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Förord
Vi vill börja detta förord med att tacka alla inblandade i denna studie. Tack till alla pedagoger som
ställt upp i intervjuerna - utan er hade inte denna studie varit möjlig att utföra. Tack till alla anhöriga
som stöttat oss i processen och lyft oss när energin har varit låg. Vi vill också rikta ett stort tack till vår
handledare Malin som gett oss hopp och knuffar i rätt riktning.

Vi som har utfört denna studie har samarbetat genom hela processen. Då vi båda bor på samma ort
har det blivit naturligt att ses vid fysiska tillfällen och arbetet har således diskuterats fram och tillbaka
under skrivandet. Vi har delat upp arbetet till viss del. Bland annat har Jonas ansvarat över att få tag i
de festa respondenter till studien. Sara har till större del skrivit fram metoddelen. Vi har dock alltid
samtalat och sett till att vara överens inom dessa områden där våra diskussioner också har bidragit till
en djupare förståelse och nya infallsvinklar genom hela studien. Vid framskrivningen av resultatet har
vi arbetat tillsammans, likaså vid diskussionen. Vi har under denna process samtalat och diskuterat
med  varandra  samtidigt  som  vi  skrivit  texten.  Så  tillslut  vill  vi  även  tacka  varandra.  Tack  för
tålamodsprövningar,  kunskapsutveckling  och  utmanande  tankar.  Tack  för  uppbackning  och
samarbete, vilka har varit de största pusselbitarna för att få ihop detta arbete.



Abstrakt
Nätkränkningar  uppmärksammas  mer  och  mer  i  och  med  ökad  digitalisering  och  har  visat  ge
negativa aspekter bland elever (Notar, Padget & Roden, 2013), vilket gör att fenomenet bör tas på
allvar inom skolor. Trots detta visar tidigare forskning även att många pedagoger upplever att de inte
har tillräcklig kompetens för att  kunna arbeta med förebyggande arbeten inom skolorna (Cassidy,
Brown  & Jackson,  2012b).  Syftet  med  vår  studie  är  att  undersöka  pedagogers  uppfattningar  om
nätkränkningar och förebyggande arbeten mot dem. Studien är kvalitativ där data har samlats in
genom  intervjuer  från  verksamma  pedagoger  i  grundskolan.  Resultatet  visar  att  pedagogerna
upplever medvetenhet om att nätkränkningar sker bland eleverna samt att dessa inte alltid kommer
upp till ytan. Ett förebyggande arbete kan handla om att lära ut till eleverna hur man använder nätet
på ett  vis  som inte  skadar  andra eller  sig  själva.  Det  visar  sig  samtidigt  att  pedagogerna  saknar
kompetens och att rektorer behöver se sitt ansvar i att implementera fungerande arbetssätt inom detta
område.  Inom ett  förebyggande arbete  är  diskussioner  med elever  är  en  populär  väg att  gå  och
eleverna kan behöva känna sig involverade i processen då nätet uttrycks vara elevers egen värld mer
än de vuxnas. Rädslan för att bli av med digitala verktyg kan bidra till att elever inte alltid berättar om
negativa händelser på nätet för lärare. I och med detta bör inte digitala verktyg heller förbjudas för
elever  utan  istället  förespråkas  av  pedagogerna  att  eleverna  blir  involverade  i  arbetet  mot
nätkränkningar.  Bland  annat  kan  tillåtelsen  av  digitala  verktyg  bland  elever  bidra  med  att
kompetensen om dessa ökar hos pedagogerna. 

Nyckelord: nätkränkningar, digitala verktyg, uppfattningar, kompetens, diskussion, ansvar.
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Introduktion
Nätkränkningar är ett område som många gånger lyfts i media och som vi själva har märkt av vid
användande av internets olika plattformar. Enligt en rapport från Statens Medieråd (2017) använder
91% av barn i åldern 9-12 år mobiltelefon och 81% av dessa använder denna till internetbruk. I samma
rapport uppger 75% av 9-12-åringar att de använder internet varje dag. Det är alltså påvisat att många
barn har tillgång till internets plattformar dagligen. Samtidigt visar Secher (2016) att en tredjedel av
barn  mellan  10-16  år  gamla  har  uppgett  att  de  någon  gång  under  ett  års  tid  blivit  utsatta  för
kränkningar via mobilen, läsplattan eller datorn. Liknande resultat visas även i Friends nätrapport
(2017).

Nätkränkningar är ett relevant problem som kan leda till långsiktiga konsekvenser för utsatta barn
och ungdomar. Ungdomar som råkat ut för nätkränkningar under en tidig ålder kan bland annat kan
få bristande självkänsla, självförtroende och en sämre mental hälsa som kan fortsätta i högre ålder
(Notar et  al.,  2013).  Vidare beskrivs att en annan särskild konsekvens med kränkningar på nätet i
jämförelse med en traditionell kränkande behandling är också att utsatta ungdomar har en tendens att
följa samma spår som sina förövare (för begreppsanvändning se nästa rubrik). Ungdomar som inte får
en  tydlig  riktlinje  för  hur  de  ska  bemöta  nätkränkningar  kan  lätt  lockas  till  att  uttrycka  sina
aggressioner tillbaka mot andra personer via nätet. De anonyma funktionerna bakom nätkränkningar
anses därför vara orsaken till varför offer lätt kan konverteras till angripare. Denna aspekt kring hur
nätkränkningar kan leda till skadliga reaktioner tas även upp av Young, Tully och Ramirez (2016)
samt Pelfrey och Weber (2015). 

Barn-och  elevombudet  (Skolinspektionen,  2018)  menar  också  att  skolor  saknar  kunskap  om
kränkningar som sker på nätet samt att  skolpersonal själva vill  få mer kunskap om hur man kan
arbeta förebyggande kring området. Detta stämmer även överens med tidigare forskning, bland annat
nämns samma aspekt av Cassidy et al. (2012b). Vidare föreslår Skolinspektionen att detta ska ingå i
skolans  arbete  med  värdegrunden  där  personalen  samtalar  med  barn  om  god  internethantering
parallellt med att föräldrar också gör detta. 

I Skollagens 6 kap 6-8 § (SFS 2010:800) beskrivs bland annat att huvudmannen har ett yttersta ansvar
för att det sker ett målinriktat arbete mot kränkningar samt att åtgärder och förebyggande arbeten ska
utvecklas i en årlig plan. Enligt Skollagen ska dessa kränkningar alltid anmälas och utredas vid de fall
som  kränkningarna  har  koppling  till  skolan.  Forskning  har  däremot  visat  att  skolpersonal  och
föräldrar  ofta  missar  sambandet  mellan  traditionella  kränkningar  som  sker  på  skolan  och  de
nätkränkningar som sker hos barnen (Juvonen & Gross, 2008). Som blivande fritidslärare, en yrkesroll
som domineras  av arbete med sociala  samspel,  ser  vi  vikten  av att  undersöka hur  skolor  ser  på
problemet.  Mer  precist  vill  vi  ta  reda  på  hur  verksamma  pedagoger  upplever  fenomenet
nätkränkningar  och  ett  förebyggande  arbete  mot  dem.  Mer  kunskap  om  detta  kan  bidra  till  att
rektorer, lärare och föräldrar får mer vetskap om detta område vilket kan ge dem ett säkrare stöd i hur
man kan tänka och arbeta förebyggande mot nätkränkningar som håller långsiktigt. 

