabehandlingsarbete eftersom orsaker till kränkningar och trakasserier som sker kan kopplas till de
normer som finns. Det normkritiska perspektivet visar vilka normer som gäller både i samhället och i
verksamheten, liksom vilka normer man själv är bärare av och som är möjliga att förändra. Detta
perspektiv är grunden för ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling i skolan
(Skolverket, 2009).
Läraruppdraget är tydligt i Gymnasieskolans läroplan där man skriver
”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgår från ett
demokratiskt arbetssätt.” (Skolverket, 2011a, s.12).
De två lagar som skyddar mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan är sjätte kapitlet i
skollagen samt diskrimineringslagen.
Caroline Dyrefors Grufman som arbetar på BEO
(Barnombudsmannen) menar att budskapet är tydligt; skolan ska vara en frizon för kränkande behandling
och det är nolltolerans som gäller. Hon menar vidare att vad som är avgörande för skolans ansvar är om
det finns ett samband mellan nätkränkningarna och skolans verksamhet. Det innebär att om
kränkningarna inleds på fritiden och fortsätter på skolan eller tvärtom, så är skolan skyldig att agera. Man
har också ett ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och det finns dessutom ett lagkrav
på att eleverna ska göras delaktiga (Skolverket, 2014).
Studiens problemområde handlar om hur pedagoger verksamma inom gymnasiekolan beskriver skolans
ansvar och agerande i nätkränkningar samt hur man skulle kunna tänka sig arbeta förebyggande med detta.
För att få svar på ovanstående genomfördes en vinjettstudie med två fokusgrupper på en gymnasieskola i
Jämtlands län.
Att reflektera över sina normer och värden är enligt Larsson (1994) en bra utgångspunkt för
utvecklingsarbete inom skolan. Ett synliggörande med hjälp av samtal och reflektion om hur skolans
värdegrundsarbete fungerar i praktiken skulle kunna göra att man kan arbeta mer målinriktat med viktiga
frågor som exempelvis nätkränkningar.
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Bakgrund
I detta avsnitt presenterar jag den litteratur och den forskning som finns inom ämnet kränkningar och
trakasserier i stort men också inriktningen nätkränkningar. En ytterligare avgränsning till kunskapsområdet
är nätkränkningar kopplat till skolans verksamhet; de lagar och styrdokument som ska hjälpa och vägleda
pedagoger i sitt dagliga arbete.

Forskning och litteratur
Hur kommunicerar vi med varandra på internet?
Skolverkets definition på sociala medier är:
”Sociala media är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet men kan beskrivas som
mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med varandra.”
(Skolverket, 2013, s 6).
•

Blogg - en blogg tillhör enligt Nationalencyklopedin (2015) kategorin sociala medier och innehåller
inlägg eller dagboksanteckningar som publiceras i kronologisk ordning på en hemsida eller
bloggportal. Den är öppen för alla som vill läsa och kan innehålla bloggarens personliga åsikter,
iakttagelser eller dylikt. Blogginläggen kan kommenteras av läsaren och därmed skapas en medial
interaktion mellan bloggaren och läsarna.

•

Digitala spel – det vill säga datorspel och tv-spel är enligt Statens medieråd (2013) en kulturyttring där
många av spelarna har en möjlighet att kommunicera eller chatta med varandra. I många fall går
spelidén ut på att spelarna kommunicerar och samarbetar för att nå gemensamma mål. Exempel
på spel där man kan chatta och spela tillsammans är exempelvis Minecraft med mera.

Kränkningar och trakasserier
I studierna av nätkränkningar förekommer både kränkningar, trakasserier och mobbning. Mobbning anses
bland annat av Skolverket vara förlegat eftersom den generella definitionen av mobbning innebär att
kränkningar skett upprepade gånger. Skolverket (2013a) menar att det räcker med att det hänt en gång för att
händelsen ska utredas. Därför används inte definitionen mobbning sedan 2006 i skollagstiftningen.
Mycket av den forskning som har gjorts både i Sverige och i internationella forskningssammanhang
använder sig av begreppsdefinitionen mobbning istället för kränkningar och trakasserier. Inom begreppet
mobbning gör man ibland tillägget att det handlar om ojämlika maktförhållanden mellan den som mobbar
och den som utsätts. Skolverket som kommit ut med flera publikationer kring kränkningar och
trakasserier väljer att definiera kränkande behandling som ”när ett barns eller elevs värdighet
kränks”(Skolverket, 2011 s 12). Trakasserier menar Skolverket är:
”Kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks. Om kränkningar har samband med någon av de
lagskyddande diskrimineringsgrunderna kallas de trakasserier.” (Skolverket, 2013 s. 7).
Hjälporganisationen Rädda barnen (2013) jobbar också med att motverka kränkningar och trakasserier på
internet och menar att nätkränkningar innebär samma sak som traditionell verbal mobbning; grova ord,
rykten och hot. Den kan slå till när som helst men nätmobbaren behöver inte stå ansikte mot ansikte med
den som blir utsatt. Då kränkningar och trakasserier sker via internet är det lättare att använda grova ord,
och uttala starkare hot än när man möter en person i verkligheten. Oftast så är eleven redan mobbad i
skolan så denne vet ofta vem eller vilka som utfört mobbingen. En tydlig skillnad mellan traditionell
mobbning, kränkningar och trakasserier och nätvarianten är att den som utsätts på nätet får den med sig
hem. Man är utsatt dygnet runt och kan inte komma undan.
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Trakasserier och kränkningar på internet har enligt Rädda barnen (2013) ett antal kännetecken som skiljer
sig från den traditionella formen av kränkningar och trakasserier. Förutom användningen av
informationsteknik så kännetecknas trakasserierna och/eller kränkningarna av:
•
•
•

Svårigheten för den som utsätts att undkomma
Den potentiella publikens storlek
Det går att var osynlig eller anonym för den som kränker/trakasserar.

Former av kränkningar/trakasserier via internet
Robert Slonje (2011) forskar om unga människor och nätkränkningar och vill dela in kränkningar på nätet
i sju olika kategorier:
• Använda mobiltelefon för att skicka kränkande text eller bild.
• Ta bilder eller filma en person i smyg för att använda i kränkande syfte.
• Ringa kränkande eller tysta samtal.
• Skicka kränkande meddelanden och hota eller håna en person alternativt sprida information som inte
är tänkt att spridas.
• Kränka någon i en chatt.
• Ringa någon i ett direktsamtal.
• Skriva eller ladda upp något kränkande om någon på en webbplats i syfte att vara elak eller i värsta fall
starta en egen webbplats i syfte att kränka någon.

Ungdomars användning av sociala medier
Kommunikation genom sociala medier sker främst med redan befästa bekantskaper och vänner. Den
ökade kommunikationen genom dessa medier bidrar också till en avpersonifiering av den mellanmänskliga
kommunikationen. Att kommunikationen även kan ske anonymt underlättar för både sexuella och
rasistiska trakasserier. En annan effekt är expanderingen av de sociala nätverken; de flesta har idag flera
hundra vänner på sidor som Facebook, Instagram och Snapchat.. Många är ytliga bekantskaper, vilka inte
nödvändigtvis är samma slags vänner som vi har utanför de sociala medierna (Bauman 2011:108). Även
om de flesta ungdomar inte använder sig av påhittade identiteter på internet där de skapar och upptäcker
nya sidor hos sig själva, övar de ständigt på att presentera och tillkännage sig själva genom de olika
nätverksformerna, något som är en viktig del av identitetsskapandet (ibid:139f). Med denna expansion av
de sociala nätverken och vikten av identitetsskapandet online, blir det inte svårt att se varför kränkningar
och trakasserier delvis har förflyttats från skolgården till de sociala medierna.
Elza Dunkels (2009) är lektor i pedagogiskt arbete och är verksam vid Institutionen för interaktiva medier
och lärande vid Umeå universitet. Hon har forskat på vad unga gör på internet och har kommit med flera
böcker i ämnet. Hon menar att kränkningar och mobbning är samma typ av mobbning som innan sociala
medias inträde men att den sker på en ny arena. Dunkels studier visar också att många barn och unga
vuxna har en helt annan medvetenhet kring riskerna med internet än vad vi vuxna tror. De kan sortera ut
”snuskgubbar” och påhittat material mycket snabbare än de vuxna.
Dunkels (2012) menar också att det är viktigt att barn och vuxna möts kontinuerligt för att diskutera de
problem, faror och misstolkningar som kan hända på internet och inte polarisera oss ytterligare. För
många föräldrar kan denna rekommendation skapa frustration i ett redan ansträngt livspussel och hon
skriver att då kan faktiskt skolan träda in och vara det vuxna ögat och den som kan ta dessa diskussioner.
Anonymitet är en faktor som gör att det är lättare att utföra kränkningarna men många som blir kränkta
vet vem förövaren eller förövarna är. Möjligheten att vara osynlig eller anonym hänger ibland samman
med att man inte behöver möta sitt objekt för kränkningarna personligen, exempelvis att man inte går på
samma skola. Tekniken i sig gör att man som förövare kan misskreditera någon i det fördolda och det gör
att den som blir utsatt har svårt att försvara sig (Dunkels, 2012). Pedagogen och forskaren Dianne Law
(2011) menar att den som blir mobbad faktiskt har lättare att slå tillbaka på internet eftersom det inte blir
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samma rollfördelning som vid fysisk närvaro. Många av de som blivit utsatta kan faktiskt vara kapabla att
slå tillbaka efter att ha blivit utsatta för kränkningar på sociala media, något som är väldigt ovanligt vid
traditionell mobbning.
Studien Mobbing och kränkningar på nätet- omfattning och effekter av skolans insatser från Skolverket (2013c) visar
att en av sex unga är rädda eller oroliga att bli utsatta för kränkningar på internet. Det är en oro att ta på
allvar då man riskerar detta så fort man har tillgång till en smartphone, surfplatta och nätuppkoppling.
Många elever undviker också att berätta för vuxna att de blivit utsatta för nätkränkningar. Några
anledningar till det är att man oftast känner förövaren och man tror att de bara vill vara roliga och skoja
eller att de är rädda för konsekvenserna i hemmet från föräldrarna där de hindras från att använda sociala
medier eller internet såsom man önskar. En annan anledning kan också vara att barnet misstror den
vuxnes kommunikationstekniska kunskaper och därför känner att man måste hantera situationen på sitt
eget sätt.
Möjligheten att vara ständigt uppkopplad visar enligt Internetstatistik (2014) att 36 procent av
befolkningen över 12 år använder internet i mobiltelefonen. 63 procent av användarna använder facebook
och 97 procent har någon gång använt sökmotorn Google. Den visar att 69 procent av befolkningen över
18 år använder internet dagligen. Det gör att kränkningar av olika karaktär når sociala medier och personer
under alla timmar av dygnet. Internetanvändningen ökar ständigt i Sverige och EU. Studien menar att 84
procent av alla europeiska ungdomar mellan 16-24 år använder internet dagligen. I Sverige är siffran ännu
högre; 95 procent. Den visar också att 80 procent av alla unga i EU är aktiva inom sociala medier och i
Sverige ligger siffran på 84 procent. Dessutom har 56 procent av ungdomarna tillgång till en smartphone
och 20 procent har tillgång till surfplatta.

