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Projektet skolan förebygger 

•  Samverkansprojekt med Karlstads kommun, finansierat av statens 
folkhälsoinstitut 

•  Syfte med projektet: att främja skolmiljö, psykisk hälsa och skolprestationer 
bland unga – speciellt fokus på att förebygga mobbning 

•  Universitetets (Cfbuph) uppgift har varit att utvärdera projektet och kartlägga 
insatser där återkoppling har varit en viktig del 

•  Elevundersökningar, pedagogundersökning, intervjuer med verksamhetschefer, 
fokusgruppsamtal med elever, kuratorer och skolsköterskor 
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Mobbning som folkhälsoproblem 

•  Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av målområdena för folkhälsoarbetet i 
Sverige  

•  Sociala relationer är en viktig bestämningsfaktor för hälsan 
•  Skolprestationer och mental hälsa 
•  Även elever som inte blir mobbade påverkas negativt  
•  Viktigt för det förebyggande arbetet i skolan 
•  Relationen mellan ”traditionell” mobbning och nätmobbning 



Nätet – en ny arena för mobbning 

•  Kort historisk tillbakablick 
•  Håller den ”traditionella” definition på mobbning?  
•  Olika typer av mobbningsbeteende 

–  Den sociala kontexten har ändrats  
–  Sverige ett land med hög internetanvändning  
–  Överlappning  



Nätmobbningens kännetecken 

•  Inte öga mot öga, vilket kan minska empatin för offret 
•  Kan nå många på en väldigt kort tid 
•  Anonymitet och teknisk kunskap skapar nya maktrelationer 
•  Det är svårt att undkomma– den kan ske när och var som helst 
•  Lättare att slå tillbaka på nätet? 
•  Vuxna har liten insyn 



Hur många är involverade i mobbning? 



Hur många är involverade i nätmobbning? 

•  Internationell forskning: 2- 72% 
•  Skolverket 2013:  

–  8 % uppger att andra har använt internet, mobilen eller epost för att sprida elaka 
meddelanden om dem 

•  Friends nätrapport 2015 
–  1/3 av barn och unga har blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta minst en gång 

under det senaste året: spel (killar) och sociala medier (tjejer) 
–  8% av tjejerna och 4% av killarna har blivit mobbade: Ca 1-2 personer i varje klass  
–  35% uppger att någon eller några som har nätkränkt dem även utsatt dem utanför 

nätet 
–  Var tredje tycker inte att vuxna hemma eller i skolan är bra på att prata om vad som 

är viktigt att tänka på när man umgås med andra på nätet, eller berätta vad man 
kan göra om man blivit kränkt 



Riskgrupper & konsekvenser 

•  Normstyrt 
•  Flickor mer involverade 

–  Flickor uppger utseende och avundsjuka 
–  Pojkar uppger utseende, fysisk styrka, hudfärg, att de är ”för tjejiga” 

•  Samband med psykosomatiska besvär 



Strategier för att hantera kränkningar och mobbning på 
nätet 

•  Flickor pratar med en vuxen eller en kompis 
•  Pojkar gör ingenting eller skriver något 
     elakt/sårande tillbaka 

 
•  Barn och unga uppger att vuxna är bättre på att informera om vad man 

ska tänka på än att vara nyfikna, intresserade och själva prova det som 
eleverna gör på nätet (Friends nätrapport, 2015) 



Barn och ungas röster  

•  ”Man berättar inte för att] jag tror att man skäms. Lite. Alltså, det är väldigt 
skämmigt. // Det är nästan som ett bevis på att man… inte kan stå upp för sig själv 
liksom. Man skulle känna sig väldigt svag tycker jag. För att…ja, det visat att man 
låter någon trycka ner dig” 

•  ”Jag tror att de tror att det är väldigt enkla lösningar. // Det är ju mycket mer som 
ligger bakom det oftast. Det går inte att lösa så enkelt som alla tror hela tiden. // Det 
är väldigt invecklat och då går man hellre till en kompis än till en lärare. Eller så 
håller man det inom sig...” 

•  ”Ja, du kan ju bara stänga av datorn men du kan ju inte direkt bara dra från skolan” 



Vad kan vi göra? 

•  Mobbningsförebyggande arbete och relationsfrämjande insatser 
–  Diskutera och få en samsyn om vad mobbning och kränkningar innebär  
–  Ungdomars och vuxnas olika syn på mobbning kan hindra arbetet med mobbning 

•  Ständig och öppen kommunikation mellan vuxna och barn om allt som 
händer på nätet (Dunkels) 

•  Lärare behöver skaffa sig ett mer komplext förhållningssätt till kränkningar på 
nätet genom att lära sig mer om sociala relationer på nätet (Dunkels) 

•  Nya lagar?  
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