Begrepp som används
I denna uppsats kommer vi att fokusera på fenomenet nätkränkningar. Begreppet kränkande 
behandling defnieras av Skolinspektionen som: ”[...] ett uppträdande som kränker ett barns eller en 
elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, 
förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande.” (Skolinspektionen, 2017). 

Denna  defnition  kommer  vi  att  utgå  från  vid  användandet  av  begreppet  traditionell  kränkande
behandling eller traditionell kränkning i denna uppsats. Vi använder dessa begrepp som en direkt
översättning  och  med  inspiration  från  det  engelska  begreppet  “traditional  bullying”  (Kourteva,
Pieschl, Kourteva & Stauf, 2017; Young, Tully & Ramirez, 2016; Notar et al., 2013). Med begreppet
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nätkränkningar eller kränkningar på internet i denna uppsats menar vi således samma defnition men
som på något vis utspelar sig på olika digitala plattformar. Exempel på dessa plattformar kan vara
sociala medier, mail, sms eller online-spel.

Vi  använder  oss  av  begreppet pedagoger då vi  refererar  till  respondenterna i  vår  egen studie  och
använder orden internet och nätet synonymt med varandra genom uppsatsen. 

Nätkränkningar

Nätkränkningar uppmärksammades första gången under 1990-talet och redan då fördes diskussioner
om att kränkningar kunde ske anonymt samt spridas över hela världen i en snabb hastighet. Den
första  forskningen  inom  området  kom  att  handla  om  hur  dessa  nätkränkningar  skiljde  sig  mot
traditionella  kränkningar  (Dunkels,  2018).  Dunkels  beskriver  att  man  har  kommit  fram  till  att
nätkränkningar  och  traditionella  kränkningar  har  stora  likheter  såsom  inneslutning,  uteslutning,
ryktesspridningar, hot, uthängning och förtal. Skillnaden som fnns är att en nätkränkning inte kan
skada den utsatta personen rent fysiskt samt att nätkränkningar kan dokumenteras på ett helt annat
vis då det mesta som sker på internet sparas (Dunkels, 2018).
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Bakgrund
I  detta  avsnitt  redogör  vi  tidigare  forskning inom området  nätkränkningar  och  ett  förebyggande
arbete mot detta. Under sökningen av forskningen fann vi ytterst få studier riktade mot yngre barn
vilket medför att en stor del i bakgrunden utgår från äldre barn. Vi har medvetet skrivit fram texten
om tidigare forskning på ett sätt som ska ge ett läsfyt till läsaren. Detta innebär att tidigare forskning
om pedagogers egna upplevelser eller uppfattningar fnns med löpande i texten där detta passar in
tillsammans  med  mer  generell  forskning  inom  samma  område.  Detta  för  att  skapa  ett  bra
sammanhang  och  en  djupare  förståelse  om  det  område  som  tas  upp.  Vi  kommer  först  att  kort
redogöra  för  förekomsten  av  nätkränkningar  vilken  har  visat  varierande resultat.  Därefter  går  vi
igenom vissa samband som kan visas mellan traditionella kränkningar och kränkningar på nätet. Vi
redogör även för vem som har ansvaret inom ett förebyggande arbete och hur förebyggande arbeten
skulle kunna se ut. Samtidigt lyfter vi forskning som visar att kompetensen inom detta ofta saknas hos
pedagoger.

Förekomsten av nätkränkningar
Förekomsten av nätkränkningar verkar vara svår  att  bestämma då det visas  en bred variation av
siffror men de festa forskare menar att den är relativt liten. Däremot visas samtidigt att det är just i
skolan som de festa kränkningarna förekommer (Dunkels, 2018).  Detta innebär enligt Dunkels att
kränkningar som sker i skolan måste få ett stort fokus samtidigt som händelser som sker på nätet hör
ihop med det som sker i skolans fysiska rum. Dunkels argumenterar därför för att allt arbete som
skolan gör mot kränkningar måste  innehålla  arbete  även mot  nätkränkningar.  I  relation till  detta
påpekar Dunkels (2016) att många kan uppleva att förekomsten av nätkränkningar ökar. Detta kan
exempelvis ske då nya applikationer introduceras inom tekniken och människor får en tendens att se
och uppmärksamma alla risker med dessa, vilket skulle kunna framkalla en så kallad “mediepanik”. 

Samband mellan traditionella kränkningar och nätkränkningar
Föräldrar och skolpersonal kan missa att se sambandet mellan nätkränkningar och händelser i skolan
(Juvoonen & Gross, 2008). Mason (2008) beskriver att de kränkningar som sker på skolgården även
når fram via olika internetbaserade plattformar, samt att de bägge typerna av kränkningar ska tas på
lika  stort  allvar  och aktivt  motverkas.  I  relation till  detta  bekräftas  att  nätmobbning också ökar  i
jämförelse med traditionella mobbningen (Young et al., 2017).

Det redovisas samtidigt andra studier som bekräftar att det ofta fnns en relation mellan förövare och
offer  innan nätkränkningar  sker.  Här  förtydligas  sambandet  mellan  traditionella  kränkningar  och
nätkränkningar.  Anledningen  till  varför  den  kränkande  behandlingen  fortsätter  sig  vidare  till
nätkränkningar  är  på  grund  av  nätets  anonyma  funktioner  eller  upplevelser  av  anonymitet.
Anonymiteten kan därför leda till att mobbare använder nätkränkningar som ett medel för att vidare
behandla och trakassera andra på ett hårdare och råare sätt än vad de skulle vågat göra ansikte-mot-
ansikte (Dunkels, 2016). Dunkels menar att hatiska tankar om andra människor alltid har funnits men
att  de  tidigare  varit  mer  instängda  i  människors  privata  liv.  Uppkomsten  av  internet  och  dess
anonyma funktioner ledde därmed till en arena där människor lätt kunde få en känsla av att man fck
säga  exakt  vad  man  ville  utan  att  det  gav  några  större  konsekvenser.  Dunkels  (2018)  tar  upp
begreppet “dissociative anonymity” som kan översättas till “avskiljande anonymitet”. Där tas det upp
exempel på hur anonymiteten kan leda till att människor kopplar bort sig själv när de kommunicerar
via nätet. Känslan av att man är osynlig eller att man slipper ögonkontakt med andra kan då leda till
mindre begränsningar i vår kommunikation på nätet.

En  annan  studie  jämför  de  negativa  effekterna  av  att  utsättas  av  traditionella  kränkningar  och
nätkränkningar (Notar  et  al.,  2013).  Resultaten visar  där  att  det  fnns ett  tydligt  samband hur de
negativa effekterna av nätkränkningar tillhör de negativa effekterna från traditionell mobbning. Dock
så fann man att det är svårare för ungdomar att bemöta och bekämpa nätkränkningar i jämförelse
med traditionella kräkningar. Trots att nätkränkningar oftast sker utanför skolans tid och ramar, så
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fnns  det  stöd  för  att  den  påverkar  skolan  negativt.  Young  et  al.  (2017)  tar  bland annat  upp att
ungdomar som utsätts för nätkränkningar under deras fritid kan prestera sämre i skolan om de inte
får  stöd  att  hantera  detta.  Det  beskrivs  i  relation  till  detta  också  att  lärare  inte  ser  samma
ansvarsområde  kring  nätkränkningar  som  sker  utanför  skolan  som  de  som  sker  under  skoltid
(Stauffer, Heath, Coyne & Ferrin, 2012). 

