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Sammanfattning
Mobbning i skolorna har funnits i alla tider och i olika former så som psykisk, fysisk och verbal
mobbning. I dagens samhälle har den elektroniska utvecklingen haft stor framgång och intresset för
elektronikens möjligheter och hjälpmedel har krupit sig allt längre ner i åldrarna. Det finns en rad
olika fördelar med elektronikens utveckling. Människors tillgänglighet till varandra ökar och har
underlättat vardagen för många individer tack vare de olika hjälpmedel som mobiltelefon, datorer,
Internet etc. Det har även blivit ett nytt sätt för barn och elever att kommunicera med varandra och
på de platser människor umgås med varandra förekommer även kränkande behandling samt
mobbning. Varje skola ska enligt skollagen ha en likabehandlingsplan/mobbningsvision med
nedskrivna mål, åtgärder/ förebyggande arbete för att kunna bemöta mobbning och kränkande
behandling.
Denna undersöknings syfte är att titta på hur nitton skolor i Falkenbergs kommun i sina
likabehandlingsplaner har följt med i skriftlig form för att kunna bemöta och förebygga den
elektroniska mobbningen. Det har varit intressant att se hur skolorna har definierat elektronisk
kränkande behandling/mobbning i sina likabehandlingsplaner. För att kunna ta reda på syftet har vi
valt att titta på var, när och hur mobbningens existens och förebyggande arbete förekommer enligt
skolornas likabehandlingsplaner. Detta för att kunna se om skolorna nämner den elektroniska
mobbningen i sina likabehandlingsplaner.
Resultatet visar på att nio av nitton skolor nämner den elektroniska mobbningen som en egen
definition, men det finns inga konkreta åtgärder eller förebyggande arbete nedskrivet för att kunna
bemöta elektronisk mobbning. Endast en skola hade nulägesbeskrivning där skolan redovisar den
elektroniska mobbningens existens och har ett mål, förebyggande och åtgärdande arbete mot den
elektroniska mobbningen nedskrivet i sina likabehandlingsplaner. När de nya styrdokumenten, Lgr
11, och den nya skollagen, (2010:800), träder i kraft 1 juli 2011 krävs det tydligare åtgärder och
förebyggande arbete nedskrivet i skolornas likabehandlingsplaner.
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1. Inledning

Denna inskickade fråga kommer från ungdomstidningen Julia Nr5 (2011). Vi anser att detta
tydligt beskriver det vi kommer syfta på i vårt examensarbete. Vi upplever det intressant att
undersöka hur skolledningen och skolans personal formulerar sig i sina skolors
likabehandlingsplaner om begreppet elektronisk mobbning. Vi kommer titta på ifall skolorna
har förebyggande och åtgärdande föreskrifter om elektronisk mobbning då detta problem har
vuxit i dagens samhälle. Vårt examensarbete kommer att handla om elektronisk mobbning
och inrikta sig på skolors likabehandlingsplaner. Mobbning har existerat i alla tider men
forskningen började använda sig av begreppet mobbning i slutet av sextiotalet. Då samhället
idag inte ser ut som det gjorde förr har mobbningen i skolorna utvecklats i takt med de
samhällsförändringar som sker. I vår undersökning syftar vi på den elektroniska utvecklingen
som sker i samhället.
De senare decenniers teknologiska utveckling har inneburit stora förändringar för människors
sociala liv. Den sociala tillgängligheten har blivit större och individer är mer kontaktbara tack
vare all teknik som existerar längre ner i åldrarna. Idag träffas eleverna inte bara under skoltid
utan har social kontakt via mobiltelefoni, datorer och dylikt. Detta medför att mobbaren har
mer tillgänglighet och behöver inte stå ”face to face” med sitt offer. I en undersökning från
medierådet visar det att 14% av dagens barn och ungdomar har erfarenheter av elektronisk
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mobbning i form av sms, e-post, chatt eller via Communities som Facebook
(www.medieradet.se). Något som vi anser är väldigt intressant och som Lindqvist &
Thorslund (2008) nämner är vuxenvärldens frånvaro i den elektroniska världen, som har blivit
barn och ungdomars nya sociala arena. Denna arena, menar författarna, har medfört att den
direkta mobbningen som sker i skolan följer med hem och mycket på grund av den
spridningseffekt som elektroniken orsakar.
Våra egna erfarenheter från VFU-perioder har gett oss en bild av hur elever inte bara har en
mobiltelefon att ringa med utan mobiltelefonerna idag är utrustade med fler tekniska finesser
som kamera/videokamera, internetanslutning, smsfunktioner etc. Detta leder till att dagens
elever kan drabbas av mobbning på många fler sätt oberoende i vilken miljö och tid de
befinner sig i. I den inledande tidningsartikeln har den drabbade flickan kontaktat och
informerat skolan och föräldrar utan att fått stöd och hjälp och mobbningen fortgår. Detta är
ett exempel på hur mobbningen kan se ut i den elektroniska världen, där av frågan: vad
skriver skolors likabehandlingsplaner om elektronisk mobbning?
I detta examensarbete kommer vi undersöka hur skolorna i en kommun i Sverige definierar
mobbning skriftligt utifrån var, när och hur mobbningen äger rum enligt deras
likabehandlingsplaner. Vi kommer inrikta oss specifikt på elektronisk mobbning.

1:1. Syfte och frågeställning
Syftet med vår studie är att undersöka om och i så fall hur skolorna i Falkenbergs kommun i
skriftlig form nämner den elektroniska mobbningen i sina likabehandlingsplaner. Syftet
grundar sig på elevernas ökade användning av exempelvis mobiltelefoner och datorer. Utifrån
vårt syfte har vi formulerat följande fråga;
1. Hur har skolorna i sina likabehandlingsplaner följt med i skriftlig handling för att
kunna bemöta och förebygga den elektroniska mobbningen (då skolorna ska arbeta
mot/stävja mobbning)?
Denna fråga har vi valt att bryta ner till tre mindre frågor för att kunna se vart
likabehandlingsplanerna har sin tyngd när det kommer till definition av mobbning. Dessa tre
frågor kan i undersökningen hjälpa oss att få fram ifall skolorna har åtgärder och ett
förebyggande arbete kring elektronisk mobbning i sina likabehandlingsplaner.
1. Hur definierar skolorna mobbning i sina likabehandlingsplaner - verbal, fysisk,
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psykisk alt elektronisk mobbning?
2. I vilken miljö definierar skolorna att eleverna känner sig otrygga att vistas i enligt
deras likabehandlingsplaner?
3. När sker det förebyggande arbetet mot mobbningen på skolorna enligt deras
likabehandlingsplaner?

1:2. Begreppsdefinitioner
Kränkande behandling: Är en form av diskriminering, trakassering eller ”annan kränkande
behandling” som mobbning. En kränkande behandling strider mot en människas lika värde
gentemot andra människor.
Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande
behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande
behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning,
förlöjligande eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota
någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag. (Skolverket 2009a, s.8)

Mobbning: Är när en eller flera personer utsätter en annan person för kränkande behandling.
Uttrycks verbalt, fysiskt, psykiskt och upprepas under en längre period (Olweus, 1992).
Elektronisk mobbning: Är när en person blir kränkt eller hotad på internet eller genom
mobiltelefonen. I viss forskning idag nämns verbal mobbning som elektronisk mobbning
vilket menas både ”face to face” (öga mot öga med sitt offer), sms, skrivna lappar, e-post, etc.
(Höistad 2001). Detta för med sig att tolkningar av likabehandlingsplanerna kan bli otydliga
då alla skolor inte definierar vad de menar med verbal mobbning. När vi har analyserat
likabehandlingsplanerna placerade vi de skolor som inte definierat verbal mobbning som
elektronisk mobbning under kategorin verbal.
Likabehandlingsplan: En plan som skolans rektor upprättar med hjälp av personal och elever
för att kunna arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med diskrimineringsgrunderna
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell
läggning, men även kränkande behandling.
6

Husmodellen: Är en enkel och konkret metod som skolorna kan använda sig av för att
kartlägga vart på skolans område eleverna känner sig otrygga (www.do.se).

2. Bakgrund
Under 1990- och 2000-talet har mobbning blivit ett begrepp som lyfts fram i de lagtexter och
läroplaner som finns inom skolan. Under år 2006 kom lagen om likabehandling inom skolan
och därmed blev det högre krav på skolorna och deras arbete mot mobbning (2006:1083, 2 §)
Genom att mobbning blev ett fenomen inom skolan och det ansågs som en kränkande
handling är det skolans skyldighet att förhindra dess förekomst bland eleverna. Under 2011
kommer den nya skollagen att träda i kraft som skolorna då har skyldighet att förhålla sig till.
I vår undersökning har vi valt att använda oss av den nya skollagen 2010:800 som beskriver
mer ingående vilka åtgärder som bör införas.

2:1. Skollagen
I vår undersökning kommer vi att förhålla oss till den nya skollagen på grund av att den träder
i kraft 1 juli 2011 och känns då mer relevant. Vi är medvetna om att skolornas
likabehandlingsplaner går under den gamla skollagen där av intressant att se vilka
förbättringar som behöver göras för att ha en likabehandlingsplan som skollagen kräver. I vår
undersökning har skolorna refererat till 14 a kap i den gamla skollagen, men som vi nämner
som 6 kap i den nya skollagen.