Skillnader i flickors och pojkars nätkränkningar
Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning (2011b) rör studier om barns och ungdomars aktiviteter på
sociala media och visar att flickor är överrepresenterade i nätkränkningar. Pojkars mobbning är mer fysisk
och rapporten visar att den sociala mobbningen som flickor utsätts för är svårare att upptäcka. Det har
bidragit till att flickornas problem inte uppmärksammats på samma sätt som pojkarnas och är i många fall
dold i statistiken.
Eriksson et al. (2002) hävdar att flickor använder sig av en annan typ av aggression till skillnad från pojkar.
Relationell aggression betyder att flickor med hjälp av dolda strategier försöker förstöra kompisrelationer.
Det kan man göra på olika sätt; det kan vara skvaller, ryktesspridning, och utfrysning. Grupptillhörighet
är också en viktig faktor i flickors självkänsla. Den gör att de känner sig sedda och betydelsefulla. Det
kan göra att man sprider rykten för att få uppmärksamhet från de andra gruppmedlemmarna och det i sin
tur innebär att man får mer makt. Rädslan att själv bli utsatt gör att många flickor deltar i dessa aktiviteter
utan att egentligen vilja.
Höistad (2002) menar att flickors mobbning ofta är mer dold och utstuderad. De kan skifta ansiktsuttryck
och använda sin sociala kompetens för att dölja sin mobbning. De har lättare att manipulera sin
omgivning så att ingen vuxen ska veta vad som sker i kulisserna. Trakasserierna, kränkningar eller
mobbningen kan ske genom att man vänder ryggen till eller gör gester mot den utsatta som visar att den
inte är önskvärd.
Olle Findahl visar i Svenskarna och Internet 2014 att pojkar i större utsträckning är aktiva i intressebaserade
nätverk och spelar dataspel online där man har möjlighet att kommunicera med andra inom spelet. Där
kan också kränkningar förekomma men de är inte personliga utan mer kopplade till spelkunskaper. Det är
framförallt flickor som är mest aktiva på de sociala nätverken, och som oftast lägger upp digitala bilder via
de sociala medierna. Många sociala forum och nätverk försöker ta större ansvar för trakasserier genom att
införa verktyg som ska ge större skydd och kontroll över sina användare och dessa funktioner väljer allt
fler ungdomar att använda sig av.

9

Vems är ansvaret för nätkränkningarna?
Lärarnas Riksförbund (2011) har genomfört en rapport för att kartlägga 500 elever, 500 lärare och 500
föräldrar om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk. Rapporten konstaterar att utvecklingen av de
sociala medierna skapat nya arenor där elever och lärare möts, både i skolan och privat. Den ständiga
uppkopplingen har börjat sudda ut gränsen mellan lärares privatliv och arbetsliv. Rapporten vill
uppmärksamma frågor om integritet, rätten till en privat sfär och omfånget av lärarens fostransuppdrag.
Rapporten visar att elever, lärare och föräldrarna är överens om att hur eleverna agerar och uppför sig i
sociala medier utanför skoltid inte är lärarnas ansvar. Det är eleverna och deras föräldrars eller
vårdnadshavare. Rapporten visar också tydligt att lärarnas kontakter med elever i första hand är för att
stödja deras kunskapsinhämtning men det betyder inte att lärarna ska frånsäga sig allt ansvar gällande
sådant som finns i skollagen och dess förordningar om man ser kränkningar eller trakasserier. Rapporten
tycker dock att huvudansvaret för elevernas aktiviteter på internet ska ligga hos eleverna själva och deras
föräldrar.
Rapporten visar också att 25 procent av de tillfrågade lärarna i studien är vän med sina elever på sociala
nätverk trots att skolan saknar regelverk för hur lärare och elever kommunicerar med varandra via sociala
media. Föräldrar och lärare spelar en mycket viktig roll när det gäller att hålla barnen trygga på internet.
Att ha en öppen dialog med barn i en trygg omgivning som hemma eller i skolan är mycket mer effektivt
än övervakning, samtidigt som barnen får verktyg att skydda sig.
Studien Cyberbullying: Causes, effects and remedies (2008) av Diane Hoff visar att om inte skolan tar
nätkränkningar på allvar eller förnekar dess existens så får det stora konsekvenser för alla inblandade.
Lärare är elevernas förebilder och bör jobba aktivt för att trygga elevernas skolmiljö. Att förebygga
trakasserier och kränkningar på internet kräver en utvidgad kompetens och kunnande. Som lärare måste
du vara insatt och närvarande på internet för att upptäcka eventuella misshälligheter.
Organisationen Friends (2012) menar att vi vuxna har en viktig roll i det hela. Sex av tio i Friends
undersökning menar att stöd från en vuxen hemma, i skolan eller av en kompis skulle underlätta när man
blir utsatt för en kränkning.
Niclas Ekberg (2012) visar att den nya tekniken gett lärarna nya möjligheter i undervisningen och att den
gett upphov till nya relationer mellan lärare och elever. Han menar att ny teknik inte förändrat de
grundläggande dragen i undervisningen men att den har gett lärarna kunskap om internet som de kan
förmedla till sina elever, inte kunskapsmässigt men som goda vuxna.

Läroplan och styrdokument
Med internet och mobiltelefoner suddas gränserna mellan skolan och fritiden ut. Ofta går verbala och
fysiska kränkningar i verksamheten hand i hand med kränkningar på internet. Om påstådda kränkningarna
har en koppling till verksamheten är skolan skyldig att utreda det inträffade. I de anmälningar som
kommer till Barn- och elevombudet är nätkränkningar ett återkommande problem och flickor är extra
utsatta. Det som börjar med en utfrysning under skoldagen fortsätter med elaka rykten och kränkande
bilder från samma elever på nätet under kvällen. Om trakasserier och kränkningar som begås på elevernas
fritid även fortsätter i verksamheten ska dessa utredas på samma sätt som sådana trakasserier och
kränkningar som bara förekommer i verksamheten (Skolverket, 2011d).
Av skollagen (2010:800) framgår det att var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Vidare framgår det i lagen att
huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för
att motverka kränkande behandling av elever. I detta arbete ingår bland annat att se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling samt att varje år
upprätta en plan mot kränkande behandling.
Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) som gäller sedan 1 april 2006 måste alla skolor ha en
likabehandlingsplan vilken ersätter de gamla handlingsplanerna såsom mobbingplan mm. Den nya
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likabehandlingsplanen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förebygga och
förhindra trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling (Skolverket, 2013d).
Arbetet med planen ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.
Likabehandlingsplanen ska ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet. Den ska också innehålla en redogörelse för vilka av de åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan (Ibid). Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande
i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling ska dessa upprättas, följas upp och ses
över under medverkan av eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller (Skolverket, 2009). Man
skriver att
”Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden. Skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och
skolans personal ska förmedla och gestalta denna värdegrund.” (Skolverket, 2011 sid 13).

Lagar som gäller för kränkningar på internet
Om nätkränkningar, hot och trakasserier är allvarliga kan händelsen polisanmälas av skolans rektor eller
huvudman. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska läraren uppmärksamma och i samråd med övrig
skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande
behandling. I förarbetena till skollagen framgår det att skolans skyldighet är att förhindra och utreda
kränkningar och det åligger personalen att vara uppmärksam på den jargong och det beteendemönster
som råder mellan eleverna och se till att miljön på skolan inte inbjuder till missförhållanden. Vidare
framgår det av skollagen att en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med skolverksamheten, är skyldig att anmäla detta till
rektorn (Skolverket, 2013a).
Enligt Skollagen (2010:800) är en rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med skolverksamheten skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är i sin tur skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkningar i framtiden.
Skolinspektionen har i ett beslut (dnr 2011:1248) gjort bedömningen att ett förfarande med anmälningar
till huvudmannen månadsvis eller ännu mer sällan innebär att det dröjer allt för lång tid innan
huvudmannen får information i ärendet och kan agera. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret
i arbetet mot kränkningar i verksamheten. Huvudmannen kan, om man har effektiva system,
uppmärksamma och rikta resurser, som rektorn inte alltid själv förfogar över, till den del av verksamheten
där det finns problem. För att kunna ta detta ansvar behöver huvudmannen ha aktuell kännedom över de
eventuella fall av kränkande behandling som förekommer i verksamheten.
Personuppgiftslagen (SFS 1988:204) har inga särskilda regler för publicering på internet. Deras regler gäller
för all hantering av personuppgifter och hur man hanterar dessa på webbplatser, bloggar och liknande.
Det är tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text, ex i en blogg, så länge man inte kränker
personen det handlar om. Vad som kallas en kränkning av den personliga integriteten går inte generalisera
utan det ska bedömas från fall till fall. Man måste också göra en värdering av omständigheterna, ex syftet
med publiceringen, var den publiceras, vilken information som lämnas ut och hur länge informationen
finns på internet. Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller "hänga ut" någon är tydliga
exempel på publicering som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen.
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Syfte
Här presenteras det syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien.
Det övergripande syftet för studien är hur pedagoger verksamma inom gymnasiekolan beskriver skolans
ansvar och agerande i nätkränkningar samt hur man skulle kunna tänka sig arbeta förebyggande med detta.
Frågeställningar som studien ska besvara är:
•

Hur tänker pedagogerna om sitt ansvar för att skolan ska agera vid kränkningar på sociala medier?