Skolan och hemmet i samverkan
Skolledare visar bristande kunskaper kring de ansvarsområden och åtgärder som borde ske inom
området nätkränkningar,  bland annat  visas olika uppfattningar om huruvida nätkränkningar sågs
som ett  relevant  problem inom verksamheterna (Young et  al.,  2016;  Notar  et  al.,  2013;  Pelfrey  &
Webers, 2015). Ett annat resultat visar att den främsta strategin som lärare säger sig använda sig av
vid  uppmärksammad  nätkränkning  på  skolan  är  att  kontakta  skoladministratören.  Lärarna  ser
möjligtvis inte heller nätkränkningar som deras ansvarsområde, samtidigt som lärarna själva upplever
att föräldrar har ett stort ansvar vid eventuella förebyggande arbeten (Stauffer et al., 2012). Många
skolverksamheter  försöker  inte  ens  leta  efter  eller  implementera  förebyggande  program  som
behandlar området på grund av att de inte ser detta som sitt ansvarsområde då incidenter ofta sker
utanför  skoltid  (Pieschl  et  al.,  2017).  Trots  detta  spelar  ändå  skolan  en  viktig  roll  i  arbetet  mot
kränkande behandling på nätet. Skolan har i jämförelse med hemmen oftast fer resurser i form av
fera pedagoger och större elevgrupper för att kunna arbeta med detta långsiktigt och systematiskt.
Föräldrar  har  dock fortfarande har ett  ansvar inom arbetet  som vårdnadshavare  (Dunkels,  2016).
Bland annat kan skolan med sina många vuxna pedagoger bidra till diskussioner som därefter följer
med elever hem till familjerna (Dunkels, 2018). 

Annan forskning har också visat att det är just skolan som är den viktigaste punkten för att kunna
arbeta förebyggande mot nätkränkningar men att det samtidigt krävs en samverkan med hemmet för
att kunna implementera ett förebyggande arbete (Cassidy, Brown & Jackson, 2012a; Cassidy et al.,
2012b; Couvillon & Ilieva, 2011; Juvoonen & Gross, 2008; Mason, 2008).   
Cassidy et al. (2012b) menar att det förebyggande arbetet bör starta vid en dialog mellan elever, skola
och föräldrar.  Cassidy et al.  (2012a) lyfter ytterligare argument för detta genom att  presentera att
lärare upplever fördelar med att  samverka med föräldrar kring det förebyggande arbetet med ett
fokus  på att  det  som sker  i  skolan  även kan fortsätta  i  hemmet.  I  samma studie  presenteras  att
föräldrar  förespråkar  ett  arbetssätt  som  startar  hemma  med  goda  relationer  och  ett  öppet
kommunikationsklimat där skolan fortsätter i samma spår och där elever får erfarenhet och konkreta
övningar av hur man använder internet på ett positivt vis.

Att förbjuda elevers nätanvändning
I en studie av Pelfrey & Webers (2015) så upptäcktes exempel på hur skolor tillämpade förbud mot
mobiler och förbud för eleverna att använda sig av sociala medier som till exempel Facebook under
skoltid.  Dock  upptäckte  lärare  i  efterhand  att  detta  var  en  väldigt  enkel  lösning  för  ett  väldigt
komplext problem eftersom det inte bidrog till att minska förekomsten av nätkränkningar i elevernas
vardag. Istället så bör skolor jobba med det förebyggande arbetet på ett mångfacetterat sätt genom att
visa hur olika sociala medier kan användas och att ständigt utmana elevernas förmåga att använda sig
av dem på ett etiskt och ansvarsfullt vis. 

Att förbjuda barn och ungdomar från att använda sig av tekniska resurser kan bidra till att själva
problemet kvarstår. Genom att vifta bort olika tekniska inslag kan alltså göra att eleverna får lösa en
situation med eventuella problem själva när detta uppstår (Dunkels, 2018). Istället menar Dunkels att
skolan ska undervisa elever så att de därefter på egen hand kan använda sig av dessa tekniska medel
riskfritt och med kunskap i bagaget för att undvika risker. Dunkels (2016) påpekar också att om barn
saknar vägledning eller utbildning från vuxna om olika applikationer på nätet så kan det leda till egna
byggda strategier. Vidare menar Dunkels även här att förbud för användning av särskilda hemsidor
på nätet kan leda till både positiva och negativa strategier om barn använder och utforskar dessa helt
själva. Istället för att bara förbjuda användning av dessa applikationer så bör vuxna guida och utbilda
barnen kring dessa applikationer.
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Lära ut god internetanvändning
Föräldrar  anser  att  ett  förebyggande  arbete  bör  handla  om  att  lära  ut  och  själva  visa  hur  man
uppträder positivt på internet (Cassidy et al., 2012a). Ett annat resultat visar att olika sociala verktyg
på  internet  bör  ses  som  pedagogiska  verktyg  som  kan  användas  i  skolverksamheten  med  en
inställning där dessa används på ett positivt vis. De sociala plattformarna på internet och tekniska
verktygen bör ses som vad de är; verktyg vilka man kan närma sig på olika vis, antingen med goda
avsikter  eller  på  ett  sätt  som  riskerar  att  skada  någon  annan  (Cassidy  et  al.,  2012b).  Negativa
användningsområden bör bekämpas liknande de negativa handlingar vilka står utanför internet och
tekniska medel, där människans beteende får fokus och inte det tekniska objektet (Juvonen och Gross,
2008). Lärare upplever att skolan bör arbeta förebyggande genom att lära ut god internetanvändning
och social kompetens (Couvillon och Ilieva, 2011; Baraldsnes, 2015).

En annan syn hos lärare på hur man arbetar förebyggande beskrivs vara att stärka elevers självkänsla
och bygga upp ett tryggt klimat på skolan. Lärarna upplevde att om elever har en hög självkänsla och
ett  positivt  förhållningssätt  mot  sig  själv  så  minskar  risken  att  de  utsätter  någon  annan  för
kränkningar på internet (Baraldsnes, 2015). 

Lärare kan ibland uppfatta att många anti-mobbningsprogram som implementeras och enbart styrs av
lärare leder till små förändringar när det kommer till förekomsten av nätkränkningar. Därför upplevs
det positivt att skapa och använda sig av metoder som fokuserar på eleverna och att de får möjlighet
att involveras i arbetet (Pieschl et al., 2017). Pelfrey & Webers (2015) tar upp en sådan metod som
nämns “Quality Circle approach”. Denna strategi går ut på att eleverna samlas i en stor grupp och att
de skapar en diskussion gällande problemet med hjälp av en trestegsmetod. Först så analyserar man
problemen med nätkränkningar, sen så diskuterar man vilka lösningar som fnns för att  bekämpa
nätkränkningar i överlag och till sist så försöker man komma fram till olika strategier och metoder
som skolan kan använda sig av för att bekämpa nätkränkningar på skolan. Metoden visade sig göra
eleverna motiverade att skapa ett positivare förhållningssätt på nätet.