Den nya skollagen 2010:800 kapitel 6 skriver om kränkande behandling och det är skolans
ansvar och skyldighet att motverka detta. Lagen säger att det är huvudmannen, skolans rektor,
som ansvarar för att skolans personal agerar utefter deras förpliktelser samt tar ansvar för sitt
uppdrag som lärare. Huvudmannen ansvarar för att det finns ett målinriktat arbete som ska
förebygga kränkande behandling hos eleverna skolans likabehandlingsplan/mobbningsvision.
I likabehandlingsplanen ska det finnas olika åtgärder att ta del av när det förekommer
kränkande behandling. Varje år ska planen mot kränkande behandling revideras och i planen
ska det beskrivas på vilket sätt skolan ska påbörja arbetet mot kränkande behandling under
året. Det arbetet ska sedan redovisas i nästa års plan. Skollagen beskriver att ingen personal
får utsätta barn och elever för kränkande behandling. Det är all personals skyldighet som
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arbetar på skolan att anmäla till förskolechefen eller rektorn om de blir medvetna att
kränkande behandling förekommer bland eleverna. Sedan är rektorn ansvarig för att utreda
ärendet och vidta de åtgärder som fordras för att förhindra den kränkande behandlingen
(Skolverket, 2009a)

2:2. Läroplanen
Eftersom vi i undersökningens tidpunkt står i ett skifte i läroplanerna, Lpo 94 (Skolverket,
2006) blir nu Lgr 11 (Skolverket, 2011), har vi valt att jämföra dessa och se om det finns
skillnader när det kommer till kränkande behandling i skolan. De förändringar vi hittade i den
nya läroplanen var mål att sträva mot var utbytt till skolans mål är att. Detta tolkar vi som att
skolans mål är inte att sträva mot målen utan att istället göra det, kravet har blivit tydligare.
En annan förändring vi hittade var ordbyten som ger ett tydligare budskap till exempel
förtryck som ersatts med kränkande behandling. Lgr11 betonar att skolan inte accepterar att
elever utsätter varandra för kränkande behandling oavsett individers personligheter och
olikheter. I vår studie kommer vi att utgå från Lgr 11 på grund av tydligare budskap och för
att vår studie ska bli mer aktuell.

2.3 Diskrimineringslagen (2008:567)
Diskrimineringslagens syfte är att förhindra diskriminering och stödja människors lika
rättigheter oavsett kön, identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder. Diskriminering klargörs i denna lag som direkt och indirekt
diskriminering.

•

Direkt diskriminering förklaras som att en person behandlas orättvist genom att bli
sämre behandlad än en annan person i en liknande situation där kön, identitet, etnisk
bakgrund, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder kan ha påverkat den
sämre behandlingen.

•

Indirekt diskriminering förklaras i diskrimineringslagen som att en person påverkas
negativt av en bestämmelse, krav eller ett tillvägagångssätt som har till avsikt att verka
neutralt men som ändå negativt påverkar personer med visst kön, identitet, etnisk
bakgrund, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder såvitt bestämmelsen,
kravet eller ett tillvägagångssätt har ett motiverande syfte och relevanta
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tillvägagångssätt för att kunna uppnå syftet.

•

Trakasserier ses i diskrimineringslagen som ett beteende när en persons värdighet
kränks på grund av kön, identitet, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.

I diskrimineringslagen 16 § står det om likabehandlingsplanen som skolorna skall rätta sig
efter www.do.se.

2:4 Likabehandlingsplan
År 2006 kom lagen om likabehandling i skolan, vilket innebär elevers lika rättigheter att
känna sig trygga i skolan och 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft som
innebär att ingen elev ska utsättas för någon form av diskriminering, trakasserier eller sexuella
trakasserier. I och med att denna lag kom ska nu skolorna upprätta en plan som för att kunna
arbeta främjande, förbyggande och åtgärdande mot diskrimineringsgrunderna (www.do.se).
Men skolorna ska enligt skollagen 6 a kap 6-8§ (2010:800) upprätta en plan mot kränkande
behandling. För att skolorna ska slippa göra två olika planer kan vi läsa i Skolverkets
Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling:
Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan
medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande
behandling. För att få en tydlighet och systematik i planarbetet kan dessa med fördel skrivas
ihop i en och samma plan. Oavsett vad man väljer att kalla planen är det viktigt att det
framgår att den omfattar såväl arbetet med likabehandling och mot diskriminering som
arbetet mot kränkande behandling. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje
enskild verksamhet. (s.25)

Falkenbergs kommuns skolor (som är vårt urval i denna undersökning) har valt att
titulera sina planer mot kränkande behandling och mobbning för
likabehandlingsplaner.

2:4:1. Planens innehåll
Eftersom vår undersökning handlar om likabehandlingsplaner och elektronisk mobbning har
vi tagit del av och redovisar planens innehåll. Rektorn är den högst ansvariga för att skolorna
idag har en likabehandlingsplan och att den revideras varje år av skolans personal och elever.
Om en elev utsätts för någon form av kränkande behandling eller mobbning ska det finnas bra
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genomförbara åtgärder som personalen ska kunna arbeta utifrån. Åtgärderna ska vara bra
förankrade i verksamheten så det är viktigt att personalen har en bra plan att utgå ifrån för att
kunna få mobbningen att upphöra. Det här arbetet som personalen utför ska dokumenteras och
utvärderas för kompletterande arbete om mobbningen av någon anledning fortsätter. Planens
viktigaste punkter för att få ett genomförbart målinriktat arbete är:
• fjolårets uppföljningar och åtgärder för kommande året
• skolans långsiktiga mål för arbetet med likabehandling
• skolans arbete i hur de ska främja och förebygga mobbning
• de slutsatser skolan kan dra utifrån den kartläggning som gjort i verksamheten för att
hitta de platser som är mest utsatta för mobbning
• olika rutiner i hur personalen ska agera, dokumentera och följa upp mobbning
• elevers delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanerna
Elevernas delaktighet i arbetet med likabehandling ses som en stor fördel för att få
kännedom om händelser som inte personalen ser eller hör, exempelvis på internet,
via sms eller på raster. De punkter som beskrivs ovan är innehållspunkter som skolan
bör sträva efter att ha i sina likabehandlingsplaner (Skolverket, 2009 a).

2:4:2. Husmodellen
För att skolorna ska kunna arbeta förebyggande mot kränkande behandling och
mobbning har diskrimineringsombudsmannen, DO, tagit fram ett enkelt och bra
kartläggningsmaterial som heter husmodellen. Många skolor använder husmodellen
för att få fram en rättvis nulägesrapport över hur eleverna upplever olika platser inom
skolans område. Det här görs genom enkäter eller intervjuer med eleverna alternativt
observationer (www.do.se). Husmodellen var något vi såg att många skolor i
Falkenbergs kommun hänvisade till när vi tittade på vilken miljö skolorna benämner
som otrygg bland eleverna.
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3. Teori
3:1. Tidigare forskning
3:1:1. Mobbning
Vår undersökning kommer att behandla begreppet elektronisk mobbning, för att förstå vad
elektronisk mobbning innebär börjar vi med att illustrera begreppet mobbning. Mobbning
blev ett känt begrepp i Skandinaven i slutet av sextiotalet även om mobbning har existerat i
alla tider så blev det då ett omtalat begrepp. Det var läkaren Peter-Paul Heinemann som skrev
om mobbningen som ägde rum på våra skolgårdar, men det dröjde till 1973 innan forskningen
började ske på allvar. Det var forskaren Dan Olweus som då kom med sin definition angående
mobbning (Skolverket, 2009b). Björn Eriksson, m.fl. (2002) beskriver i sin litteratur om hur
forskningen om mobbningen sett ut i historien. I många olika studier som genomförts och
handlat om mobbning ses mobbning som en underkategori till aggressivt beteende.
Giddens (2007) nämner att den personliga identiteten grundar sig på samspel med andra
människor, med hjälp av språket, i vår yttre värld vi skapar upplevelser av oss själva. Den
personliga identiteten kan vara en grund till att konflikter och mobbning förekommer
människor emellan, för här gör sig individens identitet synlig. Mobbning i skolan ses som ett
stort och vanligt problem och varit ett stort forskningsområde världen över.