•

Hur tycker pedagogerna att skolan ska agera på nätkränkningar?

•

Hur tycker pedagogerna att skolan ska arbeta förebyggande med nätkränkningar?
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Metod
Nedan beskriver och motiveras valet av forskningsmetod, insamling av empiriskt material, urval,
genomförande, tematisk analysmetod samt etiska överväganden.

Vald metod
För att nå studiens syfte har det använts en fallstudie med kvalitativ inriktning i form av en vinjettstudie
med fokusgrupper. Fallstudien som metod innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009) att endast en skola
men två arbetslag kan utgöra undersökningsgruppen. Detta för att fånga gruppens upplevelser och syn på
ett visst område och då med ett större djup. Eftersom forskning menar att normer och värden styr en
skolas sätt att ta ansvar för och agera på nätkränkningar blev valet av metod en fallstudie för att testa
utfallet med ett antal verkliga men omarbetade blogginlägg, så kallat vinjetter. Studien bygger på
respondenternas reaktioner kopplade till blogginläggen och målet är att de ska besvara både
frågeställningarna och syftet till studien. Syftet med kvalitativa forskningsmetoder är att förstå ämnet ur
respondenternas perspektiv.
Slutligen analyserades det empiriska materialet genom en tematisk analysmetod enligt Braun & Clarke
(2006).

Fallstudien som forskningsmetod
Merriam (1988/1994) menar att fallstudier är en bra metod när man har en begränsad analysenhet,
exempelvis en grupp eller ett begrepp. Merriam menar vidare att metoden är särskilt lämplig inom den
pedagogiska forskningen där resultatet kan göra att normer och värderingar kan påverkas och förändras.
Eftersom jag själv upplevt problemet med nätkränkningar ville jag testa andra inför en liknande situation.
Då jag avser att arbeta inom gymnasieskolan kändes det relevant att utgå från pedagoger från
gymnasieskolan. Ett arbetslag är en bra grupp att studera där de har regelbundna träffar och ofta
undervisar samma elever.
Enligt den kvalitativa traditionen menar Sohlberg & Sohlberg (2013) att denna typ av forskning handlar
om kontexter och att det därför är viktigt att beskriva den miljö där studien ska äga rum. De menar
dessutom att kvalitativa studier ska innehålla beskrivningar kopplade till intervjuer, eller i mitt fall,
vinjettstudier. I mitt fall passade fallstudien bäst eftersom Bryman & Bell (2013) menar att det är en
detaljerad undersökning av ett enda fall, exempelvis en enda organisation där intervjupersonerna är basen
för studien och deras utsagor skildras genom deras varierande aspekter av sammanhanget.
I min studie har syftet varit att beskriva hur pedagoger anser skolans ansvar är och hur man ska agera och
arbeta förebyggande med nätkränkningar och det beskriver Baxter & Jack (2008) som en
forskningsstrategi som något mer än bara en undersökning kring en individ eller en situation. Författarna
menar att potentialen i metoden är att man kan förklara hur komplexa situationer kan hanteras samtidigt
som den kan besvara frågor om hur en situation påverkas i det sammanhang det befinner sig i.

Vinjettstudier
En vinjettstudie är enligt Jergeby (2007) lämplig att använda då syftet är att undersöka individers val och
bedömningar kopplade till specifika situationer. Vinjetter används för att ta reda på och analysera
människors val och bedömningar i konstruerade situationer som är så autentiska som möjligt. Jag har
omarbetat fyra olika utdrag ur bloggar där arbetslagen fått ta ställning till hur skolan ska agera. Han menar
att det går att genomföra båda kvalitativa och kvantitativa vinjettstudier. Fördelarna med en kvantitativ
vinjettstudie är att undersökningen kan ha ett större urval och är mer strukturerad från början. Fördelarna
med en kvalitativ vinjettsstudie är att forskaren får en fördjupad analys i vissa frågor. Då undersökningen
inkluderade två arbetslag på en arbetsplats valde jag kvalitativ ansats.
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En vinjettstudie ska utföras med ett fiktivt fall och då användes delar från ett verkligt fall men där detaljer
med namn byttes ut. Den kognitiva basen har som syfte att få fram resultat om olika människors åsikter
och omdömen. Vinjettmetoden har som avsikt att avslöja avgörande anledningar till deras åsikter och
handlingar. Då syftet med studien är undersökande och analyserande är en kvalitativ ansats med öppna
frågor lämpligast. Vinjettmetoden är en kvalitativ metod där forskaren avser att göra en fördjupad analys
genom att använda helt öppna frågor.
”Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som försatts med karakteristiska som forskaren
kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation.” (Jergeby, 1999. s 12.)

Vinjetterna ska vara konkreta och verklighetsnära för att uppfattas som trovärdiga av respondenterna. När
det fiktiva bedömningsmaterialet presenterats ska det ges tillfälle för en snabb genomgång av vinjetterna.
Sedan ska fokusgruppen utgå från öppna följdfrågor för att kunna ge sina egna reflektioner och
beskrivningar. Jag har omarbetat fyra olika utdrag ur en blogg där arbetslagen fått ta ställning till hur
skolan ska agera samt ett fall ur Statens medieråds ”Jag <3 internet”. På det aktuella arbetslagsmötet där
studien genomfördes fick alla deltagare läsa inläggen tyst för sig själva en gång och sedan kunna ställa
frågor till mig för att diskutera tolkningar. Efter det var ordet fritt men jag valde att ställa frågor som
gjorde att diskussionen kom i gång. Frågorna arbetslaget fick ta ställning till var:
• Hur ska pedagogerna agera om de får kännedom om att en eller flera elever på skolan kränks på sociala
media?
• Vem ansvarar för att skolan agerar när kränkningar uppstår?
• Ska vi meddela vårdnadshavare och ska de vara med i processen mot kränkningarna?
• Finns det en handlingsplan i skolans likabehandlingsplan och följer du som pedagog denna?
• Hur ska ni som pedagoger arbeta förebyggande för att förhindra kränkningar på sociala media?

Fokusgrupp
”Fokusgrupper är en kvalitativ metod som används för att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar.”

(Wibeck, 2010, s 264).
I detta fall så har urvalet för intervjuerna varit en fokusgrupp vilken är en särskild teknik för att göra
gruppintervjuer då man utnyttjar gruppens dynamik för att få fram sina intervjusvar. En fokusgrupp är en
kvantitativ metod som används för att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och
värderingar Metoden är enligt Morgan (1998) att en grupp människor under en moderators ledning
diskuterar ett visst ämne. Moderatorn har om möjligt en assistent vid diskussionerna. Fokusgrupper
används för att lyssna och ta lärdom från deltagarna i gruppen och används ofta vid till exempel
utvärderingar.
Intervjuer är en mycket användbar metod i forskningssyften då man vill komma åt information som
annars skulle ha varit omöjlig att få vid exempelvis enkäter, eftersom man får möjlighet att studera ett
fenomen inifrån själva fokusgruppernas medlemmar. Morgan (1998) menar att fokusgrupper används för
att deltagarna kan lyssna och ta lärdom från övriga deltagare i gruppen vilket är bra när man gör en
vinjettstudie. Det är viktigt att alla i gruppen får möjlighet att ge sin syn på vad som ska behandlas och att
man därefter får chans att kommentera, diskutera och följa upp de tankar som de andra i gruppen
uttryckte. Denna metod passade bra eftersom undersökningen innefattar två arbetslag på en
gymnasieskola där man träffas regelbundet och ofta undervisar samma elever. Arbetslag ett bestod av sju
kvinnor och två män och arbetslag två av 4 kvinnor och 6 män.

Uppsatsens reliabilitet och validitet
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta (Rosengren & Arvidsson, 2005:47). Det finns
olika typer av validitet inom forskning; intern validitet betyder att forskaren har hållbara och välgrundade
slutsatser utifrån de begränsade analysenheter som studeras (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud,
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2010). Extern validitet innebär att de resultat och de slutsatser som generats av studien ska vara
generaliserbara. Slutsatserna ska till viss del kunna översättas från en kontext till en annan utan att mista
sin trovärdighet. (Ibid). Begreppsvaliditet beskrivs av Elofsson som att man som forskare bör studera
liknande undersökningar för att se hur dessa ställt sina frågor (Elofsson, 2005:66). Som forskare får man
inte bortse från det man ska undersöka och de teoretiska begrepp man vill fånga upp. Statistisk validitet är
enligt Sundell (2012) när relationen mellan insats och utfall är så stark att det inte bara kan konstateras
vara en slump och att forskaren då kan dra korrekta slutsatser.

Reliabilitet
Jergeby (1999) menar att vinjettmetoden, om den tillämpas med kontroll av värden och variabler ska ge
god reliabilitet. I metodens själva utförande så finns det en inbyggd kontroll av slumpmässiga fel eftersom
respondenterna ställs inför samma kontext. För att nå hög reliabilitet i själva studien så vill man hålla
måttet stabilt; att det inte påverkas av variationer i tid, plats och intervjuare. (Elofsson, 2005:66). Han
menar också att det behövs både hög validitet och reliabilitet för att få tillförlitliga resultat i en studie.
Med strävan att nå hög reliabilitet genomförs vinjettstudien under arbetslagsmötestid så att så många som
möjligt av arbetslaget är på samma plats under samma tid.
Arbetslagen har fått veta av
programsamordnaren vad tiden ska användas till samt att jag skickat ut ett mejl innan för att förklara att
det handlar om ett examensarbete där deras medverkan ska behandlas enligt god forskningsetik. Alla har
fått läsa igenom de olika fallen och sedan är ordet fritt. När man sedan inom arbetslaget enas om en
strategi så finns det alltid risken att det finns personer som inte fått sin röst hörd och/eller att denne inte
sagt sitt hjärtas mening. Vid genomlyssning av det inspelade materialet så kan man skönja att några av
deltagarna till viss del motsätter sig vissa förslag.

