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Abstract  
This study is a systematic literature review over 12 peer reviewed articles regarding the topic 

cyberbullying. The purpose of this study is to summarise and critically discuss different 

interventions and preventions used to tackle cyberbullying in school environments. 

Interventions and preventions will be analysed from a relational perspective. The articles are 

sorted and discussed in four relevant categories. These are: Netiquette, building relationships, 

Learning through role models, antibullying programs. The study found that the foundation of 

most successful interventions against cyberbullying is healthy relationships between students 

and school staff. The result showed that based on meaningful relationships, successful 

interventions and preventions can be formed and used in school. It is important to 

acknowledge that not a single intervention can solve a complex problem like cyberbullying, 

but instead there is a need for a combination of different interventions and more knowledge 

about the phenomena cyberbullying.  

 

Key words: cyberbullying+ school + interventions + preventions+ relationships+ netiquette 

+ role models + antibullying programs 
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1. Inledning 

Enligt värdegrundsuppdraget i Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 

2011 har skolan som uppdrag att skapa en trygg miljö där elevens välbefinnande samt 

kunskapsutveckling är i fokus. Skolans uppdrag är att skapa en social gemenskap där 

individens okränkbarhet blir en väsentlig del. Skolan har även ett uppdrag att stimulera 

elevens kunskapsutveckling vilket både innefattar ämneskunskaper samt kunskaper om 

normer och värden (Skolverket 2011).  

 

Några av Sveriges framstående forskare inom fältet kränkningar och trakasserier har på 

uppdrag av Skolverket skrivit en antologi, Kränkningar i skolan- analyser av problem och 

lösningar (2013). I denna beskrivs skolan som en komplex miljö där sociala relationer och 

identitetsskapande blir av högsta relevans för eleverna. För att elevers välbefinnande ska öka 

behöver de känna sig delaktiga och inkluderade i det som berör de själva. I skolklasser finns 

alltid en typ av makthierarki där status och bekräftelse elever  emellan tar stor tid av 

skoldagen. Om denna tid inte minimeras riskerar kränkningar att öka då statusbyggandet blir 

anledningen till varför elever vistas i skolan istället för att tillgå kunskap (Söderström 2013, s. 

33–35). 

 

Att leva i ett demokratiskt samhälle innebär att leva i ett samhälle där olikheter accepteras och 

respekteras. Skolan ska spegla hur samhället ser ut och genom demokratiska arbetssätt främja 

framtida demokratiska medborgare. Då skolan är en komplex miljö uppstår 

meningsskiljaktigheter mellan både vuxna och elever. Om inte dessa hanteras eller löses på 

rätt sätt finns det risk att det leder vidare till upprepade kränkningar och djupare konflikter. 

Skolinspektionens rapport (2016) visar att kränkande behandling idag inte endast pågår i den 

fysiska skolmiljön utan även på internet via sociala medier och forum. Nätet bidrar med en 

ytterligare problematik som hotar de demokratiska principerna om människans lika värde i 

och med möjligheten att vara anonym. Detta bidrar till att kränkningar får ett större spelrum 

och att förövaren inte hindras av en fysisk närvaro av en annan individ. Resultat av det kan bli 

ett ökat näthat vars konsekvens påverkar elevernas välbefinnande i skolan (Flygare och 

Johansson 2013, s. 134–135). Skolinspektionen menar att alla kränkningar som kan kopplas 

till, eller fortsätter i verksamheten ska utredas som om de enbart pågick i verksamheten 

(Skolverket 2016). Därför är det av hög relevans att dagens verksamma lärare är medvetna 

om komplexiteten i detta fenomen. Kränkningar och trakasserier påverkar också den sociala 
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situationen i skolan. Med detta i åtanke blir det centralt att undersöka vad forskning om 

nätkränkningar har kommit fram till hittills samt vilka interventioner som finns tillgängliga 

för lärare och annan skolpersonal att handgripligen ta till.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att sammanställa och kritiskt diskutera befintlig forskning om 

fenomenet nätkränkningar i relation till förekommande interventioner och hur skolpersonal 

kan applicera dem i skolan.  Detta kommer att studeras utifrån följande frågeställningar:  

 

- Vilka interventioner lyfter forskning fram när det gäller arbetet med nätkränkningar i 

skolan och hur kan de beskrivas?  

- Hur kan interventionerna förstås utifrån ett relationellt perspektiv?  

 

1.2 Disposition  

I kapitel 2 behandlas en teoretisk bakgrund som bidrar till att ringa in studiens fokus och 

förklara relevanta begrepp. Därefter kommer det i kapitel 3 diskuteras metod, material, 

tillvägagångssätt samt urvalsprocess. I kapitel 4 behandlas studiens litteratursammanställning 

och tillhörande analys. I kapitel 5 finns den summerande analysen av samtlig litteratur där 

likheter, skillnader och paralleller med svensk forskning diskuteras. Studiens avslutas med 

slutsatser i kapitel 6 och sedan en diskussion i kapitel 7. 

 

2. Svensk forskningsöversikt 

Följande presenteras en teoretisk förklaring av relevanta begrepp som används i den aktuella 

forskningen och kommer att användas i denna studie . Med hjälp av Ann Frisén och Sofia 

Bernes bok Nätmobbning – handbok för skolan (2016) kommer området för den här studien 

att avgänsas och förtydligas. Därefter följer aktuella begrepp samt lagar och förordningar som 

bidrar till att rama in och förstå studiens forskningsfält. 

 

2.1 Relationellt perspektiv  

Relationellt perspektiv definieras i denna studie som relationer mellan elev, lärare och 

lärandemiljö. Med det inräknas också samverkan med hemmet. I denna studiens används 

begreppet relationellt perspektiv för att diskutera de sociala relationernas roll i 

interventionsarbetet med nätkränkningar.  
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2.2 Elev, skolpersonal, huvudman  

Studien utgår från elever i åldern 6-18år. Med begreppet elev anses i denna studie den som 

utbildas i en verksamhet som omfattas av skollagen. Skolpersonal i denna studie innefattar 

lärare, pedagoger, administrativ personal samt rektorer och huvudmän.  

2.3 Förebyggande interventioner  

Frisén och Berne (2016, s. 113 benämner att skolans pedagoger har ett flertal interventioner 

att handfast ta till som redskap i det förebyggande arbetet. Det innebär dock inte att samtliga 

interventioner passar till samtliga grupper utan att det krävs att pedagogen är lyhörd emot den 

grupp som pedagogen undervisar i. Det kan ses utifrån ett relationellt perspektiv där sociala 

relationer benämns som grunden för att interventionerna ska vara framgångsrika. Följande 

kommer nu en kort beskrivning av de interventionerna som benämns i handboken.  

 

2.4 Netiquette – vett och etikett på nätet  

Frisén och Berne (2016, s115-116) ger netikett (netiquette) en slags övergripande definition 

av en intervention som innebär att det finns normer för hur en elev kommunicerar på internet. 

Det kan innebära att läraren ger kunskap om hur eleven kan vara källkritisk på internet, hur 

man tittar upp källan och lär om integritetsfrågor i relation till internet samt sociala medier. 

De vanligaste netikettreglerna är: 

• Tänk efter före – publicera inte vad som helst, utan fundera innan det skickas iväg.  

• Undvik versaler – det kan tolkas som att avsändaren är arg eller upprörd.  

• Var tydlig, saklig och behåll lugnet – oavsett diskussion så var lugn, missförstånd 

uppstår lätt. 

• Skicka inte privata meddelanden till e-postlistor.  

• Släng kedjebrev i papperskorgen – de kan innehålla virus.  

2.5 Skydda sig tekniskt  

Frisén och Berne (2016, s. 118–119) menar att läraren bör lära ut om internetsäkerhet vilket 

då leder till att risken för att elever blir utsatta för nätkränkningar minskar. Läraren kan då ge 

kunskap om följande: 

• Lämna inte ut vad som helst – berätta vikten av att hålla lösenord hemligt samt hur de 

kan hantera privata bilder.  
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• Spara bevis – berätta att eleven kan göra ”skärmdumpar” av innehåll med kränkande 

inslag. 

• Anmäl – visa hur eleven kan skicka anmälningslänkar. 

• Blockera – visa hur de blockerar personer.  

2.6 Vägledning genom förebilder 

Utifrån den sociala inlärningsteorin så ses vägledning mellan äldre och yngre elever som 

framgångsrikt, dessa elever blir då som förebilder på internet och banar väg för hur de yngre 

eleverna beter sig och agerar (Frisén och Berne 2016, s.119–120). Genom att de äldre 

eleverna utvecklar ett stödjande och omhändertagande beteende som de yngre eleverna kan 

imitera bidrar det till ett godare klimat på internet. Ett exempel på hur detta kan genomföras 

är till exempel att de äldre eleverna lär ut om det tidigare benämnda ”skydda sig tekniskt” 

(Frisén och Berne 2016, s.119–120).  

 

2.7 Kunskap om olagliga handlingar 

Frisen och Berne (2016, s. 126) menar även att läraren kan ge kunskap om vad som juridiskt 

sätt är olagligt att göra på internet då det kan öka elevernas moraliska resonemang och 

förhindra att de exempelvis utför kränkande behandlingar på internet. 

 

2.8  Antimobbningsplan  

Enligt Skolinspektionens barn- och elevombud (BEO) ska alla skolverksamheter som lyder 

under skollagen ha en dokumenterad plan för hur förekomsten av kränkande behandling ska 

hanteras och förebyggas. Varje enskild verksamhet måste ha en anpassad plan utformad efter 

situationen och förhållanden där. Planen ska innehålla en beskrivning över vad skolpersonalen 

ska göra vid förekomsten av kränkningar. Den ska också innehålla föreskrifter om hur det 

förebyggande arbetet ska gå till väga och följas upp. Planen ska visa hur eleverna blir 

inkluderade i arbetet med att utforma och följa upp planen samt beskriva hur den görs känd 

för elever och vårdnadshavare (Skolinspektionen 2016, s. 50).  

 

2.9 Främjande arbete 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2014) så kan det förebyggande arbetet kopplas till skolans 

likabehandlingsarbete samt värdegrund. Det berör samtliga delar, från sättet att organisera 

undervisning på till hur den genomförs men även vad som sker där emellan, i elevernas friare 

stunder så som raster. Detta arbete utgör grunden för arbetet emot diskriminering och 



2017  Josefin Bernström & Jessica Stigsson 

5	

kränkande behandling. För att det främjande arbetet ska ses som framgångsrikt krävs en 

öppen samarbetande kultur mellan skolans personal och dess elever, för att på så vis ge grund 

för att lärande kan uppstå. Grunden blir att skapa tillit och respekt för människors lika värde. 