Pedagogers respektive elevers upplevelser av nätkränkningar
Elever  uttrycker  fer  svarsresultat  av  händelser  som  består  av  kränkningar  på  internet  än  vad
skolornas personal gör. Detta visas av fera studier där lärares beskrivningar och uppfattningar om
förekomsten  av  nätkränkningar  är  relativt  låg  i  jämförelse  med  vad  deras  egna  elever  beskriver
(Cassidy et al., 2012a; Cassidy et al., 2012b; Baraldsnes, 2015). I relation till dessa resultat visas även att
elever ofta inte talar om för någon vuxen om de råkat ut för nätkränkningar på grund av rädsla att bli
begränsad i användandet av tekniska verktyg och sociala medier ( Juvonen och Gross, 2008). En annan
orsak till att elever inte anmäler händelser är på grund av rädsla för andra inblandade elever och
eventuella  negativa  konsekvenser  som  kan  inträffa  om  man  som  anmälare  blir  påkommen  som
“skvallrare” (Dunkels, 2016). Liknande svarsresultat från amerikanska high school-elever i en annan
studie (Pelfrey & Webers, 2015) pekar på att eleverna inte riktar sig till sina lärare när de utsätts för
nätkränkningar.  Ännu en  orsak till  varför  eleverna inte  lutade sig mot sina  lärare  var  för  att  de
upplevde i förhand att lärare enbart följer protokollåtgärder som inte alltid leder till någon effektiv
lösning. Det förebyggande arbetet utförs och utformas därför utifrån hur stort problemet uppfattas av
skolans rektor och pedagoger. Om några pedagoger i ett arbetslag upplever negativitet över att skapa
ett förebyggande arbete mot nätkränkningar i skolan så kan det också påverka hur väl arbetet arbetet
fungerar (Pelfrey & Webers).

Det framkommer även att föräldrar uttrycker färre svarsresultat av sina barns negativa händelser på
nätet än vad barnen själva beskriver vilket också gör att föräldrar missar allvaret i den nätkultur som
råder (Cassidy et al., 2012a). Således visar det sig i dessa resultat att barnen inte talar om för vuxna
överlag om någonting hänt. Denna aspekt skulle kunna vara en stor bidragande orsak till varför lärare
upplever att nätkränkningar förekommer i en mindre grad än vad elever själva gör, då de inte har
insyn  i  vad  som  händer  ens  från  föräldrarna.  I  en  studie  där  man  redovisat  gymnasielärares
uppfattningar  kring  nätkränkningar  visas  också  att  lärare  upplever  att  det  inte  behövs  något
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förebyggande arbete. Detta kan bero på att lärarna inte upplever att det sker några nätkränkningar på
skolan (Stauffer et al., 2012). 

För att uppmärksamma att nätkränkningar sker för de inblandade vuxna så kan elevers anmälan av
olika nätkränkningar vara av betydelse. Vad som däremot visas är att elever inte gör detta på grund
av att det bland annat upplevs som en krånglig procedur (Dunkels, 2016). I relation upplever även
lärare i  en studie att  det  behöver fnnas någon typ av strategi  som eleverna kan använda för att
anmäla eventuella händelser på nätet. Främst noterades av lärarna att det behöver fnnas möjligheter
till dessa anmälningstillfällen, exempelvis genom en telefonlinje via skolan (Baraldsnes, 2015). 

Bristande kunskap om teknik hos pedagoger   
Både  föräldrar  och  lärare  upplever  sig  ha  bristande  kunskap  kring  den  teknologi  som  eleverna
använder sig av vilket också skulle kunna bidra till varför färre lärare har insyn i de nätkränkningar
som  sker.  Skolor  och  lärare  har,  trots  höga  tekniksatsningar,  ändå  inte  tillräcklig  kunskap  eller
utbildning mot den aspekt som bidrar till ett gott internetanvändande för varken elever eller personal
(Cassidy et al., 2012b). Synen på att skolor har kunskap kring och satsar på tekniska resurser är ändå
någonting som Mason (2008) använder som ett argument för varför just skolor spelar en betydande
roll när det kommer till förebyggande arbete mot nätkränkningar. Lärare verkar dock uppleva sakna
den kunskap som krävs för att på ett lämpligt vis kunna implementera ett bra förebyggande arbetssätt
mot nätkränkningar. 

Ett steg för att skolor ska kunna arbeta med ett förebyggande arbete mot nätkränkningar är att lärare
upplever  sig  ha  kunskapen om internet  och  dagens  teknik.  Bland annat  kan  kunskap hos  lärare
påverka  hur  elever  pratar  med  oss  vuxna  om  internet,  vid  låga  uppfattningar  om  olika
internetbaserade sidor kan eleverna helt enkelt dra sig från att samtala om dessa ämnen (Dunkels,
2016). 

Här avslutas bakgrunden och uppsatsen leder in på syftet samt metodavsnittet. 
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Syfte
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka verksamma pedagogers uppfattningar om 
såväl nätkränkningar som ett förebyggande arbete mot detta i grundskolan.
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Teori

Med inspiration från hermeneutiken
Hermeneutiken som teori har olika inriktningar vilka kan komplimentera varandra genom ett arbete
(Westlund, 2015), i vårt fall kommer dessa tre inriktningar att stå som inspiration till tolkningsarbetet. 

Den ena inriktningen inom hermeneutiken kallas enligt Westlund (2015) för existentiell där man som
forskare  försöker  förstå  en  författares  utsagor  bättre  än  författaren  själv.  I  denna  process  spelar
förförståelsen en stor roll i tolkningsarbetet. Man kan utifrån egna erfarenheter av det som studeras
känna och uppfatta utsagorna på olika vis, exempelvis om man själv blivit utsatt för mobbing och
studerar en sådan utsaga av någon annan. Här styr forskarens empati och inlevelse. 

Fokuserar man mer på fenomenet så kan inriktningen luta mot misstankens hermeneutik. Inom denna
inriktning kan forskaren involvera förklaringar i tolkningsprocessen. Detta betyder att forskaren tar in
en  kvantitativ  syn  på arbetet  där  exempelvis  olika  begrepp räknas för  att  se  hur  ofta  någonting,
exempelvis alkohol eller stress, förekommer i en utsaga vilket kan ge en bild av hur livssituationen ser
ut i samband med utsagan (Westlund, 2015). 

Den sista inriktningen kallas enligt Westlund (2015) för allmän tolkningslära och är även den bredaste
av inriktningarna.  Här  ställer  författaren textdelar  i  jämförelse med helheten  och grundtanken är
sådan att en del behöver ses som likartad med helheten för att ses som rimlig. Exempelvis kan man
inte  dra  slutsatsen  att  svenska  som  ämne  tolkas  som  tråkigt  om  en  annan  utsaga  beskriver
svenskaläxor som roliga. 

I tolkningsprocessen inom hermeneutiken behöver författaren kunna argumentera för sin tolkning.
Det innebär att analysprocessen behöver synliggöras så att läsaren övertygas om att tolkningen kan
ses som trovärdig (Weslund, 2015). Den hermeneutiska teorin används i denna uppsats vid tolkningen
av intervjuerna. Vi har bland annat använt hermeneutiska tolkningar vid analysen av vissa textdelar
och citat för att djupare försöka förstå vad respondenten menat. 