3:1:2. Olweus syn på mobbning
Dan Olweus som är en känd forskare inom mobbningsområdet, ger sin syn på vad begreppet
mobbning innebär i sin litteratur. Ordet mobbning beskriver när flera människor är aktiva och
när en ensam individ utsätter en annan människa för kränkande behandling. Det kan vara både
en grupp och en ensam individ som är ansvarig för trakasseringen Olweus (1992). Enligt
författaren ses en person som mobbad när individen utsätts för kränkande behandling vid
upprepande tillfällen från en enskild person eller av en grupp. Kränkande behandling kan
förekomma både verbalt, fysiskt och psykiskt. Vanligaste mobbningen som existerar i skolan
är när en ensam individ är offret för en eller flera mobbare. Olweus (1992) skiljer på direkt
mobbning och indirekt mobbning. Direkt mobbning sker mot individen som utsätts för
angrepp av olika slag. Indirekt mobbning innebär att en elev kan bli utfryst och inte får vara
med i gemenskapen. Olweus (1999) skriver att barn och ungdomar möter mobbning först i
skolan och att det är därför mycket av forskningen sker i ett skolperspektiv.
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3:1:3. Mobbnings definitioner
De likabehandlingsplaner som har använts till undersökningen har på något sätt en definition
på mobbning. För att kunna jämföra hur skolorna och forskning definierar mobbning har vi
tagit del av hur forskningens definition av mobbning.
När det kommer till forskningsarbetet inom mobbning har det visat sig en viss oenighet kring
definitionen av begreppet mobbning. Olweus (1992) beskriver hur mobbningen ter sig:
• Mobbning utförs av en eller flera personer gentemot en eller flera personer,
• Mobbning uttrycks verbalt, fysiskt eller psykiskt,
• Mobbning upprepas under en längre period,
Forskningen visar att maktbegäret är mycket starkt inom mobbning. Det innebär att en person
alt. grupp har makt över en annan person eller grupp av människor och att känna att mobbaren
har övertag i situationen. Höistad (2001) styrker Olweus (1992) beskrivning på mobbning.
Höistad (2001) konkretiserar Olweus definition på verbal, fysisk och psykisk. Författaren
beskriver mobbning följande:
• Tyst; Indirekt mobbning är svår att upptäcka, den består av blickar och utfrysning och
där av svår för skolan att uppfatta. Det här är den vanligaste typen av mobbning.
• Verbal; Direkt mobbning som kan vara svår att upptäcka beroende på om den görs
bakom pedagogens rygg eller inte. I den verbala mobbningen ingår inte bara att viska,
snacka skit och sprida rykten om någon/några utan även skicka lappar, sms, e-post där
av blir den svårare att upptäcka. En del forskare definierar den elektroniska
forskningen som verbal.
• Fysisk; Direkt mobbning är lättast att upptäcka på grund av blåmärken, sönderrivna
kläder etc. Den är vanligast bland pojkar i de lägre klasserna där lekarna går lite
tuffare till.
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3:1:4. Mobbningens existens
I vår undersökning ska vi ta reda på vad likabehandlingsplanerna skriver om var mobbningen
förekommer. För att kunna ta reda på detta har vi tagit del av vad forskning visar om
mobbningens existens och miljö. Underfrågorna 2 och 3 i vår frågeställning undersöker vad
likabehandlingsplanerna nämner om mobbningens existens och det förebyggande arbetet. För
att kunna arbeta förebyggande mot mobbning behövs det kunskaper om vilken miljö
mobbningen äger rum inom skolans område.
Höistad (2001) menar att det är olika faktorer som avgör mobbningens existens till exempel:
1. Skolans mobbnings vision
2. Skolpersonalens lyhördhet och intresse
3. Gemenskapen i klassrummet
4. Olika personligheter
5. Skolans engagemang för att förebygga mobbning etc.
Berlin (2002) nämner forskaren Björn Erikssons forskning som ger sin syn på olika
förhållanden till mobbning och dess existens. Han menar att eleverna i skolan inte har några
valmöjligheter att välja sin klass utan det är en förutbestämd sammanslagning som är tänkt att
fungera. Eleverna styrs av en skolledning som bestämmer skolans regler och klasser. Med
detta system menar forskaren att det inte är konstigt att mobbning kan förekomma då det inte
ger utrymme för elevernas att välja sina klasskamrater. Forskaren skiljer på administrativa
och sociala system i skolan. Det administrativa systemet är den sociala grupp skolledningen
placerar eleven i vid skolstart, vilket är den blivande klassen. Det sociala systemet är den
grupp som eleven själv väljer att tillhöra i klassen. Eleverna sorterar själva vilka som ska
tillhöra den så kallade inne och ute gruppen. Forskaren diskuterar skickligheten inom det
sociala spelet bland eleverna och att det är avgörande för vilken grupp eleven hamnar i.

3:1:5. Mobbningens miljö
Forskning visar på att elever som blir mobbade i skolmiljön blir utsatta för mobbningen under
sin resa till och från skolan. Mobbningen som sker under skoltid är lättare att upptäcka och
åtgärda än den mobbning som sker till och från skolan. Olweus (1992) skriver i sin litteratur
att det finns ett samband mellan de elever som mobbas till och från skolan och de som
mobbas i skolan. Olweus (1999) beskriver att cirka 50-70 % av den mobbning som sker under
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skoltid existerar på skolgården, skolans övriga lokaler eller på obevakade platser. Detta anser
författaren ökar ansvaret hos skolans personal och högsta ansvariga. Den tysta mobbningen
som Höistad (2001) beskriver som den vanligaste och som har stark påverkan på offret oftast
sker när ingen vuxen ser och därför är svår att upptäcka. Den kan bestå av att ignorering av
offret eller genom att titta snett på personen i fråga. Denna typ av mobbning kan bland annat
existera i klassrummet när läraren inte ser och drabbar ofta de tystare eleverna. Den verbala
mobbningen kan yttra sig i att skriva på skåp i korridorer, bänkar eller skriva lappar. Det är
också vanligt att mobbaren använder sig av elektroniska hjälpmedel och skickar otrevliga sms
och e-postmeddelande eller ringer anonyma telefonsamtal. Den fysiska mobbningen sker ofta
i miljöer som är anpassade för fysisk aktivitet som till exempel skolgården och
gymnastikhallen, men också i klassrummet då det kan handla om ett osynligt nyp när
mobbaren går förbi offret för till exempel att hämta en bok (Höistad, 2001).

3:1:6. Identifiering av en mobbare
Lindell & Hartikainen (2001) beskriver i olika steg hur mobbning visar sig och hur
mobbarens handlingsmönster ser ut. De beskriver det följande:
1. Upprepning, mobbningen upprepas på samma person/personer under en lång tid.
2. Icke-legitimt, här menar författarna att mobbaren är medveten om vad de gör och att
de gör fel, men att de har svårt att känna empati med offret.
3. Medvetet våld, mobbaren väljer att utsätta en annan person för mobbning och det finns
alltid ett val att sluta mobba.
4. Maktperspektiv, att mobba någon är att ta makt över personen/personerna. Författarna
beskriver att problemet inte är makten i sig utan hur mobbaren får makten.
5. Gruppberoende, människor har ett behov att få tillhöra en grupp. Inom mobbning har
mobbaren ofta en grupp anhängare med sig för att visa sin maktposition, men det
behöver inte alltid vara ledaren i gruppen som är mest aktiv inom mobbningen.
Olweus (1999) skriver i sin litteratur hur man kan identifiera en möjlig mobbare. Pojkar ses
som vanligare mobbare än flickor dock är mobbning som utförs av flickor mer svårupptäckt.
Anledningen till det anser Olweus är att mobbningen sker mer indirekt. Detta styrker Höistad
(2001) som menar att flickor är mer personliga i sin mobbning och letar upp de svaga
punkterna hos sina mobboffer. På senare år har det visat sig att flickor tar allt mer efter
pojkarnas sätt att mobba. Pojkarnas mobbning har visat sig vara lättare att upptäcka då den är
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mer synlig genom att vara mer konkret och i mer allmänna situationer. Mobbningen sker ofta
inför andra för att mobbaren ska kunna visa upp sin makt och status i gruppen. Författaren
klarlägger att mobbning ofta beror på relationsproblem och inte elevers personligheter eller
uttryckssätt. Berlin (2002) nämner forskaren Ericssons forskning som ger sitt perspektiv på
vem som mobbar. Även han lyfter att det är fler pojkar än flickor som mobbar. Han påpekar
också att en aggressiv personlighet och barn från svåra hemförhållanden kan bli mobbare.
Ericsson menar att det finns mobbare som driver mobbningen med passiva anhängare. Fors
(1994) beskriver vad som sker hos mobbaren och vad som driver en mobbare. Forskaren
menar att det är offret som provocerar mobbaren genom sitt sätt att bete sig. Mobbaren bär
ofta på många olika erfarenheter tidigare ur livet, våld i hemmet, andra svåra hemförhållanden
etc. Den känslan som mobbaren bär på vill den föra över till sitt offer för att få känslan av
makt i situationen och det blir ett sätt att hantera sina känslor från tidigare erfarenheter.

3:1:7. Mobbningens utveckling
Syftet i vårt arbete är att ta reda på vad likabehandlingsplanerna skriver om elektronisk
mobbning vilket grundar sig på den elektroniska utvecklingen som skett i samhället. Det är
intressant att se hur den elektroniska utvecklingen har påverkat mobbningen.
När Mohr, Koch & Wedberg (2010) beskriver mobbningen i dagens samhälle förstår de att
barn inte vet vad som är rätt och fel. Skolorna arbetar aktivt med värdegrunden, människors
lika värde medan media visar barnen något helt annat. Författarna påpekar att under teves
bästa sändningstid visas program som till exempel Robinson, där det är tillåtet med både
utfrysning och förtal. Det skolorna säger är förbjudet säger media är tillåtet, vi ger våra barn
dubbla budskap. Gränsen för vad som är acceptabelt och inte i leken är smal exempelvis som
”Herre på täppan”. Leken kan börja på skoj för att senare blir på allvar mellan två elever.
Mohr, Kohr & Wedberg (2010) beskriver olika maktlekar och hur de kan orsaka att en elev
styr när och vem som ska utsättas för någon form av slag alternativt skällsord. Det
förekommer att eleverna filmar händelserna och lägger ut på internet för att visa sin makt över
varandra. Författarna påpekar att vi som arbetar i skolan inte får ge upp i vad som är rätt eller
fel när det gäller mobbning. Skolan ska motverka det som är negativ från samhället och skapa
en miljö av trygghet, trivsel och utveckling.