(Skolverket 2014, s. 12, 14, 32) 

 

2.10 Förebyggande arbete  

Enligt Skolverkets allmänna råd (2014) är syftet med det förebyggande arbetet är att 

minimera risken för att diskriminering och kränkande behandlingar uppstår. För att detta 

arbete ska vara framgångsrikt krävs kartläggningar av de risker som en verksamhet står inför 

eller mitt i. Det verksamheten vill uppnå med detta arbete är att dokumentera styrkor och 

svagheter inom verksamheten som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

förebyggande arbete bör utgå ifrån den kunskap som finns tillgänglig om elevers 

relationsskapande och om hur problematiken kring diskriminering och kränkande 

behandlingar uppstår. Detta arbete ansvarar samtliga inom skolans personal för att det 

genomförs. Det är centralt att interventionerna i det förbyggande arbetet inte bidrar till 

negativa makthierarkier mellan elever och lärare utan att de är till för att skapa en tillitsfull 

arbetsmiljö där utrymme för lärande är möjligt. När skolpersonalen betraktar det 

förebyggande arbetet ur en individ-grupp-systemperspektiv ges utrymme för en ökad kunskap 

samt beredskap för att förbygga att elever utsätts för nätkränkningar eller annan 

diskriminerande behandling (Skolverket, 2014).  

 

2.11 Åtgärdande arbete 

Det åtgärdande arbetes syfte är att det snabbt ska kunna åtgärda fall av nätkränkningar. Det 

åtgärdande arbetet innefattar flera komponenter. Dessa berör rutiner för rapportering av fall, 

hur utredningar bör gå till, hur det ska dokumenteras samt hur det tillslut ska följas upp. För 

att det åtgärdande arbetet ska vara framgångsrikt krävs det att skolans personal, föräldrar och 

elever är väl insatta i de interventioner som förekommer när fall av nätkränkningar 

uppmärksammats (Skolverket 2014, s. 100, 109). 

 

2.12 Kränkningar och trakasserier  

Diskrimineringslagen (2008:567) paragraf 4 definierar begreppet trakasserier som ett 

beteende som kränker en annan människas värdighet på grund av personens: 

- kön 
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- könsöverskridande identitet eller uttryck 

- etnisk tillhörighet 

- religion eller annan trosuppfattning,  

- funktionshinder 

- sexuell läggning  

- ålder 

Begreppet kränkande behandling innebär att en elevs värdighet på något sätt kränks men utan 

att ha samband med de tidigare nämnda diskrimineringsgrunderna (Skolverket 2014).  

Trakasserier och kränkande behandling kan uttryckas på olika sätt och begås av en eller flera 

personer. Det kan ske både synligt i aktiva handlingar eller dolt till exempel via telefon eller 

internet. Till trakasserier och kränkande behandling räknas t.ex. fysiskt våld och hot, 

nedsättande tal, förlöjligande och ryktesspridning. Begreppen kränkande behandling och 

trakasserier innefattar både enstaka tillfällen men även återkommande systematiska 

företeelser (Skolverket 2014, s.47, 52).  

När någon eller några medvetet utför en negativ handling, vid upprepade tillfällen, mot någon 

annan med intention att skada eller utsätta den andra för obehag benämns det i tidigare 

forskning med begreppet mobbning (Skolverket 2014, s. 9). Mobbning är en form av 

kränkande behandling och trakasserier där handlingen sker med avsiktligt syfte att skada en 

annan person men begreppet mobbning används inte i skollagen (Frisén och Berne 2016 s.71–

72). 

2.13 Nätkränkningar  

I denna studie samlas alla nämnda former av kränkningar och trakasserier som utförs på 

internet i forum, i sociala medier och via mail samt över telefon och sms, under 

samlingsbegreppet nätkränkningar och kränkningar via internet. Detta innebär att vi inte gör 

skillnad i analysen på kränkningar och trakasserier. Inte heller om det handlar om enstaka 

kränkningar eller upprepade systematiska kränkningar. Enligt svensk forskning (Flygare och 

Johansson 2013, s. 140) är det vanligare att bli kränkt utifrån diskrimineringsgrunderna på 

nätet än i verkligheten vilket gör detta till en väsentlig problematik för skolan att hantera.  

3. Metod  

Följande avsnitt kommer nu att behandla tillvägagångssättet i detta arbete i avseende på 

material samt vetenskaplig kvalité i en metoddiskussion.  
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3.1 Material  

För att ta oss an detta undersökningsobjekt, med utgångspunkt i det syfte studien ska 

undersöka, har vi valt att utföra en systematisk litteraturstudie. Materialet som används i detta 

fall utgörs av vetenskaplig litteratur i form av avhandlingar och vetenskapligt granskade 

artiklar. Det sammanställda material som används i denna studie är internationella 

publikationer och därför är samtliga publikationer på engelska. På av grund begränsade 

resultat vid användning av svenska sökord gjordes litteratursökningen med engelska sökord. 

Det här bidrar till ett större samhällsperspektiv än vad studien fått vid användande av endast 

svensk forskning detta bidrar också till studiens generaliserbarhet. Generaliserbarheten ökar i 

och med att vi inte valt forskningen efter vilket land de skrivits i utan det är ett slumpmässigt 

resultat då landet inte har varit fokus. I och med att vi får flera synsätt på fenomenet oavsett 

skolkultur kan slutsatserna bli mer generaliserbara. Vi kommer i studien att relatera och 

jämföra den internationella forskningen med svensk forskning. Sociala medier öppnar upp för 

ett mer globalt samhälle, där kontakt mellan länder är mer tillgängligt.  Därför blir studiens 

syfte relevant att diskutera i relation till ett internationellt perspektiv med hjälp av 

internationella publikationer.  

 

Skolsystemen ser olika ut i olika delar av världen och därför är hanteringen av kränkningar på 

internet olika. Inom vissa skolsystem får detta fenomen större utrymme än i andra. Det här 

kan leda till att forskning om kränkningar ger en annan bild av fenomenet än hur vi i Sverige 

tolkar det. Med hjälp av internationell forskning kan vi dra lärdom och koppla samman det 

med vetenskaplig kunskap från svensk forskning.  

 

Då fenomenet kränkningar på internet och sociala medier är ett problem som utvecklas i ett 

snabbt tempo och ständigt är föränderligt, har vi valt att avgränsa oss med litteratur som 

publicerats efter år 2010. Det här ger en mer rättvis bild av relevanta interventioner och hur de 

kan appliceras på aktuella situationer. Studiens fokus har varit på material som behandlar 

interventioner mot kränkningar på internet som ska kunna användas i daglig praxis i skolan. 

Studien sammanställer aktuell forskning som även visar vem det är som är ansvarig för att 

interventionerna genomförs. Utifrån ett relationellt perspektiv berörs även vilken målgrupp 

interventionerna är riktad mot: individen, gruppen eller skolan som helhet.  
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3.2 Tillvägagångssätt  

Utifrån ovan nämnda kriterier samt med våra frågeställningar i fokus skapade vi sökorden: 

kränkningar internet + interventioner + skola. Dessa översattes till cyberbullying + 

intervention+ school. Sökorden plockades ut från studiens frågeställningar. 

Litteratursökningen genomfördes i databasen ERIC (ESBCO) den 30 mars 2017. 

Litteratursökningen utfördes utifrån ett på förhand bestämt fokus. Detta gällde 

skolpersonalens arbetssätt, diskussion av interventioner (vilka de riktades mot och vilka som 

utförde dem), att forskningen var riktad mot elever i ålder 6–18 år samt att de var skrivna efter 

år 2010. I denna sökning togs endast artiklar skrivna på engelska upp. Som krav hade vi också 

att artiklarna skulle ha blivit ”peer reviewed”, alltså kritskt granskad av andra forskare vilket 

ökar trovärdigheten.  

 

Med valda sökord fick vi 57 träffar. Det kan finnas viss problematik att endast använda en 

sökordskombination då ytterligare relevant material kan ha förbisetts.  Med det i åtanke kan 

studiens resultat ha blivit annorlunda med flera alternativa sökord. Vi valde dock att motivera 

dessa sökord då ”cyberbullying” i engelskan är ett begrepp som innefattar det mest relevanta 

för studiens syfte. Databasen ERIC är en databas för pedagogik och är därför av största 

relevans för denna studie.  

 

För att kunna sammanställa och kritiskt granska artiklarna skapades en 

litteraturöversiktsmatris (se bilaga). Den består av följande kategorier: syfte med studien, 

interventioner samt vem ansvarar för arbetet. Endast abstracts som ansågs vara lämpligt i 

relation till studiens frågeställningar antecknades där. När sedan litteraturmatrisen var ifylld 

togs artiklarna an i fulltext. Medan artiklarna lästes i fulltext sammanfattades kärnan i dessa i 

en litteratursammanställning som blir utgångspunkt för studiens analys. En problematik som 

upptäcktes i sammanställningen var att en del artiklar hade många viktiga komponenter och 

därför blev något komplicerade att finna huvudkärnan i. I och med sammanfattning av 

artiklarna kunde vi tyda vissa mönster som resulterade i att vi sorterade upp litteraturen i ett 

antal övergripande underrubriker där artiklarna sorterades i kategorier efter kärnan. Utifrån 

detta kunde en analys genomföras. Med hjälp av olika färgmarkeringar markerades väsentligt 

analysmaterial. Detta utifrån utgångspunkterna:  

 

1. Vilka mönster syns? Vilka interventioner nämns?  

2. Hur kan detta tolkas utifrån ett relationellt perspektiv? 
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3. Vilka övergripande likheter och skillnader nämns? 

 

När materialet var analyserat med hjälp av färgmarkeringarna utifrån ovan nämnda punkter 

kunde en slutgiltig analys av varje underrubrik påbörjas med ett sista summerande 

analysavsnitt. En kritisk aspekt till denna studie är att artiklarna lästs och sammanfattas av 

enbart två personer vilket kan skapa en till viss del vinklad tolkning av studiernas resultat.  

Denna kritiska aspekt är en risk vid litteraturstudier och på så sätt riskerar de olika 

tolkningarna genom forskningsprocessen att bli mindre tillförlitliga. Vi har valt ett 

tillvägagångssätt för att försöka undvika detta och för att öka reliabiliteten. Samtliga artiklar 

har därför diskuterats och sammanfattats gemensamt vilket minimerar risken för felaktiga 

tolkningar.  

 

3.3 Urvalsprocess  

En sökning på ovan nämnda sökord genomfördes som resulterade i totalt 57 träffar. Med 

utgångspunkts i frågeställningarna granskades alla 57 träffar genom läsning av abstract 

avsnittet. Utav dessa exkluderades 39st artiklar på grunderna av att de antingen hade fel 

målgrupp, att artiklarna var skrivna innan år 2010 eller om de hade irrelevant fokus. 

Artiklarna exkluderades också om de ej fanns att tillgå i fulltext. Irrelevant fokus innebar att 

artikeln fokuserade på elevers upplevelser av nätkränkningar, effekter av det eller om artikeln 

ej var kopplad till skolans verksamhet. Inom den första kategorin fick vi 5 bortfall. I den 

andra kategorin fick vi 3 bortfall.  I den tredjekategorin fick vi 30 bortfall och slutligen 1 

bortfall i den sista kategorin.  