Generaliserbarhet
Esaiasson et al. (2007) menar att forskning ofta har generaliserande ambitioner. Deras åsikter är att
forskning bör sträva efter att uttala sig om det allmängiltiga och inte om det specifika eller unika. Man ska
som forskare söka efter mönster, återkommande samband och regelbundenhet (Ibid.). Han beskriver tre
olika mål för att generalisera tolkningar inom forskningen; det första är att försöka fastställa det typiska,
allmänna och vanliga. De beskriver det som att hitta parametrar som har hög validitet mellan forskning
och hur samhället fungerar.
Det andra målet beskriver det som man kanske kommer att finna. Med det menas att man inte söker en
generalisering i allmänhet utan man vill visa vad man kanske kan hitta inom den sociala kontexten i
samhället. Det tredje målet är att man definierar avsikten med studien. Som forskare gör man en ansats
att hitta en situation som är idealisk och exceptionell och sedan studerar man den för att se vad som
händer där. I en vinjettstudie söker forskaren ett mönster för vad som är det typiska, allmänna och
vanliga. Med hjälp av vinjetterna i denna studie vill jag studera hur pedagoger resonerar i en situation som
är vanlig och allmän både i skolan och i samhället.

Genomförande
Båda fokusgrupperna fick i förväg veta vad deras arbetslagstid skulle användas till och jag skickade ett mejl
där de fick bekräfta sitt deltagande. Jag hade kommit överens med programsamordnaren om vad som
skulle hända under deras mötestid. Alla ställde sig positiva till att diskutera detta etiska problem och när vi
satte igång fick alla en stund till att läsa igenom inläggen och sedan berättade jag i korthet om varför jag
var där. Efter en kort introduktion av forskningsläget gavs pedagogerna möjlighet att diskutera hur de
uppfattade innebörden av kränkningar och trakasserier samt nätkränkningar.
Inläggen är hämtade från en känd bloggportal och kommer från en elev som tidigare gått på skolan men
inläggen är redigerade så att man inte ska veta vem personen i fråga är eller vem denne skriver om. Inlägg
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4 är ett fall som jag tog från Statens medieråds arbetsmaterial om rättigheter och skyldigheter online.
Eleven som skrivit inlägg 1,2,3 och 5 är vidtalad och har gett sitt samtycke till att inläggen används i
undersökningssyfte.
Studien utfördes på arbetslagstid vilken är en klocktimme och allt spelades in med en iPad. Jag var
moderator och skrev upp stödord på en whiteboard allteftersom de arbetade med varje inlägg. Den
generella rekommendationen enligt Kvale (1997) är att transkribera inspelat material så nära
intervjutillfället som möjligt samt att intervjuaren själv genomför detta. Eftersom materialet var inspelat
med en iPad så var det enkelt att studera materialet flera gånger och lyssna av så att transkriberingen
stämde med inspelningen.

Analysmetod
Jag valde att använda en tematisk analysmetod vilket Braun & Clarke (2006) är en flexibel metod, anpassad
för kvalitativ forskning. De menar också att det är en metod som kan användas som verktyg när forskaren
vill få fram betydelser, erfarenheter och den uppfattade verkligheten hos de intervjuade. Därför passade
den metoden bra till min studie eftersom det handlar om att beskriva pedagogernas uppfattningar av hur
de hanterar nätkränkningar. Det övergripande syftet vid valet av analysmetod var att hitta gemensamma
nämnare och teman från de två vinjettstudierna vilket är något som Bryman & Bell (2013) menar är det
vanligaste sättet att arbeta med metoden.
I en tematisk dataanalys ska man enligt Braun & Clarke (2006) som forskare välja ett semantiskt tema,
vilket innebär att data endast analyseras på en nivå, eller ett latent tema där data analyseras mer
djupgående. Huvudsyftet vid valet av analysmetod var att hitta teman utifrån de två vinjettstudierna, där
meningsbärande uttalanden från någon eller några i fokusgrupperna får gestalta min tolkning.
Då metoden förordar transkribering ordagrant så läste jag upp inspelningen i efterhand på en diktafon-app
(Dragon Dictation) och det gick över förväntan. Inspelningen skrevs ut i pappersform och sedan lästes
materialet igenom noga många gånger. Efter en stund kunde jag med olika färgpennor urskilja
meningsbärande delar i hur fokusgrupperna beskriver sitt ansvar, sitt agerande och hur de skulle kunna
arbeta förebyggande med nätkränkningar. Vid användandet av den tematiska analysen framkom tre delar
som uppkom med hjälp av Braun & Clarke (2006) och deras sex vägledande steg som man ska använda
sig av i tematisk analys:
1. Inläsning av data. Transkribering med hjälp av diktafonapplikation, Dragon Dictation.
2. Skapa initiala koder. Genomgång av transkriberat material för urval av relevanta delar till empirin.
Detta genomfördes med hjälp av färgkodning och att utvalda meningar klipptes ut för att
användas i nästa steg.
3. Leta teman i empirin. Efter att ha studerat färgkodning och de meningar som framkom som viktiga
formades tre delar. Fokusgruppernas uttalanden hamnade inom tre kategorier och där hamnade
valda delar av det transkriberade materialet i tre högar. De delar som inte var relevanta sparades
separat ifall arbetet skulle “skifta form” under studiens gång.
4. Granska utvalda teman Här gjorde jag en noggrann genomgång av respektive tema och tittade även
igenom det material som tidigare lagts undan så att inte viktiga delar i undersökningen missades.
Det resulterade i att några fler meningar och åsikter kunde användas till studien.
5. Namnge och definiera teman. I det teoretiska materialet har flera olika aspekter på kränkningar och
trakasserier i skolan framkommit och det tillsammans med det utgjorde det grunden till tre
utvalda teman; ansvar, agerande och förebyggande. Detta förankrades också utifrån Skolverkets
definitioner.
6. Skapa rapporten. Här påbörjades processen med att beskriva och förklara vad som framkommit
under vinjettstudien med de två fokusgrupperna. Här redogörs de svarsuppfattningar som
framkom och deras åsikter och värderingar av inläggen. Vikt har lagts för att hitta mönster och
även uppfattningar som kontrasterar mot gällande normer och värden. I detta steg har citat som
är beskrivande för respektive tema tagits med i empirin för att verifiera innehållet.
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Etiska överväganden
Jag har försökt följa god forskningsetik och följt de råd som vetenskapsrådet ger för samhällsvetenskaplig
forskning. De har fyra huvudkrav som ska vara uppfyllda; informationskravet vilket innebär att forskaren ska
informera de inblandade vad studien syftar till och inte undanhålla information. Jag mejlade alla
medlemmar i arbetslaget vad som skulle hända och vad studien syftade till och om de ville fick de läsa
igenom det transkriberade materialet i efterhand och godkänna detta. Det var det dock ingen som ville.
Samtyckeskravet innebär att de medverkande ska bestämma själva om de vill vara med. Alla fick svara via
mejl om de var villiga att delta och två av personerna svarade att de gärna varit med men inte kunde delta
på mötet denna vecka. En var hemma med sjukt barn och den andra var på fortbildning.
Konfidentialitetskravet betyder att man förvarar personuppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig ska ta
del av materialet och att man förvarar det så att ingen kan komma över det på ett otillåtligt sätt. Slutligen
är det nyttjandekravet som betyder att materialet endast ska användas i forskarsammanhang och inget annat.
Studien har inte gjort skillnad på de två fokusgruppernas skilda svar utan jag har plockat ut de delar som
anses vara bärande för själva studien. Materialet ska inte användas på något annat sätt än till denna studie.
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Resultat
Här nedan presenterar jag hur det empiriska materialet har tolkats genom att formulera de kategorier som
utkristalliserat sig i fallstudien. Resultatet är uppdelat i tre delar utifrån frågeställningarna:
•
•
•

Hur tar pedagogerna sitt ansvar för att skolan agerar vid nätkränkningar?
Hur tycker pedagogerna att skolan ska agera inför nätkränkningar?
Hur anser pedagogerna att de ska jobba förebyggande i skolans uppdrag att arbeta förebyggande med
nätkränkningar?

I materialet finns exempel på citat i varje kategori för att göra så att läsaren kan följa min tolkning.

Att ta ansvar för nätkränkningar
Gymnasieskolor i Sverige lyder under skollagen och ansvarar för elevernas trygghet. I undersökningen
framkom ansvar som en bärande del av undersökningen. Vad är skolans ansvar, ska föräldrarna göras
delaktiga och har bloggportalen något ansvar för det innehåll som publiceras?

Pedagogernas ansvar
Läraransvaret följer med ut på sociala media om man befinner sig på den arenan.
”ja om du ser något dumt om någon elev så blir det ju ditt ansvar men jag tänker inte sitta och leta dumheter som dom gör mot
varandra.” (Pedagog, fokusgrupp 1).
”sedan är det ju så att man inte bara kastar av sig lärarrollen när man kommer hem utan man kollar ju av nätet och elevernas
aktiviteter just bara för att man är lärare”(Pedagog, fokusgrupp 1).

Vid ett av inläggen skriver bloggaren om en elev som kommer "bakis" till sin praktikplats. Hon skriver att
om haft massa muskler hade hon "spöat skiten" ur sin klasskamrat. Detta inlägg hade uppmärksammats av
handledaren på praktikplatsen samt skolans praktikhandledare. Praktikplatshandledaren satt med i en av
fokusgrupperna och berättade att denne fått ta tag i händelsen när det uppmärksammades på bloggen. Att
komma "bakis" på en praktikplats är inte bra för skolans, elevens eller praktikplatsens anseende samt att
det finns en säkerhetsrisk om man kommer alkoholpåverkad till ett restaurangkök där man hanterar farlig
utrustning, hög värme med mera.
Det tolkas som att fokusgrupperna tycker att skolans praktikhandledare ska ta ansvar och vidtala både
praktikplats och praktikant men också att bloggarens språk gentemot sin klasskamrat var oacceptabelt och
att åtgärder skulle vidtas även för detta.