Förförståelsen 
Inom hermeneutiken har forskarens förförståelse en stor roll  inför tolkningarna,  vilket  innebär att
tolkningarna behöver förklaras genom vår förförståelse till  den som läser.  Vi  som forskare har en
tidigare  bakgrund  med  arbete  inom  skolverksamheten  vilket  kan  påverka  våra  tolkningar  av
pedagogernas  berättelser.  Vi  har  aldrig  tidigare  kommit  i  kontakt  med  frågor  som  rör  området
nätkränkningar i  arbetet.  Förförståelsen som kan påverka vår tolkning kan även komma från den
tidigare forskning som vi har bearbetat i och med denna studie. 
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Metod
Metoden som vi  väljer att  utgå från har  en kvalitativ  grund vilket  ger  oss  möjlighet  att  beskriva
pedagogers egna uppfattningar kring det valda området. En kvalitativ syn i arbetet genomsyras av att
tolka  och  försöka  förstå  resultaten  som  framkommer  (Stukát,  2011).  Då  vi  vill  försöka  beskriva
pedagogers uppfattningar och tankar kring ett  visst  fenomen, nätkränkningar,  så kommer denna
studie att inspireras av ett hermeneutiskt angreppssätt. Denna inriktning innebär att vi intresserar oss
för att försöka tolka, förstå och förmedla upplevelserna av fenomenet (Westlund, 2015).

Semistrukturerad intervju för mer utrymme för tolkning
Då vi  är  ute efter  enskilda pedagogers uppfattningar och upplevelser kommer vi  att  använda en
semistrukturerad intervju för insamlingen av data. Den semistrukturerade intervjun används med
fördel för att nå djupare i människors tankar och den bidrar också till ett mer individualiserat samtal
mellan intervjuaren och respondenten där individuella följdfrågor används för att närmare förstå vad
respondenten  verkligen  menar.  Vid  en  semistrukturerad  intervju  används  en  checklista  med
övergripande teman eller öppna frågor vilka täcker in problemområdet. Under dessa fnns sedan plats
att ställa nya spontana frågor passande det samtal som man leds in i under intervjutillfället. Bland
annat kan följdfrågor ges i stil med “hur menar du då?” för att ytterligare öka uppfattningarna och
förståelsen (Stukát, 2011). Denna typ av intervju är passande för en hermeneutisk utgångspunkt. Inom
hermeneutiska tolkningar behöver utsagorna och empirin gett respondenterna möjlighet att uttrycka
sina erfarenheter fritt där vi som forskare inte har styrt för snävt (Westlund, 2015). 

Urval
Vårt huvudsakliga fokus har genom hela urvalsprocessen varit att fnna respondenter vilka har sett
studiens syfte som intressant. Med tanke på forskningsområde har vi i första hand sökt pedagoger
vilka på något vis kan ge oss deras syn på fenomenet, det innebär att vi har sökt respondenter som
skulle kunna ge oss en relevant och aktuell bild av uppfattningar inom området nätkränkningar. Vi
anser  att  detta  leder  till  att  få  djupare,  fylligare  och  genomtänkta  svar  vilket  ger  oss  en  högre
reliabilitet i resultatet.

Urvalet av respondenterna till studien har först skett genom ett snöbollsurval (Stukát, 2011). Denna typ
av urval innebär att vi fått namn på fer respondenter genom en tidigare utvald respondent som vid
samtal med oss gett oss ytterligare namn på personer som skulle kunna vara intressanta till vår studie.
Dessa personer har vi därefter kontaktat och fått godkänt av för ett intervjutillfälle. I samband med
denna typ av urval har vi också gjort ett frivilligt  urval i kombination med ett målinriktat urval, vilka
har utgjort grunden för våra valda respondenter innan snöbollsurvalet trädde i kraft. Det frivilliga
urvalet innebär att man får tag i respondenter vilka forskaren haft en viss anknytning till. Urvalet har
varit relevant för oss då vi på detta vis har kunnat ta fasta på det problemområde vi valt i relation till
den tidsbegränsning som infunnit sig. Detta innebär att det frivilliga urvalet istället har setts som ett
målinriktat urval för oss, vilket enligt Stukát istället innebär att man väljer respondenter vilka man
tror sig ha kunskaper eller intressen inom de områden forskaren vill undersöka. 

Respondenterna som medverkar i studien består av åtta verksamma pedagoger från tre olika skolor
inom  samma  kommun.  Två  av  respondenterna  arbetar  som  fritidslärare,  två  av  respondenterna
arbetar som förskollärare i förskoleklass och fyra av respondenterna arbetar som klasslärare, samtliga
i grundskolan. Vi valde att fokusera på olika yrkesgrupper inom läraryrket för att få en så bred bild av
deras uppfattningar som möjligt. En bredare urvalsgrupp beskriver Stukát (2011) vara en viktig del i
en kvalitativ studie. 

Kvalitativ analys
Analysen av insamlad data har skett genom en kvalitativ analys. Vid kvalitativ analys kan man inta
olika inriktningar mot sociala fenomen. I och med syftet i denna studie så kommer vi att inta ett fokus
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på  att  analysera  de  subjektiva  erfarenheterna,  det  vill  säga  människors  egna  uppfattningar  och
erfarenheter  (Fejes  &  Thornberg,  2015).  Vidare  beskrivs  att  det  inte  fnns  någon  absolut  sann
tillvägagång vid analysen mer än att ständigt vara närvarande med sitt intellekt för att rättvist kunna
representera datan i studien. Ett sätt att närma sig analysen på är dock att kategorisera datamaterialet.
Detta sker då genom att man reducerar texten genom att fnna likheter eller skillnader i svaren, detta
bildar då olika kategorier. Man kan i samband med detta även tolka datamaterialet. Detta innebär att
vi som forskare tolkar texten lite djupare i symbios med någon kontext (Fejes och Thornberg, 2015).
Till denna tolkningsprocess har vi valt att inspireras av hermeneutiska utgångspunkter. Bland annat
har vi sett delar i intervjuerna med samstämmande svar vilka har tolkats som en helhet i resultatet. Vi
har  även  funnit  fera  liknande  begrepp  vilka  vi  har  tolkat  ihop  med  de  kontext  som  dessa  har
framförts i.

Planering och genomförande
Vi började med att testa våra intervjufrågor i samband med en pilotstudie. Pilotstudiens syfte var från
en början till för att ge oss ökade kunskaper om en viss metod inför studien. Metoden som valdes var
semistrukturerad  intervju  vilket  vi  från  början  ansett  vara  passande  till  vår  studie.  Frågorna
konstruerades i samband med att syftet till denna studie formulerats. Pilotstudien gjordes var och en
för sig där vi muntligt kontaktade en varsin respondent på olika skolor som skulle vara intresserad av
att medverka i en intervju kring området. I samband med den första kontakten informerades även att
svaren  och  intervjun  skulle  kunna  komma  att  medverka  i  en  c-uppsats  om  detta  godkändes  av
respondenten, i samband med att övrig etisk information gavs inför studien. Intervjun spelades in
efter godkännande av respondenterna på våra mobiltelefoner och transkriberades snart därefter.

Vid  diskussion  av  frågorna  efter  pilotstudien  så  ändrades  någon  enstaka  fråga  inför  resterande
intervjuer.  Det  som ändrades  var  tillägg av följdfrågor vilka  vi  uppmärksammat  i  samband med
pilotstudien och vid kontakt med vår handledare. Följdfrågorna var viktiga då vi använde oss av en
semistrukturerad intervju och då vi ville få djupare svar från respondenterna. Vi har ändå ansett att
data från pilotstudien är relevant att använda i uppsatsen då de tillagda följdfrågorna dök upp på
olika ställen under intervjutillfället trots att dessa inte stod med i intervjuguiden från början. 