 

Resterande 18 träffar som sammanställts i litteraturmatrisen lästes i fulltext. Efter genomgång 

av detta urval exkluderades ytterligare 6 stycken på grund av icke relevant fokus i relation till 

studiens frågeställningar. I ett slutgiltigt urval bedömdes därmed 12 st. artiklar vara relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Detta på grund av att de svarade på vilka 

interventioner som kan användas inom skolans verksamhet, vem som ska utföra arbetet samt 

att det är riktat mot studiens bestämda målgrupp.  
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En sammanställning av urvalsprocessen presenteras i följande flödesschema: 

  
 

4. Litteratursammanställning och resultatanalys 

I följande avsnitt kommer en sammanställning av aktuell forskning om kränkningar på 

internet och vilka interventioner som presenteras. Artiklarna har behandlats utifrån 

utgångspunkterna:  

• Vilka interventioner som tas upp.  

• Vem som ska ansvara för arbetet med nätkränkningar.  

• Vem det är som ska ta del av interventionerna, om det t.ex. handlar om elev eller 

lärare.  

 

Dessa har sedan sorterats utifrån teman relevanta för undersökningen. Dessa är uppdelade i 

underrubrikerna:  

• Netiquette (vett och etikett på internet) 

• Relationsskapande  

• Lärande genom förebilder  

• Antimobbningsplaner  

 

4.1 Netiquette  

De mönster som är tydliga i de två följande artiklarna är att kunskap om etik, moral och 

värdegrundsarbete för skolpersonal och elever är nödvändigt för all typ av arbete för att 
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förebygga förekomsten av nätkränkningar. Båda artiklarna utgår ifrån en utvecklad digital 

värld. Därför är en utvecklad kunskap kring fenomenet nätkränkningar nödvändigt, dels i hur 

problemet ska upptäckas samt strategier för hur det ska hanteras. Detta kan läras genom 

netiquette, vilket även benämnas som vett och etikett på internet i artiklarna. 

Värdegrundsarbetet som belys i dessa artiklar fokuserar på social gemenskap och solidaritet 

med medmänniskor där digitalt beteende blir centralt. Följande kommer en sammanfattning 

av de två artiklar som berör ovan nämnda kategori, där dessa mönster tydliggörs innan de 

diskuteras i analysavsnittet.  

 

Cyberbullying: Resources for Intervention and Prevention  

Charles E. Notar, Sharon Padgett, Jessica Roden, 2013 

Charles E. Notar, Sharon Padgett och Jessica Roden (2013) skriver i sin artikel att de vuxna är 

de som är ansvariga för att skapa ett tryggt skolklimat då skolklimatet är vad som påverkar 

hur elever mår och beter sig i klassrummet. För att arbeta förebyggande mot kränkningar så 

menar författarna att lärare och pedagoger först och främst behöver skapa en gemensam 

definition av begreppet kränkningar. Har inte alla pedagoger samma förståelse för vad som 

definieras som kränkningar finns det risk att arbetet blir inkonsekvent vilket påverkar hur väl 

arbetet utförs. Då kränkningar på internet är ett problem som till större del pågår utanför 

skolan menar författarna att pedagoger måste vara försiktiga vid arbetet med nätkränkningar 

då det finns lagar och bestämmelser kring yttrandefrihet och att elevernas privatliv riskerar att 

kränkas.  

Efter att skolan har definierat vad som räknas som kränkningar skriver författarna att arbetet 

med interventioner kan starta. Pedagoger måste först få kunskap i hur de ska upptäcka 

problemet om det försiggår. Kunskapen kan nås genom att de först skapar en gemensam 

förståelse för var det kan förekomma och tillsammans leta efter tecken på att någon är utsatt, 

skapa supportgrupper och uppmana de utsatta att berätta för vuxna. Författarna menar att det 

är nödvändigt att skolan har tydliga riktlinjer för hur förebyggande arbete med nätkränkningar 

ska gå till så att all personal vet hur de ska gå tillväga. Både personal, elever och föräldrar 

behöver få utvecklad kunskap om nätkränkningar så att de kan delta i det förebyggande 

arbetet.  

Olika typer av program för arbete med nätkränkningar har skapats. Författarna (2013) tar upp 



2017  Josefin Bernström & Jessica Stigsson 

12	

den amerikanska staden Seattle som ett exempel där en del av läroplanen tar upp olika 

aspekter i problemet och hur det förebyggande arbetet ska genomföras. Undervisningen ska 

syfta till att öka kunskapen om digitalt beteende och säkerhet på internet samt att utveckla 

elevers empati och förståelse för andra människor. Författarna menar att undervisningen 

också ska hjälpa elever med strategier i hur de ska hantera kränkningar om de blir utsatta.  

Elever måste också få kunskap i om att det som sker på internet är öppet för andra att se och 

att de inte är anonyma.  

Cultivating cyber-phronesis: a new educational approach to tackle cyberbullying 

Tom Harrison, 2016 

Då det idag är en större chans att en elev blir eller har blivit utsatt för kränkningar på internet 

istället för ansikte mot ansikte, innebär det att förebyggande arbete och hantering av 

nätkränkningar måste uppdateras i takt med att elever blir alltmer digitala. Detta skriver Tom 

Harrison (2016) i sin artikel som tar upp ett alternativt arbetssätt att arbeta för att förebygga 

förekomsten av kränkningar på internet. Harrison menar att de arbetssätt som används i skolor 

idag sällan ger den effekt som önskas och istället för att arbeta med regler eller att hota elever 

med konsekvenser och åtgärder i form av straff (t.ex. avstängning från skolan) så bör 

skolpersonal istället undervisa genom vad som benämns som Cyber-phronesis. Cyber- 

phronesis innebär att eleven utvecklar sin förmåga att göra etiska, moraliska val på internet 

och behandla andra människor med respekt. Harrison skriver att skolans uppdrag inte längre 

endast är att hjälpa elever att bli etiska och respektfulla människor som ska leva i det verkliga 

samhället utan det innefattar även beteendet på internet då det i dag är en stor del av 

samhället. Genom att utveckla elevers förståelse för cyber-phronesis menar Harrison att de 

äldre arbetssätten för hantering av nätkränkningar kan bytas ut (eller i vissa fall användas i 

kombination med detta) och på så sätt ha större framgång i att förebygga att elever utsätts för 

kränkningar på internet.  

4.1.1 Netiquette analys 

Notar, Padgett och Roden (2013) belyser vikten av att skolpersonalen har en gemensam 

definition av fenomenet nätkränkning och vilket ansvar var och en har i arbetet. Detta går 

hand i hand med den svenska skollagens bestämmelse att varje skola måste ha ett utvecklat 

och dokumenterat policydokument för hur förebyggande arbete mot kränkningar ska hanteras 

(Skollagen 2010:800).  I artikeln av Notar, Padgett och Roden (2013) ligger stort fokus på att 

skolpersonalen ska få mer kunskap i netiquette medan Harrison (2016) menar att fokus också 
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måste ligga hos att utveckla elevers ”cyber phronesis”, alltså utveckla och utbilda solidariska 

internetanvändare lika mycket som solidariska samhällsmedborgare.  

Notar, Padgett och Roden (2013) pekar på två tydliga interventioner. Dels att skapa 

supportgrupper där elever uppmanas diskutera situationer som kan ha uppstått på internet och 

hur de bäst ska hanteras i skolan. Detta för att öka deras välbefinnande samtidigt som de 

inkluderas i arbetet. Dessa interventioner kan dras parallellt med Harrisons (2016) tanke som 

innefattar att undervisa om beteende på internet så att de kan bli goda samhällsmedborgare 

med respekt för sina medmänniskor (Harrison 2016).  

 

Vid analysen av de nämnda interventionerna ur ett relationellt perspektiv synliggörs vikten av 

fungerade relationer mellan barn och vuxna. Däremot tar de två artiklarna upp relationer i 

olika sammanhang. Notar, Padgett och Roden (2013) fokuserar på relationen mellan elev och 

personal inom skolans verksamhet. Tillit blir grundpelaren i relationen för att eleverna ska 

kunna bidra med sina egna tankar, känslor och idéer om hur nätkränkningar ska förebyggas 

med hjälp av nämnda supportgrupper. Det är även viktigt att de vuxna värnar om elevers 

yttrandefrihet och privatliv. Därför blir tillitsaspekten än mer central då vuxna inte alltid har 

tillgång till elevers digitala sfär. Skolpersonal är inte alltid i fas med den digitala utvecklingen 

och har därför inte alltid närvarande i elevernas digitala liv. Nya sociala medier uppfinns 

ständigt och det är svårt att hinna med i utvecklingen. Undervisning om netiquette kan därför 

bli problematisk när eleverna har mer kunskap än lärarna. Harrison (2016) uppmärksammar 

en övergripande relation till medmänniskan. Att elever ska utveckla en förmåga och förståelse 

att leva i en gemenskap oavsett om den är via forum på internet eller ansikte mot ansikte i det 

vardagliga samhällslivet vilket också är relevant för lärare och annan skolpersonal.   

 

4.2 Relationsskapande  

Det genomgående tråden i följande fyra artiklar är relationen mellan vuxna och barn. Att 

relationer mellan vuxna och barn är viktiga kan ses som en självklarhet för att skapa en 

fungerande och trygg skolmiljö. Som pedagog är relationsskapandet en stor del av 

yrkesprofessionen. I följande artiklar diskuteras hur de sociala relationerna påverkar 

interventionerna mot nätkränkningar. De utmärkande dragen i sammanställningen är att 

sociala relationer är en god grund för framgångsrik utveckling av interventioner mot 

nätkränkningar. I artiklarna beskrivs möjliga konsekvenser av nätkränkningar ur olika 

perspektiv. De diskuteras sedan i analysavsnittet utifrån likheter och skillnader. Följande 
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kommer en sammanfattning av vardera artiklar vars utgångspunkt är relationsskapandet i 

skolan.  

 

Bullying, proactive physical educators’ contribution to school-wide prevention  

Anne Bibbone & Mara Manson,2010 

 

Enligt författarna Anne Bibbone & Mara Manson (2010) så behöver det förebyggande arbetet 

riktas mot alla inlärningsmiljöer. Arbetet behöver fokuseras på konsekvenserna och utarbetas 

i disciplinära dokument. För att hantera problematiken krävs även att föräldrarna samverkar 

med skolan. Att skolor har höga förväntningar på elevernas agerande och beteenden samt att 

lärare agerar som förbilder ses ge positiv effekt på problemet. Författarna fortsätter med att 

beskriva att uppmärksamma lärare som studerar interaktionen mellan elever i skolan kommer 

att kunna synliggöra vilka de problematiska aspekterna är, för att på så vis kunna agera på ett 

lämpligt sätt. Bibbone och Manson (2010) menar att läraren även kan skapa lektioner som 

fokuserar på etiska aspekter, rätt och fel samt hur personen är solidarisk emot sina 

medmänniskor. Detta för att kunna skapa förutsättningar för människor att kunna leva 

respektfullt i en gemensam värld.  