Föräldraansvar
Fokusgrupperna talade om föräldraansvaret och i flera av inläggen fokusgrupperna fått arbeta med
betonas föräldraansvaret. När inlägget (nr 4) är av så pass grov karaktär bör en polisanmälan göras av
vårdnadshavare. Skolan ska ha en stöttande och rådgivande funktion tyckte fokusgrupperna men inte vara
den instans som gör polisanmälan.
”Det är konstigt att vi ser på saken med andra ögon när sånt här händer på nätet och inte på skolan.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Föräldrar och vårdnadshavare ska alltid involveras när kränkningar sker, särskilt av grövre karaktär enligt
fokusgrupperna.
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”Det är ju ändå så att till syvende och sist är det föräldrarna som måste ta ansvar för sina barn, fast under skoltid vete tusan om det
inte är vi som ska ansvara för att de inte skriver dumheter om varandra.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Skolans normer och värden
I en av fokusgrupperna uppkom diskussionen huruvida nätkränkningar verkligen är ett problem för skolan
att lösa men att såväl skola som samhället i stort har ett ansvar för att utbilda elever i etik och moral för att
arbeta förebyggande med det växande problemet med nätkränkningar. Skolledning bör ansvara för att det
sker något agerande när det uppstår kränkningar på sociala media.
”Det är rimligen så att det ligger i skolans intresse att ha en, ja vad ska man säga, omvärldsanalys för att förebygga problem och
konflikter. Även när det sker på sociala media faktiskt” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Det tolkas som att det i skolans fostransuppdrag finns tydliga instruktioner att alla som arbetar i skolans
har en skyldighet att agera när nätkränkningar sker även om det händer utanför skoltid men är kopplat till
skolan.
”Ja, jo det är nog ett problem som till viss del ligger på vårt bord. Det kan ju inte vara roligt att gå till skolan med den där skiten i
bagaget. Inte gör man bra ifrån sig i skolan om man kan läsa elaka grejer om sig själv på rasten.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Att bli besviken och arg på en klasskamrat är inte ovanligt. Men att skriva om sin besvikelse, ilska och
frustration på en allmän blogg där alla som vill kan läsa är allvarligt och kan till och med vara brottsligt,
något som fokusgrupperna inte trodde eleven som skriver, är medveten om.
”Och visst är det väl så att sånt här inte bara försvinner för att man tar bort det på sin egen blogg till exempel. Det lagras väl
nånstans och kan dyka upp nånstans senare.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Anmälan till högre instans
Vid ett av inläggen som fokusgrupperna fick ta ställning till var det en bild till där klasskompisen ritat ett
kryss över sin klasskompis ögon och sedan ritat in en kniv i tinningen på bilden. Detta reagerade
fokusgrupperna starkt på och de ville att rektor ska polisanmäla inlägget eller anmäla till socialtjänsten.
Här finns ett tydligt hot tyckte fokusgrupperna och de hade ett ansvar att polisanmäla inlägget för olaga
hot för såväl text som bild.
Inlägget är en direkt kränkning mot Personuppgiftslagen trodde fokusgrupperna.
”Den som lägger ut såna här bilder och texter om andra måste hållas ansvarig för den, jag menar att det finns ju PUL för detta att
stödja sig vid. Och föräldrarna ska involveras även om eleven är över 18. Det är inget att diskutera.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Inlägget med bilden på eleven med kniven i tinningen var så kränkande och hotfull att fokusgrupperna
tyckte att det inte var skolans ansvar att bara konfrontera eleven som lagt ut bilden. Skolan kan inte
ansvara för elevens trygghet på ett bra sätt och vill att polisen ska kontaktas för att utreda om inlägget är
brottsligt. Vad är syftet med att läggas ut en sådan bild på en klasskamrat? Hur påverkas den person som
är med på bilden och dennes familj och vänner?
”Skadan blir ju så mycket större i och med publiceringen på internet. Sånt här kan vi inte tolerera. En polisanmälan är självklar.”
(Pedagog, fokusgrupp 1).

När kommunikation spårar ur är det människor bakom tangentbordet som gör bedömningen att detta ska
publiceras. Tekniken går inte att skylla på, däremot konsekvenserna av tekniken. Att allt som publiceras
når väldigt många på en väldigt kort tid. När man går med i en bloggportal så finns det användarvillkor
som bloggaren måste "skriva under" men de är oftast på engelska och det kan göra det svårt för bloggaren
att förstå sitt ansvar när det gäller hur man skriver om andra människor. Att vara insatt i elevers
aktiviteter på sociala media kan vara av intresse om man misstänker någon brottslig verksamhet och om
skolan får kännedom om detta utan att agera så är det bristande arbetsgivaransvar tyckte fokusgrupperna.
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”Nä sånt här måste jobba med hela tiden. Det finns ju möjlighet att ta upp sånt här i nästan alla ämnen. Och inte ska väl vi vara
sämre egentligen. Det finns så mycket hemskt som händer ute i cyberymden” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Skolverket (2013) menar att det digitala avtrycket man för inte försvinner så lätt. Spridning, delning och att
ta en ”skärmdump” av nätkränkningen gör att man som förövare spelar ett högt spel i och med att det
finns tydliga bevis för aktiviteten.

Kompis på nätet
Att vara kompis med sina elever på sociala media var en fråga som kom upp och diskuterades livligt och
det uppkom olika synpunkter på hur vi vuxna ser på skolans uppdrag. Skolans ansvarsfördelning är att
vara inkluderande. Därför ska eleverna uppmuntras att knyta kontakter och umgås med varandra och
andra vuxna. En diskussion uppkom i fokusgrupperna huruvida det är en fördel om eleverna vill vara
"vän" med pedagogerna på fritiden. Ändå är det något som Lärarnas Riksförbund varnar för att
pedagogerna får för stort ansvar för vad eleverna för på fritiden. De vill värna om pedagogernas arbetstid
och om även detta ansvar verkligen ska ligga på skolan och där vårdnadshavarna får för lite ansvar.
(Lärarnas Riksförbund 2011)
Individerna i fokusgrupperna var oeniga i diskussionen om att vara "vän" med sina elever på sociala
media. Att ha två facebookprofiler där den ena var privat och den andra offentlig döpt " Lärare och
pedagogens namn" var ett sätt att lösa problematiken mellan den privata och det yrkesmässiga.
Pedagogerna tyckte att det var viktigt att visa att vi vuxna finns på sociala media. Det visade sig tydligt att
de yngre pedagogerna var mycket mer positiva till att finnas på sociala media än de äldre. Flera av de äldre
sa tydligt att de inte ville ha det ansvaret om de ser något olämpligt och känna att de måste ta tag i detta
eller att eleverna skulle ha den insynen i deras privatliv.
”Jag vill inte att mina elever ska veta vad jag ätit till middag.” (Pedagog, fokusgrupp 2).
Det finns också fördelar med att vara "vän" med sina elever. Det är skillnad på interaktionen över nätet
och verkliga livet och att man som pedagog kan få ut mycket av att umgås över sociala media, antingen
som komplement till det verkliga livet eller till och med istället för det verkliga livet. Att få en relation med
en elev som inte kommer till skolan och som pedagog trots det få eleven att utföra visst skolarbete är
ovärderligt tyckte flera pedagoger.
”Men det är viktigt att ha en relation med eleverna men inte på kompisnivå.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Sammanfattning
Pedagogerna visade i undersökningen att man är medveten om problemet med nätkräkningar och att man
är beredd att ta ansvar för den. De anser att man inte kan kasta av sig lärarrollen när man kommer utanför
skolvärlden utan skollagen är tydlig; om nätkränkningar och trakasserier skett med koppling till skolan är
man tvungen att ta ansvar för den. Fokusgrupperna tyckte dock att detta ansvar måste delas. Att
föräldraansvaret är lika viktigt och att de ska kopplas in vid nätkränkningar. Flertalet av pedagogerna i
fokusgrupperna tänker rätt när det kommer till de moraliska aspekterna av nätkränkningar men att det inte
finns någon systematik i ansvaret utan det blir om de får kännedom om att det förekommer.

20

Att agera när det händer
Agera är självklart
Att reagera när eller om man får kännedom om kränkningar är viktigast.
”Om vi inte agerar så accepterar vi att det händer.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

De inlägg som fokusgrupperna fått ta ställning till är till stor del från en och samma blogg. Där hängs
lärare och klasskamrater ut på ett kränkande sätt. Språket i inläggen är glödande, det vill säga vulgärt och
har en aggressiv ton med hotfulla inslag. Hon använder sig också av outing där hon vill publicera
pinsamheter om sina klasskamrater.
”Ja inte kan vi strunta i att göra någonting. Om vi inte agerar när sånt här händer, då är vi dåliga förebilder i både vår
yrkesutövning och som goda vuxna.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Fokusgrupperna var eniga om att agera i alla inläggen. Detta till trots att flera sagt att de sett liknande typ
av kränkning men inte agerat. Det tolkas som att man som pedagog vet och förstår att det är fel och om
det skulle ske på skoltid så hade man agerat såsom det står i skolans likabehandlingsplan. Problemet är när
det sker på en annan arena. Då blir reglerna och skollagen mer otydlig och svårare för pedagogen att tolka.
”Alltså var går gränsen egentligen? Var slutar min lärargärning och vad ska jag göra om jag ser något? Ibland kan jag känna att
det jag inte vet mår jag inte dåligt av. Särskilt om det gäller elevernas fritid.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Systematiskt agerande enligt likabehandlingsplanen?
Att kalla till enskilt samtal med "offer" och "förövare" var alla eniga om.
"Rektor ska leda och fördela arbetet" och därför ska denne alltid delta på mötena ansåg båda
fokusgrupperna. Vilka andra som ska delta från skolan framgick inte hos vinjettgruppernas inställning, inte
annat än rektor och mentor. Det tolkas som skolans likabehandlingsplan inte är förankrad hos personalen
på skolan. Det fanns ingen tydlig strategi för hur pedagogen eller den som upptäcker nätkränkningar ska
gå vidare med upptäckten.
”Inte vet jag hur man gör egentligen. Användarvillkor och annat kopplat till olika bloggar och sånt. Hur man gör beror nog från fall
till fall, fast det är klart, rektor ska förstås informeras.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Det talades inte heller om någon uppföljning till om nätkränkningarna upphört i egentlig mening och hur
den utsatte ska få hjälp att hantera detta. Att ha ett återkopplande möte nämndes inte i någon
utsträckning.