3:2. Teknologins framfart
Vi har i alla tider haft någon form av kontakt mellan människor, ett samspel som genomförs
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under en situation på ett ställe en viss tid. Vi människor har olika möten med olika människor
varje dag, på arbetet, hemma, hos bekanta etc. Det sociala samspelet har under årtionden har
förändrats genom teknologins framfart (Giddens, 2007). Författaren menar att idag behöver
du inte stå i samma rum eller under samma tidpunkt för att kunna kommunicera med en annan
person. På ca 50 år har kommunikationen mellan människor förändrats drastiskt. Från att
skriva ett handskrivet brev som tog dagar att skicka till att på några sekunder ha ett e-mail i
din mailbox från bästa kompisen, arbetsplatsen etc. Teknologin har förändrat människans
upplevelse av tid. Mycket sker på sekunder istället för dagar. Vi sätter på teven och får
världens nyheter, trycker igång dator och har nyheter, shoppar, läser e-mail eller ringer en vän
och får nyheter om dagen från skolan, arbetet eller kamratskap. Det här nämner Giddens
(2007) som en oro bland människor, att alltid vara kontaktbar men inte behöva se människan
du kommunicerar med, en indirekt kontakt. Han menar att vi kommunicerar mer med datorn
och teven än grannar och andra samhällsmedborgare. Datorn har till viss del blivit en
kommunikations väg för att slippa den direkta kontakten mellan människor och ger en större
möjlighet för missförstånd och kränkande handlingar.

3:2:1. E-mobbning
Rädda Barnen skriver i sin publikation Ung kommunikation en gammal företeelse om
internets framfart i barn och ungdomars vardag och internets betydelse i deras vardag.
Mobiltelefonen har stor betydelse för ungas vardag och är mer än bara en telefon att ringa
med (www.rb.se). Idag används det av barn och ungdomar som telefon, kamera, filmkamera,
radio, kalender etc. 80% av alla barn mellan 9-12 år och 95% av alla barn 12-16 år använder
internet dagligen (medieradet.se). Rädda barnens publikation förklarar att det är viktigt att
skolan tar sig an den statistiken för att förstå barn och ungdomars sätt att kommunicera på
internet för att inte tappa kommunikationen med skolans elever.
Antimobbningsorganisationen Friends förklarar begreppet e-mobbning och beskriver hur det
yttrar sig. E-mobbning betyder att en person blir kränkt eller hotad på internet eller genom
mobiltelefonen. Det kan uppstå vid en längre tid och vid flera olika tillfällen men även vid
enstaka tillfällen (www.rb.se). Enligt en undersökning som kommer från Datainspektionen,
2011, kunde de utläsa en ökning, sedan 2007, bland barn och ungdomars användning av
internet och dess olika Communitys såsom Facebook, Bilddagboken, Flashback med fler. De
kunde dessutom utläsa att SMS användningen ökat. På grund av den ökning som skett visade
undersökningen att de kränkande handlingarna via internet och SMS ökat drastiskt. De
kränkande handlingar som är vanligast är oschyssta SMS, foton som är utlagda mot personens
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vilja, att någon ljuger eller skriver olämpliga meddelande om en person
(www.datainspektionen.se).
I boken Utstött – en bok om mobbning skriver även Annbritt Enochsson och Fredrik Olin
(2007) om hur mobbningen i den virtuella världen har ökat. Författarna menar på att barn och
ungdomar har en fantastisk möjlighet att kunna kommunicera med varandra i olika arenor
idag, men det är inte problemfritt. I och med att tekniken utvecklas och Internet växer utökas
även antalet sociala rum. Enochsson & Olin (2007) skriver att i dessa sociala rum, som
Lunarstorm (var stort under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, har idag ersatts av
till exempel Facebook) sker inte bara en positiv kontakt mellan barn och ungdomar utan
negativa kommentarer, bilder etc. läggs ut som öppna forum i någons gästbok/öppna vägg där
alla människor har möjlighet att läsa. Många barn och ungdomar är inte medvetna om
internets breda tillgänglighet. De kan trakassera en annan person genom sms, skriver
kränkande saker på sociala nätverk eller laddar upp bilder och de är inte medvetna om vilka
konsekvenser som kan uppstå av det beteendet. En del ungdomar som mobbar tror att de är
anonyma och inte medvetna om att allt de gör på internet kan spåras till en IP- adress som den
datorn de sitter vid har (www.friends.se), vilket även Enochsson & Olin styrker. Författarna
skriver att det är tveksamt om det går att prata om anonymitet på Internet och i datorns värld,
utan beskriver det snarare att ungdomarna använder sig av pseudonymitet. De använder ett så
kallat ”nät namn” och då blir det även lättare att uttrycka sig via nätet eller SMS, både positivt
och negativt. Det är också smidigare, ”tystare” och mer svårupptäckt att skicka iväg ett SMS
eller e-mail via sin telefon lektionstid än att mobba öga mot öga.

3:2:2. Vems är ansvaret?
När en elev utsätts för digital mobbning, har skolan något ansvar i detta vare sig det sker på
skolans datorer alternativt i hemmet? Enochsson & Olin (2007) menar på att om skolan
upptäcker att en elev utsätts för kränkande behandling via dator eller mobiltelefoner, även då
ska titta på om eleven är mobbad på det traditionella sättet öga mot öga i skolan. Oftast finns
det ett sammanhang med digitalt och traditionell mobbning, vilket också
antimobbningsorganisationen Friends styrker. De säger att ofta finns det ett sammanhang
mellan de som mobbar och de som kränker på nätet. Internet har blivit en ny plats för
mobbare att nå sina offer på. Förebyggande arbete mot e-mobbning ska ses som en självklar
del av skolans anti-mobbningsarbete och likabehandlingsarbete (www.friends.se). Enochsson
& Olin (2007) skriver att barn och ungdomar har ett behov att hitta olika mötesplatser såsom
kaféer, skolgården etc. och det digitala rummet har även det blivit ett socialt rum där
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ungdomarna inte behöver mötas öga mot öga för att umgås. Hjälper det då att skolan möter
eleverna med ett förbud mot detta rum på grund av rädsla och okunnighet? Författarna anser
inte att förbud är det bästa då elever ofta utmanar den restriktionen och deras användning av
det digitala, sociala rummet blir då dold och ännu svårare att upptäcka. Elza Dunkels (2009)
skriver i sin avhandling Vad gör unga på nätet? en jämförelse med olika faror i barn och
ungdomars liv. Hon jämför trafiken och datorer, i trafiken har vi hittat olika vägar för att
skydda våra barn och ungdomar med hjälp av exempelvis cykelhjälmslagen, regler vid
övergångsställen etc. Författaren menar på att vuxna människor inte får vara rädda att skaffa
sig djupare kunskaper om datorn värld och genom det förebygga och åtgärda för att skydda
våra barn och ungdomar mot exempelvis trakasserier, mobbning, vilket Enochsson & Olin
bekräftar.
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4. Metod
4:1 Tillvägagångssätt
Vår undersökning koncentrerar sig på att ta reda på hur skolorna i sina likabehandlingsplaner
nämner den elektroniska mobbningen och om det finns förebyggande och åtgärdande arbeten
mot den typen av mobbning. Undersökningen syftar inte till att se hur skolorna i verkligheten
väljer att arbeta med sina likabehandlingsplaner och elektroniskmobbning utan huruvida de i
teorin formulerar och bemöter begreppet elektronisk mobbning. Eftersom vi tolkar och
analyserar texten i likabehandlingsplanerna kan vi inte få fram en fullständig sanning i och
om skolorna är medvetna om den elektroniska mobbningens existens bland eleverna i dagens
skolor. Många av de skolors likabehandlingsplaner som vi valt att undersöka var väldigt lika
varandra. På grund av tidsskäl har vi valt att citera de skolor som stack ut och som använde
sig av formuleringar som vi såg som extra intressanta och formuleringar som vi ansåg
vanliga. I vår undersökning utgår vi från den nya skollagen och Lgr 11 där kraven har blivit
mer konkreta och ansvarsfördelningen mer tydlig. Vi är medvetna om att skolorna under
höstterminen 2011 troligtvis kommer att revidera sina likabehandlingsplaner och anpassa den
efter de nya kraven som skollagen och Lgr 11 ställer. Det finns inga garantier att skolorna har
eller kommer att ta till sig den elektroniska mobbningens existens i framtiden. Vi anser därför
att denna undersökning är relevant för kommande skolors likabehandlingsarbeten.

4:2. Urval
Vi har valt att titta på Falkenbergs kommuns skolors likabehandlingsplaner. En anledning till
detta är att under årsskiftet 2008/2009 kom ett beslut och en rapport från Skolinspektionen om
olika åtgärder i kommunen (www.skolinspektionen.se). Efter att vi hade tagit del av rapporten
och bildat oss en uppfattning, kunde vi utläsa att kommunen hade många brister gällande
likabehandlingsplanerna som skolorna använde sig av. Vi upplevde att det här kunde vara en
intressant kommun att titta på då de har fått krav på sig från Skolinspektionen att årligen
revidera sina likabehandlingsplaner. Vi har valt att göra ett målstyrt urval som Bryman (2011)
beskriver i sin litteratur. Det görs till exempel när dokument ska väljas ut (som i vårt fall är
likabehandlingsplaner) i Falkenbergs kommun. Eftersom syftet med vår undersökning är att
undersöka om och i så fall hur skolorna i Falkenbergs kommun bemöter den elektroniska
mobbningen i sina likabehandlingsplaner. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till de 19
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kommunala F-5 skolor som finns i Falkenbergs kommun. De övriga skolorna utför en annan
pedagogik eller är friskolor.