 

I artikeln beskrivs att ämnet idrott och hälsa kan vara positivt i det förebyggande arbetet 

gällande nätkränkningar. Trots att ämnets kursplan inte specifikt tar upp ett innehåll om 

nätkränkningar så kan lärare ändå influeras av detta fenomen för att skapa lektionsstrukturer 

som bidrar i det förebyggande arbetet. Detta med hjälp av aktiviteter som bygger på att skapa 

tillit, ledarskap samt rättvisa och respekt mellan medmänniskor. I kombination med andra 

ämnen kan även denna problematik förebyggas om skolor utvecklar en social och 

kommunikativ gemenskap vars fokus är att bygga egenskaper som premierar respekt, 

ansvarstagande och omhändertagande för varandra. För att det ska kunna ske menar 

författarna att det krävs att detta genomsyrar samtliga lektioner vars utgångspunkt är i 

läroplaner och inte via exkluderade tillfällen.  

 

Ett annat sätt Bibbone och Manson (2010) tar upp är hur skolan kan ta sig an denna 

problematik i sin helhet. Exempelvis genom att skapa en skolkommitté där elevers behov och 

åsikter får diskuteras och värdesätts. Som slutsats kommer författarna fram till att via idrott 

och hälsa-ämnet så kan eleverna lära sig att bli omhändertagande individer där de lär sig att 

samarbeta i en gemenskap som de själva inte har valt men som skolan är.  
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High school teacher´s perceptions of cyberbullying prevention and intervention 

strategies. 

Sterling Stauffer, Melissa Allen Heath, Sarah Marie Coyne & Scott Ferrin, 2012 

 

Artikelförfattarna Sterling Stauffer, Melissa Allen Heath, Sarah Marie Coyne & Scott Ferrin 

(2012) tar upp olika attityder gällande problematiken kring nätkränkningar. De beskriver att 

om inte skolpersonalen anser att nätkränkningar är ett skolproblem så kommer inga 

interventioner att spela någon roll då de inte anses vara viktiga och inte används på rätt sätt. 

Med det i åtanke så blir det centralt att lärarna får stöd när olika interventioner implementeras 

i skolan så att de är väl förbereda att hantera denna problematik. I deras utförda studie utgår 

författarna ifrån high school-lärares tankar kring problemet. Resultatet av studien visar att 

antimobbningsplaner inte upplevs som den optimala lösningen för att hantera nätkränkningar 

då lärarna beskriver att det kan hota elevernas integritet och att det istället resulterar i negativa 

effekter. Studien visade att lärare snarare anser att samverkan med föräldrar är den mest 

effektiva förebyggande interventionen jämfört med antimobbningsplanerna. Resultatet visade 

även att hårda konsekvenser eller ett varna eleverna för dessa konsekvenser, kan ge positiva 

utslag i det förebyggande arbetet mot nätkränkningar. På så sätt visar denna studie att lärarens 

attityder kring problematiken med nätkränkningar är väsentlig för hur den hanteras inom 

skolverksamheter samt om den ens upplevs som ett skolproblem. Lärarnas attityder speglas 

sedan ut mot skolans elever och det resulterar i hur problematiken utvecklas eller förebyggs. 

En slutats i studien är att samverkan mellan skola, hemmet och elever är av stor vikt för att på 

så vis ge bäst effekt i hanterandet av problemet.  

 

Cyberbullying and moral disengagement: an analysis based on a social pedagogy of 

pastoral care in schools  

Chris Kyriacou & Antônio Zuin, 2016 

 

Chris Kyriacou & Antônio Zuin (2016) diskuterar i sin text social pedagogik och hur den kan 

öka elevers välbefinnande samt motverka ”moral disengagment”. Moraliskt disengagemang 

handlar om att försöka rättfärdiga moraliska handlingar genom att på olika sätt försöka skylla 

på annat eller andra. Det handlar med andra ord om olika former av strategier för att hantera 

det faktum att eleven vet att det hen gör egentligen är fel.  Moraliskt disengagemang är, menar 

Kyriacou & Zuin (2016), ofta roten till varför elever kränker varandra på internet. Genom det 
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här har författarna kommit fram till att de grundläggande interventionerna mot kränkningar på 

internet är att fokus bör ligga på att utveckla sociala relationer mellan elever men även mellan 

elever och lärare genom att skapa respektfulla band mellan individerna. Författarna menar att 

detta kan åstadkommas genom bildning, socialisering och generell uppfostran. Mer specifikt 

med hjälp av stöd och tillit till pedagogers mentorskap. Detta sker genom att pedagoger 

skapar meningsfulla aktiviteter där normer och värden behandlas. Författarna menar att ett 

sista steg i det förebyggande arbetet eller hanteringen av kränkningar på internet kan vara att 

samarbeta med vårdnadshavare. De ansvariga för att arbetet genomförs skolpersonal då det 

ingår i deras yrkesprofession att ständigt agera som förebilder. Textens belysta interventioner 

visar att skolans personal, samt alla elever tillsammans ska arbeta för att främja ett fungerande 

arbete som kan förebygga nätkränkningar. Slutsatsen behandlar det faktum att förebyggande 

arbete av kränkningar på internet, genom att utveckla sociala relationer dock inte fungerar om 

eleverna inte känner att denne respekterar sin lärare.  

 

Student and School Staff Strategies to Combat Cyberbullying in an Urban Student 

Population 2015 

William V. Pelfrey, JR och Nicole L. Weber, 2015 

William V. Pelfrey, Jr Weber samt Nicole L. Weber (2015) har gjort en kvalitativ studie som 

behandlar elevers och lärares uppfattningar om fenomenet nätkränkningar samt hur de 

hanterar förekomsten av det eller hur ett förebyggande arbete bör gå till.  Författarna menar 

att förbyggande arbete mot nätkränkningar är mycket mer komplicerat än att endast förbjuda 

mobiltelefoner eller att begränsa internetanvändningen i skolan. I undersökningen beskrev 

elever hur de ibland valde att inte berätta att de utsatts för kränkningar för en vuxen. 

Författarna menar därför att det är viktigt att varje elev känner att de har någon vuxen de 

känner sig trygga med och söka hjälp hos denne om det skulle behövas.   

Resultatet av studien visade att det är viktigt att hela skolans personal och alla elever är 

inkluderade och involverade i arbetet för att förebygga eller hantera nätkränkningar. De 

menar att ett holistiskt arbetssätt, att aktivt involvera alla berörda, borde blir mer 

framgångsrikt i att motverka förekomsten av nätkränkningar. Med detta, och att skolpersonal 

och elever får en utvecklad förståelse och medvetenhet om aspekterna kring kränkningar på 

internet samt att de tillsammans utvecklar policys som skolan kan följa när situationer uppstår 

bör förekomsten av nätkränkningar kunna undvikas eller åtminstone minskas.    
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4.2.1 Relationskapande analys 

Bibbone och Monsons (2010) benämner policydokument som disciplinära dokument där 

konsekvenser för de som utsätter andra för nätkränkningar finns nedskrivna.  Pelfrey, Weber 

och Weber (2015) benämner det istället som policys som skolan kan följa när situationer 

uppstår så att de också kan undvikas i framtiden. Detta kan relateras med Stauffer et.al (2012) 

som beskriver skolpersonalens attityd gentemot denna problematik. Där blir interventionen att 

utveckla kunskap hos lärarna att det förebyggande arbetet mot nätkränkningar är en del i deras 

arbete. Har inte lärarna förståelse och kunskap om hur problemen med nätkränkningar 

påverkar elevers skolutveckling blir dessa dokument liggandes och oanvända. 	

 

Vidare i Bibbone och Monsons (2010) artikel beskrivs främjande interventioner där lärare 

skapar aktiviteter fokuserade på etiska aspekter och solidaritet emot medmänniskor. Detta likt 

Kyriacou & Zuin (2016) som benämner en social pedagogik där bildning socialisering och 

generell uppfostran via aktiviteter där normer och värden behandlas minimerar förekomsten 

av kränkningar på internet.  En intervention som endast tas upp av Bibbone och Monsons 

(2010) är att skolor förslagsvis kan skapa en skolkommitté där elevers åsikter får diskuteras 

och värdesätts i det främjande arbetet mot nätkränkningar.  

 

Relationerna mellan vuxna och barn synliggörs på olika sätt i de olika artiklarna. Gemensamt 

för dem alla är orden tillit och respekt. Utan tillit och respekt för varandra kommer inte 

problematiken med nätkränkningar att kunna hanteras och skolan kan inte heller skapa ett 

framgångsrikt förebyggande arbetssätt.  Alla fyra artiklar tar upp sociala relationer som en 

central intervention i arbetet med nätkränkningar. Bibbone och Monsons (2010) menar att 

läraren fungerar som en förebild för eleverna och måste därför vinna respekt hos sina elever. 

Även Kyriakos & Zuin (2016) uttrycker att läraren som mentor måste skapa förutsättningar 

för att elever ska känna tillit och kunna få stöd av sina lärare. Om en elev ska kunna hantera 

situationer där nätkränkningar har uppstått måste denne känna trygghet hos någon vuxen för 

att våga söka hjälp skriver Pelfrey, Weber och Weber (2015). Detta tar även Stauffer et.al 

(2012) upp där de tar upp faktumet att om relationerna mellan elever och skolpersonal är 

ickefungerande kan detta hota elevers integritet och därför ha negativa konsekvenser för 

arbetet med nätkränkningar.   

 

Alla artiklar talar även om vikten av fungerande sociala relationer mellan eleverna. Därför ges 

flera exempel på aktiviteter där tillit, ledarskap och respekt för varandras ska utvecklas 
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(Bibbone och Monsons, 2010) Det är viktigt för ett meningsfullt arbete mot nätkränkningar att 

både elever och skolpersonal involveras och inkluderas. Med goda relationer minskar 

förekomsten av denna typ av problematik. Detta som resultat av att de blivit omhändertagande 

individer.  

 

Samverkan mellan skolan och vårdnadshavare ses som en ytterligare framgångsrik 

intervention då det möjliggör förutsättningar för ett gemensamt förhållningssätt. Allra främst 

trycker Stauffer et.al (2012) på att samverkan mellan skola, elev och vårdnadshavare är en 

nyckelintervention i det förebyggande arbetet mot nätkränkningar.  

 

4.3 Lärande genom förebilder  

Den övergripande kärnan i artiklarna nedan är interventioner mot nätkränkningar som ett 

lärande med hjälp av förebilder. I artiklarna kommer förebildsrollen benämnas med olika 

titlar men som huvuddraget för de alla sett ur ett relationellt perspektiv blir relationer mellan 

jämnåriga eller äldre elever. Gemensamt för de artiklarna är att det används en annan 

kunskapskälla än enbart läraren vilket upplevs av eleverna bli tillförlitlig kunskap. Fokus i 

denna kategori hamnar på relationerna mellan eleverna och vad de kan bidra med i arbetet 

mot kränkningar på internet. Detta sammanställs i kommande artiklar och diskuteras i en 

analys.  

 

Malicious use of technology: what schools, parents and teachers can do to prevent 

cyberbullying  

Hani Morgan, 2013 

 

Hani Morgan har i sin artikel (2013) beskrivit flera tillvägagångsätt som lärare, föräldrar och 

skolan kan nyttja för att förebygga nätkränkningar. Författaren beskriver att lärare kan arbeta 

förebyggande med hjälp av att lära ut om netiquette eller via ”peer tutoring” som innebär att 

elever med större erfarenhet av denna problematik vägleder yngre elever. Det kan resultera i 

att yngre elever fostras in i en kultur fri från nätkränkningar.  