Vi kontaktade de resterande respondenterna via telefon eller direkt på arbetsplatsen och gav muntlig
information om studien, dess syfte och de etiska utgångspunkterna. Intervjuerna som utfördes med
resterande  sex  respondenter  genomfördes  vid  olika  tillfällen.  Se  bilaga  1  för  full  intervjuguide.
Respondenterna fck själva bestämma plats för samtalet vilket medförde att  en intervju utfördes i
dennes  hem  och  resterande  intervjuer  i  ett  avskilt  rum  på  arbetsplatsen.  Tiden  för  intervjuerna
bestämdes också av respondenterna utifrån deras arbetsschema och den tid som fanns för samtalet,
tiden varierade mellan ca 20 minuter upp till 40 minuter. Vi upplevde aldrig någon stress inför tiden
under samtalet och samtliga intervjuer ansågs vara färdiga vid slutet av intervjun. Flera respondenter
nämnde även att vi fck återkomma om det var någonting vi ville komplettera intervjun med. I några
fall fck intervjun förfyttas till en senare tid på grund av ändringar i respondentens schema. Detta har
medfört att enbart en av oss har medverkat vid vissa av intervjuerna då tiderna har krockat med
övrigt  arbete.  Vid  intervjuerna  fck  vi  samtycke  att  spela  in  samtalet,  vilket  vi  gjorde  via
mobiltelefonen. För att kompensera att en av oss missade vissa intervjuer har den som inte närvarat
vid intervjutillfället istället lyssnat på inspelningen och transkriberat intervjun för att ha möjlighet att
närma sig materialet på bästa vis. Intervjuerna transkriberades i sin helhet där allting skrevs ut.

Transkriberingarna lades sedan ihop i ett  samlat dokument vilket sedan skrevs ut.  Därefter lästes
dessa igenom av oss båda och vi gick igenom svar och tankar muntligt om den data vi samlat in för att
bilda oss en gemensam uppfattning om transkriberingarna. Därefter använde vi olika färgpennor för
att markera liknande svar för att sedan lägga samman respondenternas olika svar i form av citat om
samma område i ett nytt dokument. De olika områdena framkom under tiden vi diskuterade och läste
transkriberingarna i samband med de olika rubrikerna vi haft i intervjuguiden. Bland annat kunde vi
se att många respondenter talade om ”elevers egen värld” vilket då blev ett av områdena som vi valde
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att involvera. Detta dokument skrevs sedan ut och vi markerade därefter likheter och skillnader i
svaren.

Etiska utgångspunkter
I denna uppsats har vi utgått  från Vetenskapsrådets publikationer God forskningssed (2017) samt
Forskningsetiska principer (2002). I dessa beskrivs bland annat vad vi som forskare kan och ska lova i
och med en undersöknings som utförs. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som en forskare behöver ta hänsyn till i sina studier.
Den första som nämns som även vi utgått från är informationskravet. Denna innebär at vi som forskare
informerar våra respondenter om studiens syfte samt vad som gäller  för dem och oss i  och med
deltagandet  i  studien.  Vi  har  också  använt  oss  av konfdentialietskravet (Vetenskapsrådet), vilket
innebär  att  vi  som  forskare  inte  sprider  rådata-materialet  till  någon  obehörig  utanför  studien.
Uppgifter som vi samlar in stannar således hos oss till bruk av studien och förstörs eller raderas efter
ett  godkännande  av  uppsatsen  (Vetenskapsrådet,  2017).  Vi  har  även utgått  från  respondenternas
samtycke i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att våra respondenter
efter given information om studiens syfte och deras roll i den, själva har fått bestämma om de vill
medverka  i  studien.  Samtycket  kan  respondenterna  även  dra  tillbaka  om  de  senare  ångrat  sig
(Vetenskapsrådet,  2017).  En sista del  som nämns är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,  2002).  Enligt
denna ska vi som forskare lova att den data vi samlar in enbart kommer att användas för studiens
forskningsändamål.  Vi  tagit  hänsyn till  att avidentifera individerna som ingått i  vår undersökning.
Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär detta att forskaren tar bort sådan information som kan avslöja
respondenternas  identitet.  Vi  har  bland annat  utelämnat  individers  namn i  studien  samt  bytt  ut
respondenternas namn i intervjulistorna. Detta så att ingen obehörig ska kunna återupprätta detta. 

Metoddiskussion
Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju till  denna studie. Vad som kan kritiseras i  den
semistrukturerade intervjumetoden är att vi som forskare riskerar att ställa felaktiga följdfrågor som
kan påverka respondenternas svar. För att inte riskera att frågorna blir alltför ledande eller styrda mot
våra egna intentioner behöver vi vara medvetna om denna aspekt. Det beskrivs även av Zetterquist
och Ahrne (2015) att intervjuaren behöver vara tydliga med att det är den intervjuades synpunkter och
egna erfarenheter  man är  ute  efter  att  höra,  vilket  vi  även försökt  tydliggöra under  intervjuerna.
Genom att använda en intervjuguide har vi ansett oss fått en ökad validitet där vi genom att följa
denna lättare kunde involvera de mest relevanta frågorna inom studiens syfte. I denna studie har vi
valt  att  intervjua åtta pedagoger.  Antalet ansåg vi  vara lämpligt i  och med tidsbegränsningen till
denna studie. Att använda för många intervjuer kan också göra innehållet under analysen för ytligt, i
och med en tidsbegränsning, vilket är det motsatta syftet mot en kvalitativ analys (Stukát, 2011). Vi
valde att inte erbjuda frågeformuläret till respondenterna i förhand, dock kunde detta erbjudas vid
förfrågan.  Motiveringen  för  detta  var  att  vi  upplevde  att  impulsiva  svar  från  respondenterna
representerar deras egen uppfattning i högre grad i jämförelse med om respondenten hade fått läsa
sig in på frågorna i förhand.

Det frivilliga urvalet som vi använt oss av kan ses som sämre då vi som forskare behöver vara väldigt
medvetna om hur vi tolkar eller generaliserar informanternas svar och hur deras svar framställs till
oss forskare (Stukát, 2011). Som forskare har vi diskuterat detta och ändå kommit fram till att urvalet
har varit fungerande till studiens syfte då minst en av oss forskare även har haft någorlunda distans
till  de  informanter  som  deltagit.  Vi  inte  är  ute  efter  en  direkt  sanning utan  för  att  tolka
respondenternas  egna  uppfattningar  med  inspiration  från  en  hermeneutisk  ansats  för  att  försöka
förmedla och förstå utsagorna (Westlund, 2015). Våra intentioner har således inte varit att generalisera
utan att tolka respondenternas svar. I och med det frivilliga urvalet så har vi också varit noggranna
vid datainsamlingen och de intervjuer  som vi  utfört.  Det  innebär att  vi  har varit  tydliga med att
förklara anonymiteten, konfdentialitet och att det endast är deras egna uppfattningar som vi är ute
efter att få höra. Då vi valt respondenter på detta vis anser vi även att urvalet även har skett genom ett
målinriktat  urval  (Stukát,  2011).  Genom  att  välja  några  respondenter  vilka  vi  har  haft  en  viss
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kännedom till så har vi innan intervjuerna också sett att deras svar kan bli intressanta till studien då vi
ansett att fera av de valda respondenterna har haft någon typ av intresse till studiens syfte. Genom att
använda en annan typ av urval så kan resultatet bidra med andra resultat än vad vi presenterat i
denna studie.  Bland  annat  om  urvalet  skett  med  fokus  på  homogenitet,  vilket  vi  bortsett  från.
Homogeniteten beskriver Dahlin-Ivanoff (2015) kunna vara en viktig aspekt i ett urval till bland annat
fokusgruppsdiskussioner.  Detta fokus skulle  däremot kunna leda till  en intressant uppföljning på
denna studie. Genom att använda fokusgrupper kan man även förstå individers ”görande” bättre i
förhållande med vad de säger. Samtidigt uttrycks att fokusgrupper inte bör användas om gruppen
som medverkar inte är insatt i ämnet (Dahlin-Ivanoff). Detta har alltså medfört att vi som forskare
undvikit  denna  metod.  Dels  eftersom att  vi  från  början  inte  varit  helt  säkra  på  respondenternas
kunskaper inom ämnet, dels för att vi inte varit intresserade av att undersöka hur någonting görs, utan
för  att  tolka  hur  respondenterna uppfattar någonting. I  början  så  fck  vi  också  idén  att  involvera
rektorer i urvalet vilka vi tillslut strök från listan. Orsaken till detta var av två anledningar; att vi av
egna erfarenheter har sett det svårt att boka intervjutider med rektorer samt att om en rektor från en
skola intervjuas så  bör resten av respondenternas rektorer även representeras  i  materialet.  Därför
valde vi att exkludera rektorer och fokusera på uppfattningarna från olika pedagoger som arbetar
med  barn  från  förskoleklass  till  årskurs  6.  Vi  valde  medvetet  att  variera  yrkesgrupperna  på
respondenterna i studien för att öka reliabiliteten i studien. 