4:3. Innehållsanalys som kvalitativ metod
Vi kommer att göra en innehållsanalys i vår undersökning då vi ska analysera skolornas
likabehandlingsplaner. Bryman (2011) beskriver innehållsanalys vars syfte är att förstå
dokumentets innebörd då forskaren utgår från bestämda kategorier. Författaren Berg ger
exempel på en tabell som ett mätverktyg i sin litteratur, Berg (2003) som vi inspirerades av
när vi skapade vår tabell (tabell 1) vilket blev vårt mätinstrument till innehållsanalysen.
Varje tabell utgår från en fråga som hjälper oss att besvara vår frågeställning som syftar till att
besvara om Falkenbergs kommun nämner den elektroniska mobbningen i sina
likabehandlingsplaner. I tabellen har vi kategoriserat mobbningens definition, miljö och det
förebyggande arbetet enligt vad som står i forskning och skolornas likabehandlingsplaner. Då
vi tittar på varje skola med samma metod och fråga anser vi att detta är ett relevant metodiskt
instrument för vår analys av likabehandlingsplanerna som författaren beskriver syftet med
dokumentanalys att sätta ihop en hel text till ett sammanhang utifrån olika delar av en analys
från ett dokument Berg (2003). En nackdel är att forskarnas tolkning av dokumenten blir
avgörande och ett alternativ hade varit att komplettera dokumentanalysen med intervjuer.

Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys är en vanlig metod när en analys
görs av ett dokument och i vår studies fall är det skolornas likabehandlingsplaner som är det
dokument som ska analyseras. Analysen ska visa hur Falkenbergskommuns skolor skriver om
elektronisk mobbning i sina likabehandlingsplaner. Vi kommer använda oss av en kvalitativ
undersökning med frågeställningar som styr undersökningens fokus och att resultatet
redovisas inledningsvis i en tabell. Kvantitativ forskning använder mätmetoder som grundar
sig på siffror medan kvalitativa forskare redovisar sin forskning mer direkt med text. Även
om vi har en tabell (se tabell 1.) som redovisar vårt resultat resulterar det inte i en kvantitativ
undersökning. Det som gör vår undersökning kvalitativ är forskarna tolkar textens betydelse.
Avsikten är inte att genomföra statiska analyser som tillhör den kvantitativa forskningen. En
kvalitativ undersökning beskriver Bryman (2011) som att forskningen anpassas efter olika
påverkansfaktorer över en tid och syftar på förbindelserna mellan deltagarens beteenden i
sociala situationer
(Bryman, 2011). I denna undersökning är det likabehandlingsplaner som vi ska analysera och
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tolka ifall de har anpassats efter elektronikens framfart i samhället.
Tabell som är vårt mätinstrument:
Tabell 1.
Hur, var, när? Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5
Skola 1
Skola 2

Beskrivning av tabellen:
I kolumn 1 skrivs namnen på de olika skolorna och i övriga kolumner skrivs de kategorier
från det teoretiska ramverket. I tabell 2 kommer vi att använda oss av kategorierna verbal,
fysisk, psykisk och E-mobbning. I punktlistan visas forskning som i huvudsak är
utgångspunkt för de olika kategorierna
• Verbal mobbning: (Höistad, 2001), (Olweus, 1992)
• Fysisk mobbning: (Höistad, 2001), (Olweus, 1992)
• Psykisk mobbning: (Olweus, 1992)
• E-mobbning: (Enochsson & Olin 2007), (Höistad, 2001)
Utifrån forskarnas definitioner på mobbning har vi skapat de olika kategorierna i tabellen och
utgått från deras forskning när vi utformat de tre tabellerna som är med i resultatdelen.

4:3:1. Metodkritik
I tabellen kommer läsaren att enbart se ett kryss utan vidare förklaring mer än rubriken till
kolumnen. Vi har valt att göra en förklaring till de svar som utmärker sig i resultatet för att
tabellen ska bli så lättläst som möjlig. Det här ser vi som en fördel för att få en struktur och att
resultatet inte blir missvisande.

4:4. Forskningsetik
Ejlertsson (2005) beskriver forskningsetikens betydelse i undersökningen som görs bland
allmänheten. Undersökningar av olika slag inom forskning ska ta hänsyn till fyra
forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
21

nyttjandekravet. Eftersom vi i vår studie använder oss av skolornas likabehandlingsplaner
som är offentliga handlingar och finns tillgängliga för allmänheten både på internet och på
skolorna har vi inte behövt förhålla oss till forskningsetiska principerna fullt ut. Däremot har
vi varit i kontakt med rektorerna och fått godkännande av att använda oss av deras
likabehandlingsplaner.

4:5. Källkritik
En stor del av den forskning som finns om mobbning behandlar enbart den fysiska och
psykiska mobbningen. Eftersom vi inriktar oss på elektronisk mobbning och skolornas
likabehandlingsplaner har vi haft svårt att ta del av forskning som är relevant för vår studie.
För att få fram relevant forskning och information har vi fått använda oss av internet som inte
anses fullt så pålitlig på grund av att informationen som finns kan komma att ändras av olika
upphovsmän dag från dag. Informationen vi har använt oss av upplever vi som relativt säkra
eftersom de kommer från olika myndigheter och organisationers hemsidor.

5. Resultat
Likabehandlingsplanerna i Falkenbergs kommuns skolor är en plan som skolorna
följer när en elev utsätts för mobbning. Det är huvudmannen som är ansvarig för att
det finns en likabehandlingsplan på skolan och att den revideras årligen av personal
och elever. I tabell 2 har vi valt att visa vilket år skolorna har reviderat sina
likabehandlingsplaner.
I likabehandlingsplanens innehåll bör det finnas en kartläggning över skolans otrygga
platser för att personalen ska kunna arbeta främjande och förebyggande mot
mobbning (Skolverket, 2009a). Syftet med vår undersökning är att analysera om hur
skolorna skriver i sina likabehandlingsplaner om den elektroniska mobbningen. Med
hjälp av våra tre frågor kommer vi kunna se hur den elektroniska mobbningen
formuleras i likabehandlingsplanerna:
1. Hur definierar skolorna mobbning i sina likabehandlingsplaner - verbal, fysisk,
psykisk alt elektronisk mobbning?
2. I vilken miljö definierar skolorna att eleverna känner sig otrygga att vistas i enligt
deras likabehandlingsplaner?
3. När sker det förebyggande arbetet mot mobbningen på skolorna enligt deras
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likabehandlingsplaner?

5:1. Hur definierar skolorna mobbning i sina
likabehandlingsplaner - verbal, fysisk, psykisk alt
elektronisk mobbning?
I det teoretiska ramverket beskrivs olika forskares definitioner på mobbning och vad de olika
definitionerna innebär. I detta resultatavsnitt har vi valt att titta på hur skolorna i skriftlig form
definierar mobbning i sina likabehandlingsplaner.
Hur

Verbal

Fysisk

Psykisk

Emobbning

Apelskolan 2010/11

X

X

X

X

Fageredsskolan 2009

X

X

X

X

Fajansskolan 2010/11

X

X

X

X

Hjortsbergskolan 2010/11

X

X

X

X

Ljungbyskolan 2010/11

X

X

X

Långavekaskolan 2010/11

X

X

X

X

Långåsskolan 2009/10

X

X

X

X

Okomeskolan 2010/11

X

X

X

Schubergstorpsskolan

X

X

X

X

Skogstorpsskolan 2010/11

X

X

X

X

Slöingeskolan 2009/10

X

X

X

Söderskolan/ Årstadskolan

X

X

X

X

X

X

Hertingskolan 2009

2010/11

2010/11
Tångaskolan, 2010/11
Vessigebroskolan 2010/11
Vinbergsskolan 2010/11
Älvseredskolan 2010/11

X
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Ätranskolan 2010/11

X

X

X

Tabell 2. Denna tabell redovisar hur de 19 skolorna i Falkenbergskommun definierar
mobbning i skriftlig form i sina likabehandlingsplaner.

Fråga 1. Hur definierar skolorna mobbning i sina likabehandlingsplaner?
Skolorna har definierat mobbning på olika sätt, här redovisar vi resultatet på hur de
formulerar mobbningen i sina likabehandlingsplaner. Alla skolor refererar till skollagen och
diskrimineringslagen och använder sig av deras paragrafer:
Diskrimineringslagens 1§ är följande:
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.”