 

Lärare kan även genomföra olika aktiviteter som till exempel skapa lektioner eller 

temaarbeten som berör problematiken eller teater där eleven får möjlighet att sätta sig in i 

olika situationer med hjälp av att inta en roll.  En annan aktivitet kan vara debatter där hela 

skolan deltar. Läraren kan även arbeta med olika fallbeskrivningar där eleverna får träna på 
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att kritiskt granska eller lösa olika problem som berör nätkränkningar. I det åtgärdande arbetet 

menar författaren att lärare bör ha en handlingsplan som de kan ta hjälp av när problematiska 

situationer uppstår. Till sist behöver även läraren rapportera fall av nätkränkningar till 

skolledningen.  

 

Morgan (2013) fortsätter att beskriva vad skolan i sin helhet kan göra. Det kan innebära att 

skolan erbjuder föräldrar kunskap om denna problematik. Skolan kan även anordna möten där 

föräldrar får möjlighet att diskutera detta fenomen med experter, ett slags samarbete mellan 

skola, förälder och lärare. Skolledningen kan även utbilda skolpersonalen med hjälp av möten 

där olika fallbeskrivningar diskuteras för att på så vis öppna upp för en medvetenhet angående 

problematiken. Skolan kan även se till att dess personal utbildas av experter och genom det 

skapa en medvetenhet och kunskap om hur även de kan hantera olika slags problem. Det är 

viktigt, försätter Morgan (2013), att skolan har utarbetat olika policydokument som beskriver 

vad nätkränkningar är samt vilka konsekvenser dessa typer av handlingar kan ge men även 

hur de ska hantera de problem som uppstår.  

 

Slutligen summerar författaren interventionerna och beskriver att en central intervention kan 

bli att införa ett anonymt rapporteringssystem där eleverna själva kan delge information de 

har utan att uppleva att de själva skulle kunna bli utsatta. Om eleverna känner sig trygga 

kommer de troligtvis att delge information som i sin tur kan hjälpa skolan att utveckla dess 

förbyggande samt åtgärdande arbete.  

 

If it´s about me, why do it without me? Genuine student engagement in school 

cyberbullying education  

Donna Cross, Leanne Lester, Amy Barnes, Patricia Cardoso & Kate Hadwen, 2015 

 

Artikelförfattarna Donna Cross, Leanne Lester, Amy Barnes, Patricia Cardoso & Kate 

Hadwen (2015) har i sin studie kommit fram till att när eleverna aktivt känner att de kan bidra 

med något inom skolan t.ex. med projekt som berör dem resulterar det i ett ökat 

självförtroende. Även skolmotivation och omtanke för sina medmänniskor i skolan och 

samhället i stort ökar. Detta kan ske genom att läraren främst bygger en relation till eleverna 

där de känner att de är betydelsefulla. Elever kan även ses som nyckelfigurer när skolan 

arbetar fram olika förebyggande program mot nätkränkningar. På så sätt kan dessa program 

gynna både eleverna samt skolan i dess helhet. I denna studie arbetade de fram ett program 
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som bygger på att göra eleverna till ”cyber leaders”, det vill säga att eleverna agerar goda 

förebilder på nätet. Genom att eleverna bli tilldelade en roll, får de kunskap om ledarskap 

samt samverkar med skolans personal kan detta program ses som effektivt. Det är av vikt att 

dessa goda förebilder får tid i skolan att i olika grupper arbeta med frågor som berör 

fenomenet och hur det ska hanteras. På så vis blir skolan tillsammans med förebilderna 

ansvariga för att det genomförs. 

 

Programmet genomfördes samt utvärderades. De kom fram till att ”cyber leaders” önskade 

ytterligare kunskap i hur de förebygger samt motverkar mobbning för att det ska kunna bli 

framgångsrikare. De ville även få ytterligare kunskap i hur man stödjer utsatta elever. Med 

mer kännedom om verkliga fall som utgångspunkt i ett fortsatt arbete kan de få mer konkret 

kunskap att ta till samt förståelse för hur de kan använda olika privata inställningar på sociala 

medier. Författarnas slutsats i denna studie blev att det krävs att de som arbetar fram 

förebyggande program för att motverka nätkränkningar tar fasta på de ungas röster för att på 

så vis faktiskt kunna förstå vad som sker i deras virtuella miljö. Då unga personer besitter en 

slags expertkunskap om detta fenomen vore det en förlust att inte utgå ifrån deras kunskap när 

programmen arbetas fram. Förebilderna bidrar till meningsfull kunskap som kan hjälpa andra 

unga människor på ett framgångsrikt sätt.  

 

Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research 

and its implications and application to policy and practice  

Wanda Cassidy, Chantal Faucher & Margaret Jackson, 2013 

 

Författarna Wanda Cassidy, Chantal Faucher & Margaret Jackson (2013) har i sin artikel 

sammanställt aktuell forskning kring interventioner som finns att tillgå för att hantera 

problematiken med nätkränkningar, detta för att hjälpa verksamma lärare att kunna hantera 

problemet. De har kommit fram till att den här problematiken är väsentlig för skolan att 

hantera även om den främst förekommer utanför skolan på grund av att det påverkar elevernas 

välmående på flera olika sätt. De elever som blir utsatta kan få svårare att koncentrera sig, de 

undviker att gå till skolan, lägre kunskapsutveckling, att de känner sig otrygga i skolan vilket 

kan leda till att de eleverna bär med sig olika fysiska verktyg som de kan försvara sig med.  

 

Författarna har i sin studie kommit fram till att de eleverna som blir utsatta sällan berättar 

detta för lärare eller andra vuxna utan snarare söker hjälp hos sina vänner. Detta kan dock bli 
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problematiskt då vännerna inte besitter samma kompetens för att kunna ge lämpliga råd i och 

med de situationer som uppstått. Författarna kommer dock fram till att interventioner som 

bygger på att skapa sociala nätverk där jämnåriga har kunskap om problemet kan skapa en 

trygghet och möjlighet för de utsatta att faktiskt uppleva att de kan få adekvat hjälp.  

Författarna fortsätter med att beskriva att det är centralt att skolan hanterar nätkränkningar 

med hjälp av kunskap och utbildning. I och med detta diskuteras möjligheten att 

implementera mer av detta innehåll i kursplanerna för att de på så vis ska bli en naturlig del av 

elevernas lärande och lärarnas genomförda undervisning. Kursplanerna bör då utgå ifrån att 

lära eleverna om kritiskt tänkande, vett och etikett på internet samt säkerhet på internet. De 

hänvisar även till att kursplanerna bör gå i linje med värdegrunden samt vad som sker i 

samhället idag t.ex. i olika medier. På så vis behöver även kursplanerna fokusera på att fostra 

empatiska individer med god självkänsla då den goda självkänslan ansågs vara en av de topp 

tre viktigaste nyckeldelarna för att förbygga denna problematik.  

 

I studien har de har även noterat att om eleverna inte upplever att lärarna har koll på hur 

internet fungerar och vad som finns där så kommer de troligtvis inte att berätta för dem vad 

som försiggår där, detta på grund av att de sociala relationerna mellan elever och lärare inte är 

tillräckligt starka. Därför menar Cassidy, Faucher och Jackson (2013) att skolans personal bör 

ha tillgång till en handlingsplan som de kan använda som hjälpmedel. En sådan manual bör 

innehålla information om problemet, praktiska verktyg som kan användas i och med olika 

situationer och strategier för att förebygga och motverka problemet som utgår ifrån internet 

och dess resurser.  

 

I artikeln beskriver författarna att program som utgår ifrån att göra eleverna till aktörer ses 

som framgångsrika. De har bland annat noterat att ett program i England som heter 

”cybermentors”, som innebär att jämnåriga elever får agera som goda förebilder. Detta har 

setts som framgångsrikt på grund av att jämnåriga individer anses förstå och kunna vara till 

hjälp när situationer om nätkränkningar förekommer.  

 

Författarnas slutsats kan kopplas till ett samhällsperspektiv, det blir samhällets uppgift att 

agera förebilder för barn och unga. På så vis lära dem hur vi integrerar med varandra samt hur 

dessa interaktioner ger olika typer av konsekvenser. De beskriver även att en skola i denna typ 

av samhälle, som fokuserar på att skapa en god miljö där sociala relationer byggs mellan olika 

typer av medmänniskor, leder till att eleverna utvecklar respekt och blir omhändertagande 
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gentemot andra. I deras summering kommer de fram till att problem som handlar om elever 

och unga människor inte ska hanteras isolerat från annat som förekommer i deras tillvaro. På 

så vis kan skolor inte agera impulsivt med små korta isolerade interventioner utan istället med 

hjälp av interventioner som appliceras och genomsyrar skolans verksamhet vilket kan 

resultera i att skadliga beteenden så som nätkräkningar minimeras.  

 

4.3.1 Lärande genom förebilder analys  

Lärarna bör enligt Morgan (2013) agera förebilder i olika lektionsaktiviteter som t.ex. kan 

beröra rollspel, debatter och studier där elever får utveckla ett kritiskt perspektiv. En annan 

intervention är att eleverna, jämnåriga eller äldre, får agera förebilder. Det menar Cassidy, 

Faucher och Jackson (2013) leder till att det skapas sociala nätverk där elever får möjlighet att 

söka hjälp hos jämnåriga. En annan intervention är att låta äldre elever lära ut om 

nätkränkningar till yngre elever. Enligt Morgan (2013) kan detta ske genom ”peer tutoring” 

där äldre elever vägleder och fostrar yngre elever i hur vi bäst beter oss på internet. Detta likt 

Cross et.al (2015) som benämner de äldre eleverna som förebilder. Skolans personal utvecklar 

dessa cyber leaders kunskap om hur det förebyggande arbetet mot nätkränkningar kan gå till. 

Förebilderna får i uppdrag att gå in och undervisa yngre elever i hur de kan använda t.ex. 

privata inställningar i sociala forum. Med hjälp av detta skapas en mer autentisk bild av 

verkligheten till skillnad från undervisning av t.ex. en lärare som inte av eleverna upplevs 

vara insatt i ämnet. Av Cassidy, Faucher och Margaret Jackson (2013) benämns de eleverna 

som cybermentors, en intervention där eleverna görs till aktörer i arbetet mot nätkränkningar.  

 

Den stora skillnaden mellan artiklarna är att Cassidy, Faucher och Jackson (2013) 

uppmärksammar vikten av att interventioner inte är isolerade och impulsiva utan tillåts 

genomsyra hela skolans verksamhet.  

 

Det finns tydliga likheter mellan artikeln av Morgon (2013) och den av Cross et.al (2015). 