Typiskt för tjejer
Det tolkas som om fokusgrupperna tycker att denna typ av inlägg är vanliga för tjejer.
”Det är ju typiskt tjejer att göra sånt här mot varandra. Att snacka skit liksom.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

När det handlar om denna typ av kränkningar fanns det många förslag och analyser om hur man inom
skolan kan arbeta med detta problem. Skolan bör göra en konsekvensanalys och i fokusgrupperna
nämndes svenska som ämnet där det kunde passa men båda grupperna var eniga i det att det egentligen är
ett värdegrundsarbete som ska genomsyra alla ämnen och delar av skolan.
Forskning visar att flickor är mer utsatta för nätkränkningar och att ”vuxna” inte tar deras situation på
allvar. Pedagoger behöver känna till att flickor och pojkar oftast blir bemötta på olika sätt och få
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kompetensutveckling i problematiken och den komplexitet som kränkningsproblematiken har i fråga om
genus. (Siann mfl 1994).

Konsekvensanalys
Konsekvensanalysarbetet kan enligt fokusgrupperna vara att stärka flickor att fortsätta blogga men jobba
med värderingar i både tal och skrift för att nå de som skriver nedsättande om andra och reflektera över
hur deras bloggkommentarer påverkar "offren". Det gavs också förslag om att ta upp värdegrundsarbete i
fråga om att diskutera empati, förslagsvis inom religion, filosofi, kommunikation och psykologi och
därmed få ett tvärvetenskapligt perspektiv på denna typ av kommunikation och vad det innebär för de
inblandade. Att utbilda eleverna i Netikett (från en sammandragning av engelskans Network etiquette) är
mer eller mindre oskrivna förhållningsregler (vett och etikett) som gäller på nätet internet kan vara ett sätt
att arbeta med detta problem.
I skolämnet svenska kan man utnyttja flickornas inneboende kraft att skriva av sig och använda sig av
centrala innehållet i exempelvis Svenska 1 där det står att eleven ska arbeta med "skriftlig framställning av
texter för kommunikation, lärande och reflektion.”(Skolverket 2011 s 67.)
Slutligen tycker fokusgrupperna att eleverna ska få utveckla en känsla för vad som är rätt och fel, inte
genom att den felaktiga vägen är stängd, utan genom att de får stöd och råd av vuxna att välja andra vägar.
”Det är viktigt att vi inte kommer med en massa pekpinnar. Gör inte si och inte så utan att vi arbetar med dessa frågor på ett
djupare plan. Om du är arg på en tjej eller kille och skriver om det på exempelvis en blogg, hur påverkar det dom som läser och mår
man verkligen bättre av att skriva av sig på en öppen dagbok efter en stund när ilskan lagt sig? ” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Vinjettstudien visar att fokusgrupperna tycker att kränkningar på sociala media är en typ av mobbning
som i de flesta falla anses vara typisk tjejmobbning som man inte tar så allvarligt eftersom att det är så
tjejer gör mot varandra. Det tyckte fokusgrupperna också stämde med polisens agerande i ett av fallen där
flickorna som blivit utsatta fått gå två gånger till polisen med ärendet innan man beslutade sig för att agera.
”vi borde jobba med sånt här både i svenska och engelska så att eleverna verkligen förstår vad de ger sig in i och vad det står i
användarvillkor om man bloggar.” (Pedagog, fokusgrupp 1).

Dessutom tyckte en pedagog att det inom ämnet svenska och till viss del engelska ska ställas krav på
eleverna på att arbeta med internets svagheter och faror. Redan idag görs ett intensivt arbete med källkritik
i många ämnen och det står med i centralt innehåll och bedömningskriterier i flera samhällsvetenskapliga
ämnen. Sådant som användarvillkor och upphovsrätt, kränkande texter och förtal bör ingå i analys och
studier kring just källkritik och kan då nås av väldigt många elever som studerar på gymnasieskolor i
landet. Det gör också att frågan kan lyftas i en miljö där både pedagoger och elever deltar för att komma
med olika perspektiv på kränkningar.
Hur vi talar med varandra på sociala media och i vanliga livet skiljer sig inte nämnvärt konstaterade
fokusgrupperna.
”Att snacka skit om varandra tillhör vardagen och det gäller ju alla oavsett ålder och konstellation. Såna här inlägg är ju typiska
tjejgrejer som man ibland inte tar så allvarligt eftersom det är sånt som tjejer gör mot varandra. Klassiskt tjejskitsnack helt enkelt.”
(Pedagog, fokusgrupp 1).

Skillnaden är bara att denna nu sker det på nya arenor där fler kan läsa och fler blir inblandade.
Kommunikationen sker till stor del med hjälp av en dator, mobil eller surfplatta även om man
kommunicerar med personer som inte befinner sig så långt ifrån varandra rent geografiskt. Kränkningar
och förtal når så många fler och så snabbt att det snabbt blir "för sent" att ta tillbaka.
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Arbetsmiljöperspektiv
Fokusgrupperna analyserade saken ur ett arbetsmiljöperspektiv och konstaterade att om händelsen med
"vår" bloggare skett på skoltid och/eller inom skolans lokaler så skulle de antagligen agerat annorlunda.
Rutiner med mobbning och kränkningar finns strikt reglerade i skolans likabehandlingsplan men bara för
att dessa kränkningar sker på en annan arena så reagerar vi och agerar vi annorlunda.
”Vad ska ingå i vår arbetstid egentligen? Är det vår sak att hålla koll på vad de skriver om varandra på nätet eller räcker det med
att vi agerar om någon elev kommer till en och berättar?” (Pedagog fokusgrupp 1).

Ett annat problem som diskuterades under vinjettstudien var hur lätt det var att dras med i "skitsnacket"
för att inte själv bli utsatt.
”Jag vet ju hur det är eftersom jag har egna barn. Att de inte vill ta ställning i någon riktning för att slippa bli utsatt från något
håll.” (pedagog fokusgrupp 1).

Sammanfattning
När man som pedagog eller annan personal upptäcker nätkränkningar ska man agera enligt
fokusgrupperna. Hur man agerar är inte alla eniga om. Det är en del av problemet med nätkränkningar.
Fokusgrupperna har olika förslag på hur man ska agera men det är inte systematiskt och ingen nämner
likabehandlingsplanen som ett hjälpmedel i sitt agerande. Det är inte helt klart i vilken utsträckning det
ingår att pedagoger och annan skolpersonal ska hålla sig informerade om vad elever på den skola man
arbetar på, skriver om varandra på fritiden.

Det förebyggande arbetet
Fokusgrupperna hade olika förslag till hur skolan kan arbeta förebyggande med kränkningar på sociala
media.

Ökad kunskap
Fokusgrupperna önskade sig utbildning i de fallgropar som internet och sociala media har och få en
samsyn på hur man både som enskild tjänsteman och som en del i ett arbetslag ska agera. Ofta har flera
lärare samma elever och det var viktigt att även arbetslaget diskuterade detta, förslagsvis på en studiedag.
Det tolkas som att fokusgrupperna vill ha ökad kunskap i sociala medias fallgropar, inte bara för elevernas
skull, utan också för sin egen för att kunna hantera dessa kränkningar på ett bra sätt. Det är också bra att
få en utbildning där vi lär oss att träna eleverna i att vara empiriskt lyhörd i sociala medier.
Det tolkas som om fokusgrupperna är eniga om att skolan ska agera i alla de inlägg de fått läsa och arbeta
med. Det uppkom ett antal olika förslag, analyser och konsekvensanalyser kopplade till inläggen.
”Vi borde jobba med den här typen av problem på en studiedag eller nåt. Jag menar, det här är ju egentligen allvarliga saker som
inte jag tänkt på.”(Pedagog, fokusgrupp 2).

Det tolkas som om fokusgrupperna tycker att en öppen och ständig kommunikation om livets bra och
dåliga sidor kan göra att ett ömsesidigt förtroende skapas.
”Vi lärare behöver utbildas i detta med att kunna hantera kränkningar på internet och sociala media även fast det nog egentligen är
samma som om det skulle hända på skolan.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

Det tolkas som om pedagogerna känner vikten av att lära sig hantera kränkningar och trakasserier på
internet. Att också skaffa sig en medvetenhet om mobbning och kränkningar, hur det upplevs av eleverna,
jämförelser med traditionell mobbning och inte minst hur vi kan motverka detta. Den medvetenheten
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kan sträcka sig tekniskt, det vill säga att vi lär oss och eleverna hur man blockerar en person eller anmäler
den för olagliga händelser.

Arbete med normer och värden
Fokusgrupperna efterlyste också ett tydligare ställningstagande från rektor som klargör för alla på skolan
vad som gäller om kränkningar uppstår, allt från skolvärdinnan och vaktmästare till övrig personal. Detta
klargörande skulle även gälla eleverna på skolan. Det tolkas som om den samsynen saknas idag. Ett av
inläggen kom efter att en pedagog sett ett inlägg på en blogg där en elev på skolan kränkte en annan elev
på ett väldigt otrevligt sätt. Eleven som skrev inlägget konfronterades med inlägget av elevens mentor som
kände båda flickorna och hade dem i undervisning. Det tolkas av fokusgrupperna som att eleven inte
förstått eller accepterat det mentorn sa i konfrontationen av sin elev. Att eleven i sin blogg öppet kritiserar
sin mentor på ett sådant sätt gör att fokusgrupperna vill att eleven ska konfronteras med det nya inlägget
där denne får förklara sig ännu en gång.
”Hon har ju uppenbarligen inte förstått budskapet av mentorn. Att avsluta inlägget med ”Smell you ”känns så dumt och
provocerande. Man blir ju rent av förbannad.” (Pedagog, fokusgrupp 2).