Denna lag resulterar i att alla skolor har en skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan.
Fyra av nitton skolor använder sig av skollagen 14 a kap när det kommer till beskrivning av
kränkande behandling.
Kränkande behandling är uppträdande som – utan att vara trakasserier – kränker en
persons värdighet.
Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt
mellan den som kränker och den som kränks.
En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på
allvar. Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande.
Kränkningarna kan vara:
Fysiska t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar. Oaktsamhet med andras
ägodelar, suckar, miner och gester
Verbala t.ex. svordomar, könsord, förolämpningar och hotelser.
Psykosociala t.ex. att bli utsatt för utfrysning, blickar, ryktesspridning och nonchalans
mot regler
Text- och bildburna tex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, msn och meddelanden
på olika webbcommunities
(Skogstorpsskolans likabehandlingsplan s.4)
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Detta citat visar på att de fyra skolorna har med den elektroniska mobbningen i
begreppet inom kränkande behandling.
Hjortbergsskolan använder sig av stiftelsen Friends för att beskriva olika sorters
kränkningar, de hade med fysiska, psykiska och verbala kränkningar men även en
utförlig beskrivning på elektroniska kränkningar.
Elektroniska kränkningar: bilder, film och skriftliga meddelanden via till exempel msn,
sms, mms, e-post, hemsidor och communities. (Hjortsbergsskolans likabehandlingsplan
s.9)

Hjortsbergsskolan och Vessigebroskolan beskriver begreppet mobbning med stöd av
forskare som Olweus, Fors och Wretander.
Älvseredsskolan, Apelskolan och Fagerdsskolan definierar ordet kränkningar på
samma sätt, en definition är text och bildburna.
Kränkningar kan vara: /…/ Text och bildburna: såsom klotter, sms, ”chat” via
Internet.
(Älvseredsskolans likabehandlingsplan s.3)
Årstadsskolan lutar sig tillbaka mot Söderskolans likabehandlingsplan då de är inom
samma rektorsområde.
Definitioner av ordet kränkning: /…/
Kränkningar kan vara fysiska, verbala, icke verbala, utfrysande, förlöjligande,

•

psykosociala och text- och bildburna.
Hot och våldssituationer kan yttra sig genom ofredande, olaga hot och misshandel./…/

•

(Söderskolans likabehandlingsplan s.3)

Här ser vi att de har med text och bildburna som en definition av kränkningar men
ingen tydlig beskrivning på vad det innebär.
Schubergstorpskolan har skrivit upp rutiner för hur de ska upptäcka kränkande handlingar på
skolan.
Rutiner för att upptäcka kränkande handlingar
•

Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkning genom kroppsspråk,
utfrysning, svordomar, könsord, hot eller våld, sparkar, stryptag, brev, e-post, sms eller
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liknande. /…/ (Schubergstorpsskolans likabehandlingsplan s.34)

Denna skola visar att ingen diskriminering i någon form är acceptabelt och formulerar
sig med egna ord vad begreppet kränkning står för enligt Schubergstorpskolan. Den
elektroniska mobbningens företeelse tas upp.
Resultatet visar på att nio av nitton skolor har en skriftlig formulering på elektronisk
mobbning i sina likabehandlingsplaner.

5:2. I vilken miljö definierar skolorna att eleverna känner
sig otrygga att vistas i enligt deras likabehandlingsplaner?
För att kunna få ett resultat som redogör vilka miljöer eleverna enligt skolornas
likabehandlingsplaner känner sig otrygga i har vi valt att formulera denna fråga och titta på
vad likabehandlingsplanerna redovisar. De kategorier vi har i Tabell 3. grundar sig på
forskning som redovisats i det teoretiska ramverket och klargör vilka miljöer som elever kan
uppleva som otrygga utifrån olika forskares slutsatser.

Var (miljö)

Klassrum Skolgård Via datorer och
mobiltelefoner

Skolans

Övrigt

övriga lokaler

Apelskolan
Fageredsskolan
Fajansskolan

Husmodellen

Hertingskolan

Husmodellen

Hjortsbergskolan

Husmodellen

Ljungbyskolan

X

X

X

Långavekaskolan
Långåsskolan

Husmodellen
X

Okomeskolan

X

Husmodellen

X

Husmodellen

Schubergstorpsskolan
Skogstorpsskolan

Husmodellen
X

X

X

X

Husmodellen
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Slöingeskolan

Kartläggning

Söderskolan/
Årstadsskolan
Tångaskolan

X

X

X

X

X

X

X

X

Skolkarta

Vessigebroskolan
Vinbergsskolan
Älvseredskolan
Ätranskolan

Kartläggning

Tabell 3. Tabellen redovisar vilka miljöer i skolorna som eleverna känner sig otrygga i enligt
vad som går att utläsa i skolornas likabehandlingsplaner.
Fråga 2. I vilken miljö definierar skolorna att eleverna känner sig otrygga att vistas i
enligt deras likabehandlingsplaner?
Åtta av nitton skolor uppger att de gör en kartläggning på skolans område enligt husmodellen
för att ta reda på var eleverna känner sig otrygga. De skolor som använde sig av husmodellen
som kartläggning redovisar ej vilka miljöer som eleverna kände sig otrygga i förutom
Långåsskolan och Skogstorpsskolan. Båda skolorna redovisar klassrum och skolgård men
Skogstorpsskolan nämner även skolans övriga lokaler och via datorer och mobiltelefoner.
Skogstorpsskolan skriver att:
Verbala och elektroniska kränkningar förekommer på skoltid (Skogstorpsskolans
likabehandlingsplan s.8)
Skogstorpsskolan var den enda av de nitton skolorna som redovisar elektronisk mobbning
som eget mål i sin likabehandlingsplan.
Tre av de nitton skolorna har använt sig av egna kartläggningar men inga av de tre skolorna
redovisar att eleverna känner sig otrygga via datorer och mobiltelefoner.
Övriga skolor redovisar inga speciella miljöer där eleverna känner sig otrygga.

27

5:3. När sker det förebyggande arbetet mot mobbningen
på skolorna enligt deras likabehandlingsplaner?
För att kunna ta del av hur skolorna arbetar förebyggande mot mobbning och se om skolorna
nämner elektronisk mobbning som en del av det förebyggande arbetet i sina
likabehandlingsplaner har vi valt att utgå från denna fråga i detta resultatavsnitt. Denna fråga
kan även ge oss en bild av om elektronisk mobbning förebyggs och finns med i det
förebyggande tänket på ute i skolorna enligt vad som formuleras i likabehandlingsplanerna.

När

Lektion Rast

Fritid, före och

Övrig tid, mellan

efter skoltid

rast och lektion,
busstider,
omklädningsrum,
matsal etc.

Apelskolan

X

X

X

Fageredsskolan

X

X

X

Fajansskolan

X

X

X

Hertingskolan

X

X

X

Hjortsbergskolan

X

X

X

Ljungbyskolan

X

X

X

Långvekaskolan

X

X

X

Långåsskolan

X

X

X

Okomeskolan

X

X

X

Schubergstorpsskolan X

X

X

Skogstorpsskolan

X

X

Slöingeskolan

X

X

Söderskolan/

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Årstadskolan
Tångaskolan,
Vessigebroskolan

X

X

X

X

X
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Vinbergsskolan

X

X

X

Älvseredskolan

X

X

X

X

Ätranskolan

X

X

X

X

Tabell 4. Tabellen visar när det förebyggande arbetet mot mobbning sker enligt vad som går
att utläsa i skolornas likabehandlingsplaner.
Fråga 3. När sker det förebyggande arbetet mot mobbning på skolorna enligt deras
likabehandlingsplaner?
Ett resultat som inte skiljer sig nämnvärt mellan skolorna är att de har god föräldrarkontakt,
förebyggande arbete under lektionstid, rastvärdar, bussvärdar för de skolor som har elever
med bussförbindelser. Alla skolor nämner att de har någon form av kamratstödjare, Friends
arbete etc. Dessa elever som ingår i de olika grupperna ska hjälpa personalen att kartlägga
otrygga platser på skolans område och stödja elever som känner sig otrygga.
Ätranskolan har lagt in åtgärder för att öka trivseln för eleverna i årskurs 3-5, en av deras
punkter skriver att de tar hjälp av datorer för att öka motivationen för lärandet och att eleverna
får ta datakörkort.
Apelskolan/kärnhuset skriver ut sina rättigheter/skyldigheter för elever och personal på
skolan. Elevernas skyldighet är att lämna sina elektroniska spel hemma samt att deras
mobiltelefoner ska lämnas till en vuxen i skolan.
Schubergstorpskolan formulerar förebyggande arbete mot elevers språkbruk som skolans
personal agerar direkt mot. Skolan har ej formulerat vad ordet språkbruks betydelse.
Vid kränkande språkbruk reagerar vi direkt och tar diskussionen. Om man inte har
möjlighet just då följer man upp händelsen senare samma dag. (Schubergstorpskolans
likabehandlingsplan s.34)

Inga skolor förutom Skogstorpskolan nämner någonting om förebyggande arbete kring
elektronisk mobbning. Skogstorpsskolan sätter tydliga mål kring deras arbete om elektronisk
mobbning:
Mål: Ingen elev ska uppleva elektroniska eller verbala kränkningar på skolan.
Åtgärd: Diskussioner, information och dialog kring etik och moral när det gäller textoch
bildburna kränkningar samt språkbruk.
Tidsplan: 2010/2011
Ansvar: Alla vuxna. (Skogstorpsskolans likabehandlingsplan s.9)
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Tångaskolan skriver i sin likabehandlingsplan att de ska utveckla något som de kallar för
”nätetikett” från år 3 och uppåt. Dock har skolan ej någon förklaring på vad det innebär.
Ljungbyskolan skriver i sin likabehandlingsplan att skolan ej ansvarar för mobiltelefoner
under skoltid och mobiltelefonerna ska lämnas hemma.