Till att börja med kan vi i båda se att betydelsen av fungerande sociala relationer i en trygg 

skolmiljö är av största vikt för att förebygga förekomsten av kränkande behandling på 

internet. Både artiklar förespråkar trygga relationer mellan jämnåriga samt äldre och yngre 

elever. Detta menar författarna till båda artiklarna kan ske genom träning i ledarskap och 

benämner detta som ”cyber leaders” och ”peer tutoring”. Artiklarna nämner också vikten av 

relationer mellan lärare och elev där eleven får känna sig betydelsefull. Detta kan även 

kopplas till vad Cassidy, Faucher och Jackson (2013) tar upp om problematiken kring 
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bristande relationer. Konsekvenser kring icke fungerande relationer kan bli att elever inte 

känner tillit till sina lärare och därmed väljer att inte berätta om de kränkningar som föregått 

på internet. Det i sin tur leder till att lärarna har svårt att hantera och stötta i problematiken. 

Därför benämner Cassidy, Faucher och Jackson (2013) vikten av att lärarna skapar en miljö 

där meningsfulla sociala relationer får utrymme att utvecklas. Det i sin tur kan leda till att 

nätkränkningar minskas eller förebyggs då eleverna får en ökad respekt för sina 

medmänniskor. Lärare kan som en intervention ta hjälp av förebilderna för att utveckla trygga 

relationer bland elever vilket leder till en känsla av att vilja hjälpa varandra. Ett mönster som 

syns i dessa artiklar, likväl i de föregående, är vikten av att skola och hemmet samarbetar och 

att det finns god kommunikation däremellan.  Då vårdnadshavare har en annan möjlighet att 

uppmärksamma händelser och situationer som händer utanför skolan men som påverkar 

verksamheten och som skolan med sin expertis kan hjälpa till att åtgärda så krävs det ett gott 

samarbete mellan alla aktörer.  

 

4.4 Antimobbningsplan  

Utgångspunkten för följande tre artiklar är ett gemensamt synsätt där antimobbningsplaner är 

en god intervention för att minimera nätkränkningar. Utmärkande för dessa artiklar, sett ur ett 

relationellt perspektiv, är inkludering och delaktighet för alla berörda i alla aspekter som berör 

utveckling och arbetet med antimobbningsplaner. Som ett annat övergripande mönster syns 

ett nödvändigt helhetsperspektiv på skolan där alla väsentliga komponenter ingår i nedskrivna 

policydokument. Antimobbningsplaner ses ofta som isolerade interventioner att ta till vid 

olika problematiska situationer i skolan. I följande sammanställning beskrivs 

antimobbningsplaner och hur de kan arbetas med och om hur framgångsrikt det arbetssättet 

är. I analysavsnittet ställs det i relation till den svenska skollagen.  

 

School policies on bullying and cyberbullying: perspectives across three Australian 

states. 

Caitlin Chalmers, Marilyn Anne Campbell, Barbara A Pears, Des Butler, Donna Cross, Philip 

Slee & Sally Kift, 2016 

 

Caitlin Chalmers, Marilyn Anne Campbell, Barbara A Pears, Des Butler, Donna Cross, Philip 

Slee & Sally Kift (2016) har genomfört en undersökning där syftet var att synliggöra olika 

perspektiv på fenomenet nätkränkningar och hur det kan hanteras med hjälp av 

policydokument. Studien synliggör hur skolpersonal kan arbeta förebyggande mot 
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nätkränkningar med hjälp av antimobbningsplaner. Genom dessa undersökningar har 

författarna kommit fram till att policydokument samt antimobbningsplaner måste innehålla 

flera komponenter. Dessa är: tydlighet och överensstämma med nutiden, ha ett slagkraftigt 

budskap, inkludera skolans verksamhet samt innehålla kunskap som kan bidra till lärande. 

Komponenterna bör också riktas mot ett helhetsperspektiv på skolan. Chalmers et.al (2016) 

menar även att planer måste innehålla konkreta exempel som lärare och skolpersonal kan 

koppla till sin egen verksamhet. Som en del av planens interventioner ska det också 

specificera vilka roller som olika aktörer får i policydokumenten och även bör det finnas 

tydliga definitioner av vad nätkränkningar samt traditionell mobbning innebär. Slutsatsen 

behandlar det faktum att oavsett hur välarbetade dessa policydokument och 

antimobbningsplaner är så lämnar det ingen garanti för att de fungerar förebyggande samt 

förhindrar att nätkränkningar förekommer då de som har skapat dem reellt sett inte har 

tillräckligt stor kunskap om problematiken i relation till skolans praktiska verksamhet.  

 

The impact of training on faculty and student perceptions of cyber- bullying in an urban 

south central Texas middle school  

Jennifer Herrera, Lori Kupczynski & Marie-Anne Mundy,2015  

Jennifer Herrera, Lori Kupczynski och Marie-Anne Mundy (2015) tar i sin artikel upp frågan 

om ökad kunskap hos elever och lärare inom ämnet nätkränkningar och dess effekter kan 

bidra till att motverka förekomsten. Tidigare forskning som artikeln hänvisar till menar att det 

är nödvändigt att med olika typer av interventioner motverka kränkningar på internet genom 

att till exempel öka elevers kunskap om säkerhet på internet samt vett och etikett på internet. 

Forskning som artikeln tar upp visar att ju mer kunskap och förståelse elever har för digitalt 

beteende desto bättre kan de hantera kränkningar om det skulle förekomma.  

 

Det är vanligt att skolor har bestämda anti-mobbningsprogram som ska följas vid förekomst 

av olika typer av kränkningar och Herrera, Kupczynski och Mundy (2015) menar att 

bestämda policys gällande hantering av kränkningar på internet är nödvändigt att införa på 

varje skola för att arbeta förebyggande. Det är dock också viktigt att skolan har ett aktivt 

värdegrundsarbete och undervisar om säkerhet på internet.  

 

Författarna ger i sin artikel exempel på olika antimobbningsprogram som ingår i läroplaner 

och används på olika skolor i USA. De har utfört en enkätstudie bland elever och lärare för att 
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undersöka om enskilda interventioner ger någon effekt på upplevelsen och förekomster av 

kränkningar på internet samt hur ofta det rapporterats. Studien genomfördes en vecka efter att 

elever och lärare sett en film om säkerhet på internet där olika aspekter kring kränkningar på 

internet diskuterades. Resultatet av undersökningen visade att det inte räcker med enskilda 

interventioner för att förebygga kränkningar på internet. Istället menar författarna att det krävs 

en kombination av olika interventioner – sociala, kunskapsutvecklande och psykologiska, för 

att skapa ett meningsfullt och framgångsrikt arbete för att förebygga och hantera 

nätkränkningar. 

 

Current Evidence of Best Practice in Whole-School Bullying Intervention and Its 

Potential to Inform Cyberbullying 

Natacha Pearce, Donna Cross, Helen Monks, Stacey Waters, och Sarah Falconer, 2011 

Natacha Pearce, Donna Cross, Helen Monks, Stacey Waters, och Sarah Falconer (2011) tar i 

sin artikel upp samband mellan traditionella kränkningar och trakasserier och kränkningar på 

internet. Forskning som de hänvisar till visar att elever som blir utsatta för nätkränkningar 

också kränks på andra sätt. Därför undersöker de om antimobbningsplaner och åtgärder som 

används för att förebygga traditionella kränkningar kan appliceras på nätkränkningar. 

Kränkningar som förekommer på internet är mer komplicerade på många sätt men framförallt 

då det är svårare att finna vem som ligger bakom det samt att det ofta saknas auktoriteter på 

internet. Då den teknologiska utvecklingen bidrar till allt fler sätt och platser för 

nätkränkningar att äga rum menar författarna att det krävs mer forskning om fenomenet 

nätkränkningar för att komma fram till vilka interventioner som bör användas. Vad författarna 

kommer fram till är att det krävs en större förståelse för kränkningar och trakasserier överlag 

för att de ska kunna hanteras och förebyggas. Studien visade att interventionsprogram där hela 

skolan involverades (även vårdnadshavare) var de mest framgångsrika i att motverka 

kränkningar. På detta sätt involveras en större mängd människor i arbetet och kan då nå både 

de som utsatts, de som kränker och de som tittar på.  

4.4.1 Antimobbningsplan analys 

Skollagens (Skollagen 2010:800) bestämmelse är att alla skolor ska ha en utvecklad och 

dokumenterad policy för hur hantering och motverkande arbete av alla typer av kränkningar 

och trakasserier ska gå till. Vissa skolor skapar eller använder sig av färdiga 

antimobbningsplan som t.ex. FRIENDS som är vanligt i svenska verksamheter. I de tre 
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artiklarna ovan är antimobbningsplaner den gemensamma nämnaren. De har arbetats fram 

utifrån skolans policydokument. Chalmers et.al (2016) och Herrera, Kupczynski och Mundy 

(2015) belyser att det är kunskap om ämnet som ska vara kärnan i dessa planer. Chalmers et.al 

(2016) utvecklar med flera komponenter som ska ingå. Bland annat menar de att 

komponenterna måste vara kopplade till nutiden och den ständigt föränderliga problematiken 

som internet medför. Även Herrera, Kupczynski	och Mundy (2015) nämner vikten av att det 

är flera aspekter som ska tas med i en utformad antimobbningsplan, t.ex. sociala och 

psykologiska faktorer. Vidare kan det relateras till Pearce et.al (2011) som undersökt om det 

fungerar att applicera program skapade för traditionell mobbning som sker ansikte mot 

ansikte till att använda dessa vid arbetet med nätkränkningar. Pearce et.al (2011) menar att 

detta inte är optimalt då det krävs en större förståelse kring kränkningar och trakasserier 

överlag för att också kunna förstå hur de ter sig på internet. I antologin Kränkningar i skolan 

– analyser av problem och lösningar (Skolverket, 2013) diskuteras Skolverkets utvärdering 

om antimobbningsplaner fungerar eller ej. Resultatet där visade att det inte fanns någon 

antimobbningsplan som fungerade till 100% utan istället fanns det delar i alla som kan 

fungera framgångsrikt. Vidare beskriver de att anledningen till att de inte fungerade optimalt 

var för att de inte vilade på en vetenskaplig grund vilket också tas upp i den internationella 

forskningen där Chalmers et.al (2016) styrker att antimobbningsplaner måste utvecklas utifrån 

vetenskaplig kunskap och beprövas erfarenhet.   

 

Gemensamt för de tre artiklarna är att skolor och antimobbningsplanerna måste innehålla ett 

aktivt värdegrundsarbete. Med det kommer en djupare förståelse för allas lika värde och kan 

vara en bidragande faktor till att kränkningar och trakasserier minskar både på internet och i 

den fysiska verksamheten. Även dessa artiklar belyser aspekten av att det är viktigt att hela 

skolan blir involverade i arbetet tillsammans med vårdnadshavare. Dessa program syftar till 

att utveckla fungerande sociala relationer mellan elever och lärare. Söderström (2013, s.42) 

menar att värdegrundsarbetet ibland kan kännas främmande och icke verklighetsförankrat för 

eleverna och inte nå önskad effekt i det förebyggande arbetet mot kränkningar. Det därför 

viktigt att värdegrundsarbete blir en naturlig del av undervisning i alla ämnen.  