Vi har varit två personer som utfört denna studie. Detta har gett oss både fördelar och nackdelar. En
av oss har bland annat haft  ett större ansvar att  få tag i  respondenter.  Detta har medverkat i  det
aktuella urvalet vilket diskuterats ovan. I och med att en av oss inte har haft samma knytning till
dessa respondenter fnns ändå en viss distans kvar mellan forskare och respondent vilket på ett sätt
bortser det frivilliga urvalet vilket enligt Stukát (2011) sågs som ett svårare urval. Detta då vi som
forskare behöver vara försiktiga med våra generaliseringar. Då vi utfört en kvalitativ studie har dock
inga generaliseringar gjorts av oss som forskare. Att vara två som skrivit studien har också kunnat
påverkat datainsamlingen. Vid intervjuerna har ibland endast en av oss medverkat trots att vi alltid i
största mån strävat efter att  medverka samtidigt. Detta har vi inte lyckats med ändå på grund av
ändrade  scheman,  dels  för  respondenterna  dels  för  oss  forskare.  Detta  har  kunnat  påverka  de
följdfrågor och uppfattningar som ställts under intervjun. Vi har försökt kompensera detta genom att
ha lyssnat på inspelningarna av intervjuerna som vi missat för att få en större bild av intervjun och de
senare tolkningarna inför analysen. Bland annat har vi genom detta tagit bort eventuella följdfrågor
som vi efter gemensam diskussion sett som allt för styrda eller irrelevanta för studiens syfte. Detta
anser vi har varit en viktig del i arbetet för att öka validiteten. Genom att vara två som har utfört
studien har vi däremot också fått in djupare diskussioner. Vid dessa diskussioner med varandra har vi
lagt  märke  till  fer  saker  i  studien  och  vår  data  än  om  vi  arbetat  ensamma  vilket  har  ökat
resonemangen  i  studien.  I  och  med  detta  avslutas  metoddiskussionen  och  texten  övergår  i
resultatredovisningen.
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Resultat
Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  verksamma  pedagogers  uppfattningar  om  såväl
nätkränkningar som ett  förebyggande arbete mot detta i  grundskolan.  I  denna del  kommer vi  att
redogöra resultatet under de olika kategorierna som vuxit fram under analysen. Vid några tillfällen i
texten har vi kursiverat två begrepp, värld samt engagemang. Dessa har visat sig bli intressanta i den
mening att begreppet används av pedagogerna för att förklara olika delar av det fenomen vi studerat.
Begreppen har vi kursiverat för att förtydliga att dessa problematiserats i vår tolkningsprocess och
under bearbetningen i diskussionen. 

Förekomst av nätkränkningar
Majoriteten av pedagogerna upplever att förekomsten av nätkränkningar bland elever sker relativt
ofta: 

[...] det förekommer. Det är en vardag för eleverna nu för tiden.

Då majoriteten av respondenterna uttryckt att nätkränkningar förekommer ofta så kan citatet ovan
uttryckt av en respondent exemplifera vår tolkning av att pedagoger upplever att elever använder
internet mer eller mindre dagligen samt att nätkränkningar verkar svåra att undvika för elever vid
användandet av nätet. 

Många  av  pedagogerna  upplever  också  att  nätkränkningar  växer  i  relation  till  traditionella
kränkningar. Detta tycks bero på den anonymitet och distans som elever kan uppleva sig ha till andra
på nätet.  Att  vara  anonym och skriva över  en  skärm upplever  lärarna ge  eleverna  en  lindrigare
uppfattning om konsekvenser på kränkningen:

[...] alltså det jag upplever är att det är ju mycket lättare att bara skriva vad som helst
på nätet. Än om vi skulle stå öga mot öga så här. Då är det ju inte lika lätt att kränka någon.

Som det är på nätet. Där skriver ju folk vad som helst.

Anonymiteten angavs också hos några pedagoger som en orsak till att händelser som sker i skolan
överförs  till  nätkränkningar.  Synonymt till  detta  upplevde en annan pedagog att  de  traditionella
kränkningarna kunde fortsätta på nätet utanför skoltid vilket visar att några av pedagogerna ser ett
samband mellan dessa typer av kränkningar. 

Däremot framkom även andra upplevelser av i hur stor grad som nätkränkningar förekommer. Bland
annat beskriver en pedagog att detta kan se olika ut beroende på vilka socioekonomiska områden
eleverna befnner sig i. En annan pedagog berättar istället att eleverna utsätts för kränkningar men
upplever  att  det  är  svårt  att  veta  om  dessa  sker  på  nätet  eller  inte.  En  pedagog  som  arbetar  i
förskoleklass beskriver att hen inte stött på elever som utsatts för nätkränkningar men tror att detta
kan bero på att hen arbetar med de yngsta eleverna i skolan: 

Jag har [...] inte hört att någonting har hänt, fast samtidigt så jobbar jag oftast med yngre barn
så det kan hända att någonting inträffat hos de äldre eleverna som jag i så fall missat.

Detta visar en viss osäkerhet angående eventuella nätkränkningar som inträffar på den arbetsplats
pedagogen arbetar vid och samtidigt visas det även genom detta uttalande att pedagogen uppfattar
att äldre elever använder nätet i högre grad än de yngre.

Att nätkränkningar har ett samband med åldern på eleverna verkar fera av pedagogerna uppleva.
Bland  annat  beskrivs  av  majoriteten  att  nätkränkningar  ökar  med  åldern.  En  pedagog  upplever
exempelvis att nätkränkningar ökar när eleverna går i årskurs 4-6 men uttrycker samtidigt en viss
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osäkerhet om nätanvändningen ökar även bland yngre elever. Detta eftersom pedagogen uttrycker en
medvetenhet om att även yngre barn är aktiva med digitala verktyg. Att nätkränkningar förekommer
mest bland äldre barn menar pedagogerna bero på att de festa kränkningarna sker på sociala medier
vilket elever skaffar först i högre åldrar i grundskolan. Samtidigt beskrivs också av några pedagoger
att tekniken går fort framåt så att det känns omöjligt att hinna med, vilket visar en osäkerhet angående
om den teknik som växer fram även når yngre elever.