6. Analys
I vår analys kommer vi att behandla det resultat som vi fått av att undersöka skolornas
likabehandlingsplaner. Vi kommer med hjälp av den forskning och litteratur vi har redovisat i
uppsatsen koppla det till resultatet vi fick ut av undersökningen där syftet är att se hur
skolorna i skriftlig form lyfter fram den elektroniska mobbningen i sina
likabehandlingsplaner.

6:1. Fråga 1. Hur definierar skolorna mobbning i sina
likabehandlingsplaner?
Det vi kunde se var att alla skolor på något sätt använde sig av diskrimineringslagen och
skollagen som stöd för att formulera sig på bästa sätt i sina inledningar av
likabehandlingsplanerna. Den paragraf i diskrimineringslagen som var vanligast i
likabehandlingsplanerna är följande: Diskrimineringslagens 1§:
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.”

Denna paragraf resulterar i att alla skolor har en skyldighet att motverka diskriminering.
Skolorna lutade sig emot skollagen och hänvisar till kap 14a (nya skollagen kap 6) där det
framgår att alla skolor ska redovisa sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot
kränkande behandling i en plan. Denna plan kan ingå i skolans likabehandlingsplan så att
skolans personal inte behöver ta fram två olika planer. ”För att få en tydlighet och systematik
i planarbetet kan dessa med fördel skrivas ihop i en och samma plan”
(Skolverket, 2009a, s. 25).

I resultatet kunde vi se att skolorna använder sig av olika formuleringar när de beskriver
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mobbning i sina likabehandlingsplaner. De olika definitionerna som skolorna använder sig av
utgår från begreppet, kränkande behandling, alternativ upprepande kränkande behandling,
men även ordet mobbning förekom. De flesta skolor hade egna formuleringar och
beskrivningar av begreppen kränkande behandling och mobbning. Vi kunde se ett samband
med Höistad och Olweus förklaringar till begreppen. Höistad (2001) använder sig av
begreppen tyst, verbal och fysisk mobbning och förklarar begreppen på liknade sätt som
skolorna gör. Författaren förklarar exempelvis att i verbal mobbning ingår viska, sprida
rykten, kommentera etc. Enligt Höistad (2001) kan den elektroniska mobbningen ingå i den
verbala formuleringen.
Nio av nitton skolor har valt att precisera begreppet elektronisk mobbning i sina
likabehandlingsplaner och tydliggör den elektroniska mobbning med egna ord som formulerar
vad begreppet innebär. Skolornas likabehandlingsplaner och flera organisationer som
exempelvis Friends och Rädda Barnen beskriver att den elektroniska mobbningen
förekommer via sms, chat samt olika communities.

6:2. Fråga 2. I vilken miljö definierar skolorna att eleverna
känner sig otrygga att vistas i enligt deras
likabehandlingsplaner?
Vi kunde här se att många skolor använder sig av husmodellen som en kartläggning över
otrygga platser inom skolans område. Tyvärr redovisades aldrig specifikt vilka platser
skolorna fann otrygga för eleverna förutom Långåsskolan och Skogstorpsskolan. Dessa två
skolor visade på att skolgård och klassrum var miljöer där elever kunde uppleva sig otrygga,
men Skogstorpsskolan nämner även övriga lokaler och elektroniska hjälpmedel. Denna skola
var ensam om att uppge att elever kände sig otrygga via datorer och mobiltelefoner. Höistad
(2001) och Olweus (1992) bekräftar i sin forskning att skolgårdar, klassrum och övriga
lokaler som vanliga platser där mobbning kan förekomma. Höistad (2001) beskriver att
mobbning kan ske med hjälp av elektroniska hjälpmedel och kan yttra sig som otrevliga epost meddelanden, sms, chat med mera. Denna typ av mobbning har Skogstorpsskolan
uppmärksammat som en miljö där elever känner sig otrygga och har då skrivit med det i sin
likabehandlingsplan.
Husmodellen var en vanlig metod för skolorna att använda för kartläggning när de skulle
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redovisa miljöer som eleverna kände sig otrygga i. I husmodellen skrivs ingenting om den
elektroniska mobbningens existens i skolans miljöer. Diskrimineringsombudsmannen menar
på att husmodellen är ett enkelt sätt att kartlägga de otrygga platserna inom skolans område
(www.do.se).
De skolor som i sina likabehandlingsplaner använde sig av egna kartläggningar eller där ingen
kartläggning förekom redovisade varken miljö eller elektronisk mobbning. Där av kan vi inte
läsa ut deras resultat av kartläggningen.

6:3. Fråga 3. När sker det förebyggande arbetet mot
mobbning på skolorna enligt deras
likabehandlingsplaner?
Diskrimineringslagen och skollagen säger att det är huvudmannen som har huvudansvaret att
skolan har åtgärder mot diskriminering (enligt diskrimineringslagen) och kränkande
behandling/mobbning. För att skolan ska kunna vidta de åtgärder samt förebyggande arbete
som huvudmannen har tagit beslut om ska skolorna upprätta en plan mot både
diskriminering/mobbning. Skolorna väljer ofta att titulera denna plan som deras
likabehandlingsplaner (Skolverket, 2009a.). De skolor vi har tittat på, har
likabehandlingsplaner, där vi kunde se ett resultat som visade att många skolor hade
nedskrivna åtgärdsprogram i sina likabehandlingsplaner. Den skola som var den enda skola
som har ett förebyggande arbete mot elektronisk mobbning som vår undersökning syftar på är
Skogstorpskolan.
Skogstorpsskolan sätter tydliga mål kring deras arbete om elektronisk mobbning:
Mål: Ingen elev ska uppleva elektroniska eller verbala kränkningar på skolan.
Åtgärd: Diskussioner, information och dialog kring etik och moral när det gäller text
och bildburna kränkningar samt språkbruk.
Tidsplan: 2010/2011
Ansvar: Alla vuxna. (Skogstorpsskolans likabehandlingsplan s.9)

Ett resultat som vi fann ett mönster i det förebyggande arbetet som Skolverket (2009a) tar upp
i sin publikation är att skolorna har föräldrakontakt, arbetar förebyggande under hela
skoldagen till exempel har skolorna rastvärdar och bussvärdar. Skolorna tar till olika
organisationer till hjälp för att skapa en bättre kamratanda, skolorna nämner ingenting om
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elektronisk mobbning. Däremot skriver Apelskolan/kärnhuset och Ljungbyskolan i sina
likabehandlingsplaner om skolans rättigheter och skyldigheter. Där nämner de att skolan inte
vill att eleverna ska ha med sig sina elektroniska spel eller mobiltelefoner till skolan. Detta är
något som Enochsson & Olin (2007) nämner att skolan inte ska göra. De menar på att det är
bättre om skolan skaffar sig mer information om den digitala arenan och därigenom skaffa ett
förebyggande arbete mot den mobbning som kan förekomma, detta är något som även
Dunkels bekräftar.
Tångaskolan nämner kort om att de ska införa något som de väljer att kalla för ”nätetikett”
och Ätranskolan skriver i sin likabehandlingsplan att datakörkort i årskurs 3-5 är en åtgärd för
att öka elevernas motivation för lärandet. Medierådet menar att i dagens samhälle använder ca
80% av barnen mellan ålder 9-12 Internet, det vill säga den ålder som Tångaskolan och
Ätranskolan benämner (www.medieradet.se). Datainspektionen bekräftar att barnens internet
användning har ökat, men har samtidigt sett en ökning av kränkande handlingar via
elektroniska hjälpmedel (www.datainspektionen.se).

En annan intressant del som vi kunde utläsa var en Schurbergstorpskolans formuleringar i
deras likabehandlingsplan. De menade på att ett förebyggande arbete är att agera direkt mot
elevers negativa språkbruk, som de ej benämner förklaring på. Här drar vi en parallell till
Höistads (2001) benämning av verbal mobbning.

6:4. Slutsats
Här kommer vi redovisa resultatet vi kommit fram till utifrån vår huvudfråga som vi har
kunnat besvara med hjälp av våra tre underfrågor.
1. Hur har skolorna i sina likabehandlingsplaner följt med i skriftlig handling för att
kunna bemöta och förebygga den elektroniska mobbningen (då skolorna ska arbeta
mot/stävja mobbning)?
Utifrån vårt resultat kan vi se att femton av nitton skolor nämner verbal mobbning som en
definition av kränkande behandling men undersökningen visar på att nio av dessa femton
skolor väljer att definiera den elektroniska mobbningens som eget begrepp.
Fyra av de nio skolor som definierar elektronisk mobbning i sina likabehandlingsplaner
hänvisar till skollagen medan de övriga fem skolorna definierar elektronisk mobbning med
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egna formuleringar. Detta tolkar vi som att skolorna är medvetna om den elektroniska
mobbningens existens. De övriga fyra av nitton skolorna har valt att enbart definiera
begreppet kränkande behandling alternativt begreppet mobbning.
När vi ser till vilka miljöer och när det förebyggande arbetet sker mot mobbning i skolornas
likabehandlingsplaner, har vi kommit fram till att det endast är en skola av nitton som visar en
nulägesbeskrivning där de lyfter upp att elever använder sig av elektroniska hjälpmedel för att
kränka varandra. Denna skola har formulerat ett mål kring deras arbete om elektronisk
mobbning samt åtgärder för hur de ska kunna nå målet med elektronisk mobbningen.
En slutsats vi drar utifrån det resultat vi fått i undersökningen, är att skolorna har någon form
av medvetenhet till den elektroniska mobbningen, eftersom de nämner det i sina
likabehandlingsplaner. Men på grund av att vi inte kan utläsa något förebyggande arbete och
åtgärder så kan inte heller skolorna bemöta den elektroniska mobbningen på bästa sätt. Vi kan
här se att skolorna delvis följt med i sina likabehandlingsplaner i skriftlig form men huruvida
de kan bemöta alternativt förebygga problemet med elektronisk mobbning, som kan drabba
skolans elever, är för oss oklart då det inte benämns i deras likabehandlingsplaner. Vi hade
utifrån det resultat vi sett och den forskning, samt publikationer vi tagit del av velat se mer
ingående hur skolorna tänker i sitt arbete mot elektronisk mobbning, för att kunna bemöta
eleverna på ett korrekt och professionellt sätt.