 

5. Summerande analys av samtliga kategorier 

Då alla 12 artiklar i studien visar flera gemensamma drag och skillnader kommer i följande 

avsnitt en sammanfattande, övergripande analys av alla de olika kategorierna.  
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Den stora likheten mellan alla 12 artiklar har visat att det krävs mer kunskap och förståelse 

om nätkränkningar, hur stor spridning det har, hur det uttrycks och vilken påverkan det 

faktiskt har på elever och skolans verksamhet. Detta benämns återkommande som vett och 

etikett på internet (netiquette) och gäller både för lärare och elever. Flertalet av artiklarna 

nämner att netiquette på internet kan implementeras i kursplanerna för att på så vis genomsyra 

hela utbildningen. Antimobbningsplaner kan ses som en del av kursplanen men då är det 

viktigt att de inte används vid isolerade tillfällen utan genomsyrar den vardagliga 

verksamheten. Varje skola ska enligt skollagen (2010:800) ha en gemensamt bestämd policy 

för hur arbetet för att förebygga kränkningar ska utföras vilket kan liknas med en 

antimobbningsplan. Chalmers et.al (2016) menar att antimobbningsplaner inte garanterat 

fungerar förebyggande om de inte används på rätt sätt.  

 

Som vi kunnat se i ”netiquette kategorin” och i ”lärande genom förebilder” kan det upplevas 

problematiskt om eleverna har mer kunskap om den digitala världen än vad lärarna har. Detta 

kan få konsekvenser för undervisningen i netiquette då elever kan tycka att lärarna inte 

”hänger med”. Med hjälp av de förebilder som t.ex. benämns som cyber leaders kan lärare 

undvika att känslan av att inte vara uppdaterade då jämnåriga eller äldre elever kan bistå med 

ytterligare kunskap och hjälpa till vid lärandet om netiquette. Läraren bör fortsätta att 

fokusera på värdegrundsarbete, både i den digitala världen och i samhället i sig, genom att 

låta det genomsyra all undervisning och med det fostra demokratiska medborgare.  

 

Skolverket beskriver att det finns en risk med att det förebyggande arbetets interventioner 

sker i en slags ”moralpanik” som innebär att förbud och regler införs. Då det resulterar i att ett 

konstruktivt och genomsyrande arbete hamnar i skymundan leder det inte till de resultat som 

önskas (Skolverket 2014, s 44, 59, 60, 70, 71). Flera artiklar tar upp att hot om straff och 

repressalier inte är en fungerade strategi när det gäller arbetet med nätkränkningar. Arbetet för 

att förebygga nätkränkningars förekomst har visat sig vara mycket mer komplicerat än att 

endast förbjuda telefoner i skolan. Det är viktigare att få kunskap och fostras in i en 

omhändertagande och respekterande kultur. Även detta är något som tas upp i den svenska 

forskningen. Flygare och Johansson (2013, s.136) tar upp elevers rädsla att berätta om vad 

som sker på nätet för vuxna då de är oroliga att det ska bidra till konsekvenser t.ex. begränsad 

tillåten tid att använda internet. Vidare beskriver de att vuxna inte bör kontrollera och 
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förbjuda utan snare lära elever och ungdomar att kunna ta medvetna och moraliska val på 

internet (Flygare och Johansson 2013, s. 136).  

 

Som en slutgiltig analys ses ett relationellt perspektiv som en grundläggande aspekt för alla 

interventioner som ska genomföras. Oavsett vilken intervention som har benämnts i de olika 

artiklarna har de grundats sig i vikten av meningsfulla sociala relationer. Detta kan återigen 

kopplas till den svenska forskningen som benämner att delaktighet i arbetet att skapa ett gott 

skolklimat är centralt för att relations- och statusarbete som bidrar till kränkningar inte ska 

urarta och ta för stort utrymme från undervisningen. Istället bör lärarna utnyttja 

undervisningstiden till att skapa möjligheter för samarbete som i sin tur leder till goda 

relationer (Söderström 2013, s. 45). 

 

Nätkränkningar är en problematik som vissa lärarkårer nödvändigtvis inte anser vara en del av 

deras uppdrag att hantera då det till större del pågår utanför skolans verksamhet. Flertalet av 

artiklarna tar upp att det är viktigt att lärare har en god attityd och inställning kring denna 

problematik då det kan komma att påverka elevers kunskapsutveckling samt psykiska 

välbefinnande i skolan.  

 

6. Slutsats  

Syftet med denna studie var att sammanställa och diskutera delar av den aktuella forskningen 

kring fenomenet nätkränkningar och de interventioner som beskrivs för ett främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete kring problematiken. Genomgående i studien har detta 

också diskuterats utifrån ett relationellt perspektiv. Som slutsats kan vi se att de interventioner 

som lyfts fram och beskrivs i den utvalda forskningen är många och har gemensamma drag. 

De kan samlas under de övergripande interventionskategorierna: netiquette, 

relationsskapande, lärande genom förebilder samt antimobbningsplaner. Netiquette bidrar 

med mer kunskap för lärare och elever hur internet fungerar samt hur en bör bete sig vid 

internetanvändning. Relationsskapande som en intervention lyfter fram hur viktigt det är med 

fungerande sociala relationer i skolan. Genom att eleverna själva blir aktiva aktörer i arbetet 

för att motverka nätkränkningar, som förebilder för de yngre eller ”cyber leaders” blir de 

delaktiga och arbetet får en annan innebörd. En av de vanligare interventionerna är 

antimobbningsplaner vilket vi kan se fungerar bäst i kombination med andra interventioner då 

det ger en grund för läraren att stå på. Utifrån dessa interventioner blir de gemensamma 
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nämnarna sett ur ett relationellt perspektiv nyckelorden sociala relationer, inkludering och 

delaktighet. Utan dessa komponenter så får inte interventionerna någon betydelse. Sociala 

relationer, inkludering och delaktighet skapar en grund som sedan de beskrivna 

interventionerna kan bygga på. Det är viktigt att interventioner blir en del av undervisningen 

och inte blir isolerade insatser för att de ska nå framgång. Skolan är en plats för lärande. Detta 

innebär också att lära sig leva med människor olika dig själv i en demokratisk miljö. Här 

behövs det ett förlåtande klimat där utrymme för att lära av sina misstag finns. Som en 

ytterligare slutsats kan vi se att olika interventioner ensamma inte är någon garanti för ett 

fungerande anti-kränkningsarbete. Därför är det viktigt att anpassa och kombinera 

interventioner efter rådande skolklimat. Likt de didaktisk val en lärare gör i 

ämnesundervisning krävs det också att läraren tar didaktiska beslut i ett anti-kränkningsarbete.  

 

Även om lärare fokuserar mycket tid på att bygga sociala relationer så måste också dessa 

kopplas till kunskap om internet. Detta bidrar till förståelse för hur en god medborgare bör 

agera på internet. En slutsats är att sociala relationer må hjälpa till att minimera problematiken 

kring nätkränkningar men det skapar ingen garanti att det försvinner helt. Som sista slutsats 

kan vi se att en grundläggande intervention för att minimera förekomsten av nätkränkningar 

är en ökad kunskap och förståelse hos lärare. Detta är nödvändigt för att hantera kränkningar 

och trakasserier. Därför är det viktigt att lärare är uppdaterade med den senaste forskningen 

men samtidigt fortsätter med ett meningsfullt relationsskapande för att på så sätt kunna 

hantera ett ständigt föränderligt problem.  

 

7. Diskussion  

I denna studies inledning beskrevs skolans värdegrundsuppdrag där en central del är att 

skolan ska skapa en social gemenskap. Elever ska lära sig leva i ett demokratiskt samhälle där 

olikheter accepteras och respekteras. I inledningen har vi också nämnt skolans uppdrag 

gällande att fostra demokratiska medborgare. I de sammanställda artiklarna har det vid ett 

flertal tillfällen lyfts fram och betonats vikten av att eleverna själva är delaktiga, blir hörda 

och får med det inkluderas i ett arbete som är högst relevant för de själva. Känner eleverna att 

de är en del av ansvaret för arbetet kring nätkränkningar så finns fler möjligheter till att de tar 

det på större allvar och agerar etiskt. Detta kan öka elevers välbefinnande och därmed bidra 

till kunskapsutveckling.  
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 I och med denna studie kan vi med hjälp av den sammanställda forskningen se att fungerande 

och meningsfulla sociala relationer mellan elever, skolpersonal och föräldrar är det mest 

centrala i arbetet mot att förbygga och hantera kränkningar på internet. Alltså att skolan har 

lyckats skapa en social gemenskap. Däremot kan vi se att sociala relationer inte är den enda 

interventionen som måste implementeras i skolan utan en grundläggande och ständigt 

utvecklande kunskap om fenomenet kränkningar på internet måste genomsyra hela 

undervisningen. Även om skolan har en fungerande social gemenskap så betyder inte det att 

nätkränkningar förhindras helt om problematiken endast tas upp vid enskilda isolerade 

interventioner. Det blir av vikt att interventioner appliceras i samtliga ämnen alternativt skrivs 

in i läroplanen. All kränkande behandling som påverkar skolans verksamhet måste utredas 

och hanteras av skolans personal (Skolinspektionen 2016). Därför är det av yttersta vikt att 

skolpersonalen är medvetna om komplexiteten i fenomenet nätkränkningar. Detta kan 

avslutningsvis relateras till den summerande analysen gällande att kunskap och förståelse är 

en av nycklarna till framgång när det kommer till att främja, förebygga och åtgärda 

kränkningar som skett på internet.  
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Bilaga 1 - Litteraturöversikt  
 
 
Studiens 
namn + årtal 

Författare och 
tidskrift 

Syfte Interventioner/insat
ser  

Vem ansvarar 
för arbetet? 
 
(lärare, kurator 
etc.) 

Målgrupp?  
 
(individ, klass/grupp eller 
skolan) 

1. Cyberbullying 
and Moral 
Disengagement: 
An Analysis 
Based on a Social 
Pedagogy of 
Pastoral Care in 
Schools  
2016 

Chris Kyriacou och 
Antonio Zuin.  
 
An international 
Journal of personal, 
social and 
emotional 
development. Volym 
34 nr 1.  

Att analysera hur anti-
mobbningsplaner bör 
kombineras med den 
pedagogiska undervisningen 
och skolans ”pastoral care” 
(kuratorer etc.)  

Förebilder  Pedagoger, 
kuratorer etc.  

Eleverna  

2. Cyberbullying: 
Resources for 
Intervention and 
Prevention 2013 
 

Charles E. Notar, 
Sharon Padgett & 
Jessica Roden.  
Universal journal of 
Educational research 
1(3):  
s. 133-145   

Att sammanställa artiklar som 
tar upp nätkränkningar för att 
se vilka interventioner som 
finns för att arbete med det.  