En annan reflektion från en fokusgrupp var:
”Ett förebyggande arbete är också att du som lärare faktiskt arbetar för att hantera kränkningar och så är att jobba med förtroende
och tillit. Att eleverna ska känna att de kan berätta om det händer något.” (Pedagog fokusgrupp 2).

Sammanfattning
Det förebyggande arbetet mot nätkränkningar är en viktig del av skolans värdegrundsarbete där
fokusgrupperna kom med många bra förslag. Det är skolans normer och värden som ”sätter tonen” för
vad som är accepterat eller inte. Att ha en öppen kommunikation och arbeta systematiskt med normer och
värden samt att få kontinuerlig utbildning i de sociala spelen på internet var en viktig del i en inkluderande
miljö där alla elever ska känna sig trygga både i och utanför skolan.
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Diskussion
Jag inleder avsnittet med att föra en diskussion kring valet av metod och tillvägagångssättet av studien. I
resultatdiskussionen presenterar jag de slutsatser studien visar utifrån de forskningsfrågor som ställts och
där tidigare forskning vägs in från bakgrunden. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning.

Metoddiskussion
Fallstudien är en metod som jag aldrig prövat och därför krävdes det en inläsning av metoden med hjälp
av böcker och artiklar i ämnet innan studien kunde påbörjas. Valet av litteratur anpassades efter såväl
fallstudier, vinjettstudier och tematisk analys för att vara förberedd inför själva undersökningstillfällena
men också för tolkningen av resultatet. Valet av fokusgrupp föll sig naturlig eftersom tiden för en uppsats
är begränsad och kommunen endast har en gymnasieskola. Intervjuer hade kunnat vara en metod till att
når syftet men min erfarenhet av svåra situationer på skolan är att man diskuterar det i arbetslaget för att
få råd och tips. Ofta har flera pedagoger i arbetslaget samma elever och det underlättar att man får flera
perspektiv av sina arbetskamrater. Det upplevdes som positivt att man inom arbetslaget diskuterade en
verklighetsnära situation.
Att transkribera material från en fokusgrupp kan ha en del svåra situationer då det är många som pratar
men också bidra till könsneutralitet Det är inte av betydelse vem som pratar utan vad de säger. Min
tolkning av fokusgruppernas svar genom att transkribera en inspelning är inte helt säker. Att skriva ner när
människor talar gör att jag omedvetet filtrerar och det kan göra att viss information går förlorad.
Diktafonverktyget blir inte helt korrekt om man läser lite otydligt men var fullt fungerande om man vill
spara tid.
Att ha kontakt med de respondenter som ska ingå i fokusgrupperna och att själv ha förförståelsen att
arbeta inom skolan kändes som något positivt och det kan vara så att det gjorde att deltagarna ställde sig
så positiva till att ställa upp på studien. Det är trots att ett ämne där man kan ha olika åsikter och känna sig
olika bekväm med. Att vara digitalt erfaren torde stå för något positivt och de som inte är lika vana kan ha
känt sig underlägsna.
Att tolka och analysera empirin helt själv är en möjlig svaghet i undersökningen. En tematisk analys tror
jag hade varit mer tillförlitlig om vi hade varit två som skrev tillsammans men det blev inte så.
I materialet finns också personer i fokusgrupperna som inte från början var överens med de andra men
som i diskussionen ändade åsikt. Vad det beror på går inte att svara på men i analysen av det empiriska
materialet så tolkar jag det som att den personen fått nya perspektiv av de andra och på så sätt ändrat sig.

Resultatdiskussion
Ansvar
Skollagen visar tydligt att skolan har ett ansvar för nätkränkningar om det finns ett samband med skolans
verksamhet. (Skolverket, 2012). Studiens reslutat pekar på att pedagoger är medvetna om detta men att
upptäcka nätkränkningar är svårt om man inte vistas på den arenan. Att vara vän med sina elever på
sociala media är inte självklart. Det verkar till viss del vara en åldersfråga mellan pedagogerna; de yngre har
en högre benägenhet att vara vän med sina elever på sociala media medan de äldre är mer tveksamma.
Huruvida det beror på teknisk vana är inte helt klart men Niclas Ekberg (2012) hävdar att lärarna har en
viktig pedagogisk roll att guida eleverna genom det problem de kan stöta på i sociala medier. Ändå
uttrycker pedagoger att de vill ha sin privata sfär för sig själva och inte dela allt i sitt privatliv med sina
elever. Fördelarna att ha en relation med sina elever utanför skolan är flera; man kan mötas på andra
villkor och vikten av att skapa goda vuxna relationer anser skolverket vara positivt för elevernas
utveckling. Att ha dubbla facebook-konton; en privat och en i sin yrkesoll kan vara ett sätt att skilja på
arbete och fritid.
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Forskningen betonar hur viktigt det är att vuxna i elevernas närhet är närvarande på sociala media
(Dunkels, 2012) och studien bekräftar att inte bara pedagoger eller annan skolpersonal ska ha det ansvaret.
Det är vårdnadshavarna och till viss del eleverna själva (beroende på ålder) som är ansvariga för vad som
skrivs. Om man misstänker att en kränkning är brottslig ska denna polisanmälas och den anmälan ska
vårdnadshavaren göra i första hand. Rektor eller skolans huvudman kan också göra det men i
undantagsfall.
Att frånsäga sig ansvar för kränkningar och trakasserier är omöjligt och studiens resultat visar att det är
något som pedagoger är införstådda med. Svårigheterna i tolkningen vad som ligger inom skolans ansvar
är när arenan blir en annan än skolgården. Likabehandlingsplanen ska stödja och vägleda pedagogerna i
sitt arbete mot kränkningar och trakasserier, även nätkränkningar. Av den anledningen är det nödvändigt
att skolan uppdaterar sina befintliga planer och rutiner både på det förebyggande planet och på det akuta
planet. Att gå igenom sitt manus vid elevsamtal och väva in frågor kring kränkningar på internet är ett bra
sätt att göra sin likabehandlingsplan nätanpassad (Skolverket, 2013).
Om eleven känner att skolan inte tar kränkningar och trakasserier på allvar så finns det en risk att det
fortsätter. Pedagogerna är elevernas förebilder och ska arbeta för en trygg skolmiljö, det bekräftar
studiens resultat. Pedagogerna kan inte lämna sin ledarroll utanför klassrummet utan behöver använda den
för att guida eleverna i sociala media (Ekberg, 2012). Det krävs tillit för att eleven ska våga berätta vad
som hänt och rädslan för repressalier från föräldrarna kan göra att man inte berättar. Då kan skolan vara
till hjälp om inte eleven får stöttning hemma (Hoff, 2008, Friends, 2012).
Forskning kring nätkränkningar ur ett genusperspektiv visar att flickor är extra utsatta för nätkränkningar
(Skolverket, 2014 ). Det kan bero på att flickors sociala mobbning är svårare att upptäcka (Siann et. al.,
1994) och att skolan inte tar dessa kränkningar på allvar eftersom det är ”sånt som flickor gör mot varandra”.
Studien bekräftar att flickor är mer utsatta och att rädslan för att själv bli utsatt gör att man deltar eller
”gillar” nätkränkningen. Här har skolan ett viktigt uppdrag där normer och värderingar kring genus bör
diskuteras. Vi har en skyldighet mot våra elever och huvudmän att ta alla eventuella kränkningar eller
trakasserier på allvar och anmäla till rätt instans oavsett kön.

Agerande
Om en skolas likabehandlingsplan inte fungerar får det stora konsekvenser för alla inblandade. Den ska
utgöra ett stöd i det pedagogiska arbetet och fyller en viktig funktion att främja de mänskliga rättigheterna
och motverka all typ av kränkande behandling (Skolverket, 2012). Studien visar att skolor där
likabehandlingsplanen inte är förankrad i verksamheten har ett sämre elevskydd och att det snarare beror
på individ och tillfälle hur problemet hanteras.
Om en pedagog eller annan skolpersonal får kännedom om att kränkningar eller trakasserier (även
nätkränkningar) så är man skyldig att anmäla detta till rektor eller skolans huvudman. (Skolverket).
Tidsaspekten är också viktig; händelsen ska utredas på ett skyndsamt sätt. I studien framkom att
pedagoger inte alltid vet till vem de ska anmäla händelsen, vilka som ska delta på möten och hur
uppföljningen ska ske. Uppföljning är en viktig del av arbetet som förbises. När händelsen är utredd är
den utagerad enligt studien men likabehandlingsplanen ska enligt Skolverket också innehålla
dokumentation om uppföljningen av händelsen.
Att eleverna medverka i utformningen av skolans likabehandlingsplan för att få den till ett levande
dokument är enligt Skollagen tvingande. Ändå genomförs det inte på skolorna. Därmed inte sagt att alla
skolor frångår detta men studien visar det inte är självklart. Vad det beror på är inte klart men en gissning
är att tidsaspekten är en del men också att hitta ett bra forum för diskussioner med eleverna.
Skolan kan inte hindra elever från att uttrycka sig i tal och skrift men den kan hjälpa eleverna att göra det
på ett sätt som inte kränker andra. Netikett och diskussioner om användarvillkor på olika sajter är ett sätt
att stärka eleverna att inte skriva allt man tänker, offentligt.

26

Pedagoger behöver stöd i internets fallgropar lika mycket som eleverna. Att samtala och diskutera normer
och värden är ett utmärkt sätt att utveckla empati i olika sociala medier. Ekberg (2012) belyser det faktum
att lärarna är dåligt insatta i internets möjligheter och svagheter men studien menar att det är något som
pedagogerna eftersöker. Att arbeta med värdegrundsfrågor kontinuerligt både i liten och stor grupp, med
elever och kollegor, kan göra kunskapen djupare inom ämnet.

Förebyggande
Skolverket skriver att:
”personalens medvetenhet om vikten av ett normkritiskt förhållningssätt är grunden till ett framgångsrikt arbete mot kränkande
behandling i skolan” (Skolverket 2011).