7. Diskussion
Under undersökningens har många intressanta tankar och funderingar väckt hos oss. Det
kommer vi under detta avsnitt diskutera och reflektera över. Genom diskussionens gång
kommer vi styrka våra diskussioner med vad litteratur och forskning visar på men även
jämföra detta med likabehandlingsplanernas formuleringar. Vi har utgått från vad som står
skrivet i skolornas likabehandlingsplaner och tolkat skriften. Detta betyder att våra tolkningar
inte nödvändigtvis är det som skolorna egentligen vill få fram och menar. De
likabehandlingsplaner vi har tittat på gäller läsåret 2010/2011 och vi är medvetna om att den
nya skollagen börjar gälla från och med 1 juli 2011 och skolorna kommer förhoppningsvis
revidera likabehandlingsplanerna vid nästa läsårs start.
Det analysverktyg vi valt att använda oss av har vart till stor hjälp för oss när vi har tittat på
likabehandlingsplanerna. Vi har även mött på svårigheter under undersökningens gång till
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exempel när vi tolkade resultatet av tabellen så upplevde vi det svårt att föra över kryssets
betydelse till löpande text. Vi har valt att inte använda oss av ett datorprogram som redovisar
statistik utan istället läst av det på egen hand. Vi upplever att vårt analysverktyg hjälpte oss att
öka reliabiliteten samt validitetens då varje tabell undersökte samma sak ur varje
likabehandlingsplan.
Vi har noterat att alla skolor har i sina likabehandlingsplaner (vilket de ska) tagit del av
diskrimineringslagen (2008:567, s.35) eller skollagen (2010:800). Det som skiljer skolorna åt
är hur de formulerar sig i deras inledning av likabehandlingsplanerna, vissa skolor har citerat
medan andra skolor har gjort egna formuleringar av de olika lagarnas innehåll. Det här har
gjort att formuleringen av den elektroniska mobbningen har automatiskt följt med och att
personalen troligtvis inte har reflekterat specifikt över den elektroniska mobbningens
betydelse. Vi upplever det märkligt att skolorna i sina likabehandlingsplaner definierar ett så
pass viktigt begrepp som elektronisk mobbning men vidare inte lagt någon vidare energi på
förebyggande samt åtgärdande arbete.
I den nya skollagen står det att i likabehandlingsplanen ska det finnas förebyggande och
förhindrande åtgärder för att motverka kränkande behandling (2010:800, 6 kap 6-8§).
Det här är någonting som vi upplever saknas gällande den elektroniska mobbningen i
likabehandlingsplanerna. Det visade sig vara nio av nitton skolor som definierade elektronisk
mobbning i sina likabehandlingsplaner dock är det endast en skola som har med en
nulägesrapport som beskriver sitt förebyggande arbete mot elektroniska kränkningar. Vilket
vi anser är för lite om vi ska se till hur barns och elevers nyttjande till elektroniska hjälpmedel
har ökat, vilket Datainspektionens (2011) undersökning visar på.
Något som väckte tankar hos oss var syftet med Apelskolan/kärnhusets och Ljungbyskolans
beslut om att elever ska lämna sina mobiltelefoner hemma alternativt lämna de till en vuxen
under skoldagen. Det finns säkert flera anledningar till denna bestämmelse. Vi reflekterade
över att det kan vara ett sätt för skolorna att inte ta på sig ansvaret för vad som händer i den
elektroniska världen bland eleverna då skolorna inte vill ha elevernas mobiler i skolans
miljöer. Det går inte att blunda för att mobiltelefoner och andra elektroniska
kommunikationsmedel har blivit en naturlig artefakt hos eleverna som kan vara svåra att
förbjuda.
Två skolor noterade i sina likabehandlingsplaner att de skulle införa olika insatser där
eleverna skulle arbeta mer med datorer. Tångaskolan skulle införa något som de kallade för
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”nätetikett” från år tre och uppåt samtidigt som Ätranskolan skulle använda sig av datorer för
att öka motivationen för lärandet för eleverna i årskurs 3-5 samt låta eleverna ta datakörkort.
Tångaskolans syfte med ”nätetikett” är oklart då det inte finns någon ytterligare förklaring till
vad det innebär. Men oavsett syfte så låter skolan eleverna arbeta mer med datorerna och
öppnar upp en ny värld för många elever och ger de kunskaper som kan bli deras nya
alternativa sociala mötespunkt. För många barn och elever som använder sig av olika
communities blir det ett sätt att hitta och visa sin identitet, till exempel genom
statusuppdateringar på Facebook eller genom olika bloggar. Statusuppdateringar på Facebook
och bloggar ger oss tankar till vad Giddens (2007) skriver om i sin litteratur. Författaren
menar på att det är i sociala sammanhang med andra människor och med hjälp av språket som
vi formar en bild av vår personlighet då individen synliggör sig själv för andra människor. Det
är när den personliga identiteten uppstår som författaren menar på kan vara en grund till att
mobbningen uppstår. Eftersom elektronikens framfart har lätt till att många barn och elever
försöker hitta sin identitet på internet och med mobiltelefoners olika funktioner så anser vi att
det är viktigt att skolorna lyfter och synliggör olika åtgärder och förebyggande arbeta mot den
elektroniska mobbningen, vilket Giddens (2007) nämner att där den personliga identiteten
utvecklas kan mobbning och konflikter uppstå.
Vårt resultat visade på att alla skolornas likabehandlingsplaner förutom Skogstorpskolans
likabehandlingsplan inte har några specifika åtgärder eller förebyggande arbete mot
elektronisk mobbning. Vi önskar att det kommer förändras i nästa läsårs
likabehandlingsplaner för skolorna då den elektroniska mötesplatsen och tillgängligheten har
blivit en ny arena att utsätta och utsättas för kränkande behandling. När skolorna specifikt
noterar elektronisk mobbning i sina likabehandlingsplaner blir det en markering för eleverna
om att elektronisk mobbning inte är accepterat varken att utsätta någon för det eller att själv
behöva vara utsatt. Vi har diskuterat över att det borde skrivas ut specifikt i alla skolors
likabehandlingsplaner angående elektronisk mobbning för att öka medvetenheten hos
personal och elever om mobbningens existens i all form och inte endast definiera den som
verbal vilket vi såg var ett vanligt fenomen. Även om den verbala mobbningen förklarades
som text och bildburen med sms, chatt, e-postmeddelanden etc. Så anser vi att det lätt kan bli
att ansvariga inte lägger någon större definition på vad det innebär och i vilka situationer som
det kan uppstå. Vår åsikt är att det hade vart bättre att ha det som en egen punkt att arbeta med
för att väcka tankar och diskussioner hos personalen kring elektronisk mobbning. Med syfte
att göra all personal medvetna om de åtgärder som behövs vidtas för att kunna bemöta den
elektroniska mobbningen och sedan skriva ner det i likabehandlingsplanerna för att synliggöra
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skolans mål och åtgärdande/förebyggande arbete kring elektronisk mobbning.
Den flickan som skrev en fråga till ungdomstidningen Julia och fick inleda vår undersökning
hade säkerligen önskat mer hjälp från sin skola. Flickan tog ett stort steg när hon berättade om
problemet för sin mentor på sin skola men beskriver hur mobbningen ändå fortsatt. Det finns
säkerligen många elever som känner igen sig i denna flickas problem. Samtidigt som det med
stor säkerhet finns lika många lärare/mentorer som inte vet eller har kunskaper om hur de ska
hjälpa sina elever som flickans mentor troligen saknade eftersom hon saknade stöd av sin
mentor. Skolor som har nedskrivna mål och åtgärdsprogram/förebyggande arbete i sina
likabehandlingsplaner anser vi är på rätt väg för att kunna bemöta och förebygga den
elektroniska mobbningen. Vi hoppas på att skolorna tar till sig av den nya skollagen och
förtydligar den elektroniska mobbningens existens, mål och det åtgärdsprogram/förebyggande
arbete i sina likabehandlingsplaner som krävs för att kunna bemöta detta fenomen på bästa
möjliga sätt. Vår undersökning visar på att nio av nitton skolor har en viss medvetenhet kring
begreppet elektroniska mobbningen enligt deras likabehandlingsplaner då deras skolors
likabehandlingsplaner har någon typ av definition på elektronisk mobbning. Men vi kunde se
ett tydligt mönster där det saknades mål, förebyggande arbete och åtgärdsprogram nedskrivna
i skolors likabehandlingsplaner för att kunna bemöta och förebygga den elektroniska
mobbningen.
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