Netiquette Skolpersonal  Samtliga elever i skolan  

3. Student and 
School Staff 
Strategies to 
Combat 
Cyberbullying in 
an Urban Student 
Population 2015 
 

William V. Pelfrey, 
JR och Nicole L. 
Weber  
 
Preventing school 
failure. Volym 59 
(4), s. 227-236 

Kvalitativstudie Att se vilka 
strategier enskilda elever, 
lärare och skolor använder för 
att arbeta förebyggande mot 
nätkränkningar.  

Inkludering och 
involvering i 
arbetet.  

Pedagoger, 
eleverna själva 
och skolan 
som 
organisation 

Lärare, elever och skolan i sig.  
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4. School Policies 
on Bullying and 
Cyberbullying: 
Perspectives 
across Three 
Australian States 
2016 
 
 
 
 
 

Caitlin Chalmers, 
Marilyn Campbell, 
Barbera A. Pears, 
Des Butler, Donna 
Cross, Philip Slee 
och Sally Kift.  
Educational 
research. Volym 58 
s. 91-109 

Att undersöka perspektiven 
från de involverade i att skapa 
skolpolicys, hur de definierar, 
och arbetar förebyggande mot 
nätkränkningar 
 

 
Antimobbningsplan
er,  
Cyber leaders,  

 
De som skapar 
programmen  

 
Elever och skolpersonal  

5. Current 
Evidence of Best 
Practice in 
Whole-School 
Bullying 
Intervention and 
Its Potential to 
Inform 
Cyberbullying 
Interventions 
2012 
 

Natasha Pearce, 
Donna Cross, Helen 
Monks, Stacey 
Waters och Sarah 
Falconer. 
Australian Journal of 
guidance and 
counselling  
Volym 21 (1) 

Sammanställa sätt att hantera 
mobbning för att se om de kan 
appliceras på 
internetmobbning. 
 
 

Systematiskt arbete 
för att motverka 
både sorters 
mobbning  

Skolans 
anställda 

Mer generellt, allmän 
målgrupp kan riktas mot det/de 
som krävs.  

6. Malicious Use 
of Technology: 
What Schools, 
Parents, and 
Teachers Can Do 
to Prevent 
Cyberbullying 
2013 
 

Hani Morgan  
 
Childhood education 
volym 89 nr. 3 s146-
151  
 

Syfte att införa flertalet 
interventioner för att komma åt 
problematiken med fokus på 
att relationer ska hjälpa dessa 
att nå framgång  

Peer tutoring, 
förebilder, anonymt 
rapporteringssyste
m 

 Eleverna  

 
 
Social Support 
Seeking in 
Relation to 
Parental 
Attachment and 
Peer Relationships 
among Victims of 
Cyberbullying 
2015 
 
Bortfall –fel fokus 

 
Ševčíková, Anna; 
Macháčková, Hana; 
Wright, Michelle F.; 
Dědková, Lenka; 
Černá, Alena 
 
 
Journal of 
Psychologists & 
Counsellors in 
Schools, Volym 25 
nr 2, s. 170 

 
 
  Se hur relationer till jämåriga 
och föräldrar påverkar hur man 
i framtiden blir som individ.  

 
 Kartlägga 
relationer  

De lärare som 
är nära 
eleverna  

Dom utsatta  
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What Limits the 
Effectiveness of 
Antibullying 
Programs? A 
Thematic Analysis 
of the Perspective 
of Teachers 
2016 
 
Bortfall – fel 
målgrupp? 

Charles E. 
Cunningham, 
Heather Rimas, 
Stephanie Mielko, 
Cailin Mapp, Lesley 
Cunningham, Don 
Buchanan, Tracy 
Vaillancourt, Yvonne 
Chen, Ken Deal & 
Madalyn Marcus   
 
Journal of School 
Violence  
Volym 15, 2016   
Nr 4.  s. 460-482 

 
Diskuterar hur lärare förstår, 
upplever 
antimobbningsprogram  

Se vad som behövs 
för att lärare ska 
kunna arbeta 
effektivt mot 
mobbning ef 
specifika 
interventioner.  

lärare Lärarkåren  

Addressing 
Bullying Problems 
in Irish Schools 
and in Cyberspace: 
A Challenge for 
School 
Management 
2014 
 
Bortfall – fel 
målgrupp 
 

 
Lucie Corcoran & 
Conor Guckin 
Journal Educational 
Research  
Volym 56, nr 1 s.48-
64  
 

 
Hur rektorer kan arbeta för att 
förhindra mobbning   

 
Interventioner som 
hjälper rektorer ej 
specifikt kopplat 
mot eleverna  

Rektorer och 
lärare  

Rektorer  

 
A Cross-Cultural 
Comparison of 
Adolescents' 
Experience Related 
to Cyberbullying 
2008 
 
Bortfall – fel fokus 
+ för gammal  
 

 
Qing Li 
 
Journal Educational 
Research  
Volym 50, - nr 3  
s. 223-234 

 
Skillnader i nätkränkningar 
mellan elever i två länder  

Kartläggning och 
diskussion, ej 
interventioner  
 

Lärare och 
forskare  

Elever  

Intervening in 
Bullying: 
Differences across 
Elementary School 
Staff Members in 
Attitudes, 
Perceptions, and 
Self-Efficacy 
Beliefs 2015 
 
Bortfall – fel fokus 

Anne Williford  
 
Children & schools 
Volym 37 Nr 3 
 
  

 
Se hur olika personal i skolan 
ser på mobbare, offer och hur 
de tror att situationer uppstår.  

Ej interventioner, 
endast diskussion 
av upplevelser  

All 
skolpersonal 

Skolpersonal kopplat till 
eleverna  

7. Bullying: 
Proactive Physical 
Educators' 
Contribution to 
School-Wide 

Anne Bibbone och 
Mara Manson.  
Journal of physical 
education recreation 
and dance  

Fokuserar på olika typer av 
mobbning, även 
nätkränkningar.  

Via olika ämnen 
skapa goda 
medborgare.  

Skolpersonal  Elever 
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Prevention  
2010 

Volym 81, nr. 7 

 
8. If it´s about 
me, why do it 
without me? 
Genuine 
student 
engagement in 
school 
cyberbullying 
school (2015) 

Donna Cross, Leanne 
Lester, Amy Barnes, 
Patricia Cardoso och 
Kate Hadwen.  
The international 
Journal of emotional 
education. Volym 7 
nr.1 

Minska nätmobbning mellan 
elever med hjälp av göra 
eleverna till bärare av 
budskapet.  

Skol aktiviteter  
 
Eleverna ska 
bli ”ledande 
förebilder” på nätet. 
Genom att lära ut 
om detta.  

Skolan Hela skolan. 
Vissa specifika elever 
blir ”ledare”  

 
9. The impact of 
training on 
faculty and 
student 
perceptions of 
cyberbullying 
in an Urban 
South Central 
Texas Middle 
school  (2015) 

 
Jennifer Herrera, Lori 
Kupczynski och Marie-
Anne Mundy  
 
Research in higher 
education journal. 
Volym 27  

 
Syftet var att bestämma om 
utvecklad kunskap om 
nätkränkningar kan motverka 
det.   

 
Enskilda 
interventionen i 
form av 
antimobbningsplan
er  

 
 

 
En specifik skola fick agera 
undersökningsgrupp. 

10. Cultivating 
cyber-
phronesis: a 
new educational 
approach to 
tackle 
cyberbullying 
(2016) 

Tom Harrison. 
 
Pastoral care in 
education, 34:4,  
s.232-244  

Skapa ett internetmedvetande.   Moraliska 
utbildningsinterven
tioner  

 Elever överlag i skolan.  

11. High school 
teachers 
perceptions of 
cyberbullying 
prevention and 
intervention 
strategies (2012) 

Sterling Stauffer, 
Melissa Allen Heath, 
Sarah Marie Coyne och 
Scott Ferrin  
Psychology in the 
school. Volym 49.   

Undersökt hur 66 lärare 
upplever effekter av 
nätmobbning.  

Utbilda/fostra 
lärare att hantera 
detta fenomen. 
 
Involvera 
föräldrarna. Varna 
elever som utför 
detta samt ökade 
konsekvenser     

Skoladministra
törer ska 
genomföra 
detta, se till att 
lärarkåren får 
tillgång till 
detta.  

Lärarkåren, hemmet och elever 

12. 
Cyberbullying 
among youth: a 
comprehensive 
review of 
current 
international 
research and its 
implications 
and applicatios 
to policy and 
practice (2013) 

Wanda Cassidy, 
Chantal Faucher och 
Margaret Jackson.  
School psychology 
v34 nr. 6 s. 575-612  
 

Studera många olika aspekter 
av fenomenet. Främsta syftet 
är att undersöka stoppande 
samt angripande faktorer. 

Utveckla 
skolsystemet.  
 
Söka hjälp hos 
jämnåriga, vett och 
etikett, sociala 
relationer, Cyber 
mentors 

 Föräldrar och Skolpersonal  

The role of 
school 
psychologists in 

Terry Diamanduros, 
Elizabeth Downs & 
Stephen J. Jenkins  

 
Utveckla strategier för 
skolpsykologer för att hantera 

Strategier för att 
guida psykologer i 
att hantera 

skolpsykologe
r  

 Skolpsykologer  
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the assessment, 
prevention, and 
intervention of 
cyberbullying 
(2008)  
 
Bortfall – fel 
målgrupp + för 
gammal 

 
Psychology in the 
schools  
Volym 45, nr 8 
s. 693–704 

fenomenet  problematiken.  

 
From the school 
yard to cyber 
space: a pilot 
study of bullying 
behaviors among 
middle school 
students (2014) 
 
Bortfall – fel 
fokus 

 
 
 Joanne L. Previts, 
Ph.D., Editor Dan 
Bauer, Ph.D., Editor 
Georgia College 
Georgia Southern 
University 
Milledgeville, Georgia 
Statesboro, Georgia 
 
Reserach in Middle 
level education  
 
 Volym37 Nr 6 

 
Öka kunskap i en växande 
problematik  

Forskning ska ge 
strategier för att 
utveckla 
interventioner inte 
specifika vilka 
interventioner som 
finns.  

 
Otydligt, 
delvis lärare 
och 
skolledning.  

Skolan i sin helhet  

Cyberbullying: a 
preliminary 
assessment for 
school personnel 
(2008)  
 
Bortfall – för 
gammal 

 
Kimberly L. Mason 
 
Psychology in the 
schools  
Volym 45,nr 4 
S. 323–348 

Syftet att ge en överblick av 
fenomenet som sedan kan leda 
till interventioner  

Skapa medvetenhet 
ej specifika 
interventioner  

lärare Skolans elever  

Cyber –and face-
to-face bullying: 
who crosses 
over? (2016) 
 
Bortfall  

Hwayeon Helene Shin, 
Valerie Braithwaite & 
Eliza Ahmed 
 
Social psychology of 
education  
19(3) 

 
Syfte att undersöka hur många 
elever som upplevt mobbning  

Diskutera 
upplevelser samt 
betydelse av 
relationer men ej 
specifika relationer 

Läraren  Skolans elever  

 
Databas: ERIC (EBSCO) 
Sökord: cyberbullying + interventions + school 
Avgränsning: peer reviewed + full text 
Antal träffar: 57 bortfall totalt: 45st 
	