Vi står i mångt och mycket inför ett paradigmskifte i samhället där vi oavsett ålder tillbringar allt större del
av vår vakna tid på internet och sociala medier. Det har gått så snabbt att i sort sett varje vuxen svensk
person är en regelbunden internetanvändare. 83 procent av alla tonåringar har tillgång till internet via
telefon, dator eller surfplatta (.se/internetstatistik 2014).
Vi behöver kommunikation som arbetsverktyg med eleverna som Dunkels (2012) förespråkar. Och inte
bara mellan elever, elever och lärare, utan också mellan föräldrar, elever och lärare. Föräldrarna behöver
bli mer insatta i de sociala arenor som deras barn vistas i. Vi behöver utvecklas tillsammans.
Att vi lärare är digitala immigranter (Ekberg, 2012) och eleverna digitala infödda gör också att vi behöver
processen att diskutera fram etiska perspektiv på hur vi agerar på sociala media.
Forskning visar också att insatser med fokus på sociala relationer har störst effekt för att minska
kränkningar och mobbning på sociala media. (Dunkels, 2012). Detta stöds av resultatet i denna studie där
det är en tydlig väg att komma tillrätta med kränkningarna. Att inbegripa eleverna i detta arbete som
pedagogerna kommer med förslag om, stöds också av forskning i ämnet. Trots att pedagogerna inte alltid
handlar rätt så tänker de rätt. Studien visar att det finns en stor diskrepans mellan att tänka och agera och
det är viktigt att uppmuntra pedagoger att de är på rätt spår.

Avslutande diskussion
En del av skolans värdegrundsarbete handlar om att främja likabehandling och motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Enligt Skolverkets publikation om kränkande behandling (2012) så
visar forskning att skolor med lite problem med ovanstående upplever eleverna att skolans personal är
mer överens om normerna för det sociala samspelet än elever på skolor med större problem. Normer är
förhållningssätt som vi ofta tar för givna och därför kan det vara svårt att förstå de normer som styr vårt
handlande. Ofta tänker vi inte på dem förrän de bryts. Normerna är också viktiga för att vårt sociala liv
ska fungera och i skolan kan de handlingar eller de ickehandlingar vi gör ligga i skolans handlingsregler.
”Om vi verkligen vill komma åt kränkningar och trakasserier i skolan är det i normerna vi bör börja. Genom att kritiskt granska hur

normer görs och vilka effekter de får, lär vi oss att se vilka normer vi bör ifrågasätta och förändra för att komma åt att en del elever och
lärare marginaliseras i skolan.” (Skolverket, 2013d. s 45.).

Skolverket har gjort en kartläggning av nätkränkningar i skolan och den visar att 87 procent av dem som
är utsatta på internet är också utsatta i skolan. För att minska denna siffra visar forskning på tre insatser;
kartläggning av eleverna situation som ska ligga till grund för skolans likabehandlingsarbete,
relationsfrämjande insatser och att eleverna är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete (Skolverket, 2014).
Studien belyser hur viktigt det är att föra regelbundna samtal med kollegor för att analysera och arbeta
med de normer som styr verksamheten för att förstå vad som är bra och vad som är mindre bra. En
förutsättning för att kunna förändra och utveckla de normer och värdegrund som man på en skola
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behöver förändra är att alla inblandade, lärare, skolpersonalen och elever samtalar om de konsekvenser
våra handlingar får. Skolverkets studie Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar (2013) visar
tydligt att eleverna ska inkluderas i detta arbete. För att det ska kunna fungera på ett bra sätt behövs mod
och tillit. Att våga ifrågasätta det som annars är vardag för alla på den berörda skolan är viktigt för att nå
en förändring. Att skuldbelägga någon är inte förenat med ett bra resultat. Man måste utgå från att alla är
påverkade av normer som är oförenliga med skolans värdegrund och uppdrag så det är inte en person eller
grupps hela ansvar. Man ska inte glömma att det "är lättare sagt än gjort", det vill säga att det är lättare att
tala om vikten av att inte kränka eller diskriminera än att leva upp till det i praktiken. Det visar studiens
resultat.
En svårighet är att det alltid finns omständigheter som är svårtolkade och som innehåller tvetydigheter.
Det finns också känslor med i bilden som gör att vi inte alltid agerar eller säger som avsett. Av den
anledningen bör skolpersonal utgå från reella fall när man diskuterar normer och värden där samtalen ska
ha ett tydligt syfte att analysera normerna i praktiken på ett kritiskt sätt. Undersökningen visade med
önskvärd tydlighet att det är få samtal om en gemensam värdegrund och att man inte får tid att prata om
dessa saker. Dessutom bör man ha gemensamma mötesplatser för skolans personal där man under
strukturerade former, har samtal som utmanar skolans kultur och personalens egna föreställningar.
Att ha en gemensam värdegrund behöver inte betyda att man alltid handlar lika i alla situationer. Ändå
visar studien att flertalet pedagoger tänker rätt men då kränkningar och trakasserierna sker på en annan
arena så blir det svårt. Det finns ett visst motstånd till att man som skolpersonal eller pedagog ska hålla sig
uppdaterad om elevernas förehavanden på sociala media och diskussionen om lärares arbetstider och
ansvar är befogade. Skollagen är dock tydlig; om en nätkränkning är kopplad till skolan ska man ta ansvar
och agera men det är ändå inte enkelt att dra gränsen till var skolans ansvar börjar eller slutar. Av den
anledningen menar studien att man ska fokusera på de övergripande värdegrundsskapande frågorna såsom
alla människors lika värde, att alla är viktiga och behövs och att ingen ska utsättas för diskriminering och
kränkande behandling. Detta ska genomsyra hela skolan, på alla plan. Varje dag.

Fortsatt forskning kring nätkränkningar
Nätkränkningar är inte bara ett problem för skolan. Det är ett samhällsproblem som drabbar människor i
alla åldrar även om forskningen visar att ungdomar är extra utsatta. Den allmänna tonen på sociala media
är bitvis väldigt hård och fördömande. Den fortsatta forskningen skulle kunna undersöka de
bakomliggande orsakerna till att ett nytt medium tagit fram andra sidor av mänskligheten. Det filter som
vi har när vi samtalar med varandra ansikte mot ansikte där känslor och ansiktsuttryck syns verkar inte
fungera på sociala medier. Jag skulle verkligen vilja veta varför nätkränkningarna ökar och vilka faktorer
som ligger till grund för att man kränker och trakasserar varandra på sociala media. Forskning kring
förebyggande arbete mot nätkränkningar har startat i januari 2015 på Göteborgs Universitet och det ska
bli intressant att läsa vad forskarna kommer fram till.
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BILAGA 1: vinjetter
Inlägg nummer 1
”Igår var jag ute och röjde med (klasskompis namn). Vi hade väldigt kul. XXX hann både visa pattarna,
fundera på om någon ser om hon onanerar (?) på kebab-toan, raggat upp en viss herr Ericsson och lära
mig hur man drack jäger-bomber som en riktig kvinna.”
Inlägg nummer 2
Nu kommer jag på allvar att döda XXX snart. Så jävla dryg tjej. Ena stunden ska hon gå ut,och sen ska
hon det inte längre. Idag gick jag på stan ENBART för att hon och jag skulle ut,och jag köpte lite kläder
som jag kan ha när jag går ut. Och nu ska hon inte ut längre!
nu vill jag inte vara med XXX på några månader,för nu är jag trött på henne.
ska kötta henne med kniven
Inlägg nummer 3
Det gjorde bevisligen inte heller "min vapendragare" ( vi avskyr varandra!). Sen har människan mage att
sitta och skrika över hela restaurangen att han fan inte tänkte dricka på lördag och vara bakis en söndag.
Han ville ju liksom inte "kasta bort en ledig dag". ARE YOU FREAKING KIDDING ME?! Hade det
varit lagligt och jag bestått av enbart muskler hade jag fan spöat skiten ur dig! Du står där i en disk och
försöker dölja din vidriga bakis-lukt som ändå inte försvinner,och har sedan mage att vara dryg och
otrevlig för att "du har en trött dag!".
Räcker ett finger åt dig upp mot natthimlen och sen ska jag sova och försöka drömma om något bra!
Hoppas att vi inte ses imorgon. Hoppas att du inte dyker upp för du "har en trött dag igen". Så jävla
oansvarig och larvig!
Inlägg nummer 4 https://www.iis.se/docs/Unga-och-Internet_WEBB1.pdf Emma och Anna är bästa
vänner sedan ungefär ett år tillbaka. Tjejerna lägger ut bilder och små korta textsnuttar om vad de gör,
kläder och shopping. För ett par veckor sedan hade de lagt ut bilder från en shoppingrunda. En läsare blev
upprörd och hävde ur sig en massa elaka kommentarer.
– Hon skrev att vi slösade pengar, bara tänkte på oss själva, var bortskämda och dåliga förebilder. Hon
skrev massor av fula saker. Vi blev verkligen ledsna, för vi aldrig fått sådant tidigare. Vi svarade, och då
blev det värre, säger Emma.
Personen bakom de anonyma kommentarerna kallade tjejerna för horor, mongoface och föreslår att de
ska utföra sexuella handlingar med familjemedlemmar. En kvart senare kom kommentaren:
"...hoppas du dör idag eller imorrn så vi alla slipper se dig!!!! du borde banta!!! hora!"
– Vi blev väldigt rädda för vi visste ju inte vem det var, säger Emma, som övervägde att sluta blogga för
att det kändes så jobbigt.
Men sedan såg de att alla elakheter var från en och samma dator. Anna och Emma kom fram till att de
tyckte synd om den som hade skrivit allt det där.
Tjejerna plockade bort kommentarerna och fortsatte blogga. Men så kom det fler grova och otrevliga
påhopp från samma datoradress (ip-nummer).
– Hon hade fått en chans, men inte tagit vara på den. Så vi pratade med polisen. Vi fick ringa polisen två
gånger, för den första sa att de inte skulle göra någonting, säger Emma.
Inlägg nummer 5
Damer som tycker att jag skriver hemska saker på min blogg: put your hands in the air! eller..vafan. det är
min blogg,jag skriver vad jag vill. På en blogg ska man kunna skriva av sig. Precis vad man känner. Vare
sig man är ledsen eller glad. Och jag kan garantera er att min blogg inte är den värsta. Smell you.
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