Elever berättar inte
Det visar sig också att  pedagogerna verkar vara medvetna om att  olika nätkränkningar som sker
mellan elever inte alltid kommer upp till ytan: 

[...] nätkränkningar sker i det tysta där det inte är så många som ser och hör.
Och framförallt där vi vuxna inte ser och hör.

Att  vuxna  inte  nås  av  problemet  har  fera  respondenter  uttryckt  och  menar  att  nätet  är  en värld
eleverna lever i och där de vuxna upplevs vara utomstående. Detta innebär att nätet kan ses som en
arena där barn lever och samverkar i en annan roll än den som vuxna vanligtvis känner till då de
anses sakna fullt inträde till denna arena. Pedagogerna uttrycker också upplevelser av att elever inte
vågar berätta för någon vuxen om de råkar ut för nätkränkningar:

[...] det är oerhört viktigt också att berätta för barnen att de ska våga berätta detta för en förälder
eller en vuxen. Om de blir utsatta för det, för det tror jag inte det är många som vågar.

Denna  typ  av  uttryck  återfnns  i  fera  av  pedagogernas  svar.  Vår  tolkning  är  att  detta  visar
pedagogernas medvetenhet om att nätkränkningar sker men att de upplever att elever inte berättar
om händelserna för vuxna i deras närhet.  Varför eleverna inte vågar berätta verkar vara svårt för
pedagogerna att med säkerhet uttrycka. En pedagog tror dock att det kan bero på rädsla av att inte
göra någon annan elev arg, en annan pedagog upplever att det kan bero på att eleven räds att bli
utpekad som “tjallare”.

Pedagogerna har trots detta andra källor till att uppmärksamma nätkränkningar vilket skulle kunna
vara en bidragande faktor till pedagogernas medvetenhet om att nätkränkningar sker. Bland annat
berättar några av pedagogerna att föräldrar talar om för personalen om händelser som skett på nätet
samt att pedagogerna kan höra när eleverna pratar om det på egen hand. Två pedagoger vid samma
arbetsplats har i och med detta uppmärksammat problemet ytterligare och vidtagit åtgärder där man
gett eleverna chans att individuellt skriva ner händelser från veckan i en utvärderingsbok. Att det
skedde nätkränkningar uppmärksammades då en elev tog beslutet att berätta om dessa händelser för
en lärare i sin utvärderingsbok. Detta ledde till att pedagogerna valde att lägga till frågan “hur har det
varit på nätet denna vecka?” till samtliga elever i utvärderingsboken. Detta upplever pedagogerna har
ökat informationen om händelser på nätet från eleverna till lärarna främst då lärarna upplever att
vissa elever inte vågar uttrycka sig verbalt i gruppen. 

Pedagoger tror att skolresultatet påverkas
Pedagogerna  upplever  att  nätkränkningar  kan  påverka  elevernas  skolgång  och  skolresultat.  De
uttrycker en oro för elevernas hälsa i samband med nätkränkningar där pedagogernas upplevelser
handlar om att elever som blir utsatt för nätkränkningar inte mår bra. Detta mående beskrivs kunna
handla om osäkerhet, ängslan och stress på skolan. Dessa faktorer uttrycks påverka skolgången på ett
negativt vis där elever inte kan koncentrera sig på skolarbetet vilket visar att pedagogerna upplever
att  nätkränkningar  bör  tas  på  allvar  och  motverkas.  Några  av  pedagogerna  upplevde  även  att
skolprestationen kan påverkas ytterligare om eleven utsätts av nätkränkningar från klasskamrater.
Detta  ansågs  skapa en större  otrygghet  än nätkränkningar  från  andra  källor,  vilket  citatet  nedan
exempliferar:

Sen så tror jag också att om man blir nätkränkt av andra i klassen så kan det
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möjligtvis ha en ännu större negativ påverkan på prestationen i skolan.

Uppfattningar om förebyggande arbete mot nätkränkningar

Det är ju det som är absolut roligast att jobba med, eftersom det är deras verklighet det handlar om.
Vilket gör att barnen tycker det är skitroligt när vi lyfter upp det. När arbetet handlar om barnens verklighet

så blir det ett väldigt bra klimat i klassen, att man öppnar upp någonting som intresserar barnen.

Citatet  ovan  exempliferar  den  upplevelse  som  de  festa  pedagogerna  har  angående  barns
internetanvändande. Ett  förebyggande arbete mot nätkränkningar ses som fördelaktigt då livet på
nätet just handlar om barnens värld i dagens moderna samhälle. 

Det  framkommer  även  hos  fera  pedagoger  att  det  fnns  mycket  material  att  hämta  genom  ett
förebyggande arbete, bland annat ute på nätet, vilket visar en medvetenhet även från andra håll om
att barn använder nätet och att  det är ett viktigt arbetsområde.  Några pedagoger beskriver bland
annat hemsidor som behandlar just detta ämne där man kan hitta flmer att arbeta med tillsammans
med barnen. Bland annat nämns “UR-Skola”, “Statens medieråd” och “Lilla aktuellt-Skola”. En lärare
lyfter att diskussioner som uppstår efter dessa flmer bidrar till att eleverna får träna på att ta egna
ställningstaganden som kan gälla nätanvändning. Det framkommer att fera av pedagogerna redan
arbetar med ett förebyggande arbete mot nätkränkningar med tyngd på dessa olika verktyg som i
nuläget används av pedagogerna. Bland annat berättar pedagogerna om olika situationer där man lyft
området i form av samtal och diskussioner men även i form av större projekt eller via utvärderingar
och undersökningar hos eleverna. Ett exempel var när en pedagog beskrev hur hen brukar gå tillväga
för att undersöka hur många av sina elever som använder sig av nätet och vad de gör på nätet under
sin egen fritid. Undersökningen började med frågan; “vad gör ni när ni kommer hem?” som ställs
öppet inför hela klassen. Här fck eleverna möjlighet att lyfta upp alla möjliga alternativ och exempel
på fritidsaktiviteter som sedan skrevs upp på tavlan av läraren. Efter att detta gjorts så ställde läraren
en uppföljningsfråga,  vilket  löd;  “vad är  det  vi  gör  som har  med nätet  att  göra?”.  Under  denna
brainstorm så rödmarkerade läraren dessa svar tillsammans med sina elever vilket resulterade i att en
ny lista  av  aktiviteter  uppmärksammades.  Utifrån den nya listan så  kunde diskussioner gällande
användandet av nätet uppstå vilket enligt pedagogen kunde bidra till att man får en tydlig bild av vad
eleverna gör på nätet under fritiden. 

Utvärderingsböckerna  som  nämndes  tidigare  upplevs  inte  bara  ge  en  större
kommunikationsmöjlighet för elever, den ses också som ett bra verktyg i det förebyggande arbetet.
Böckerna upplevs leda till bra diskussioner i klassen gällande hur man bör uppträda på nätet. Ett
annat förslag som några pedagoger tagit upp i och med ett förebyggande arbete är att arbeta med
drama. Bland annat nämns att rollspel och scenarion skulle kunna användas i undervisningen där
eleverna medverkar. Dock så nämns inga tydliga exempel på hur arbetet mer konkret skulle kunna se
ut. Flera pedagoger lyfter dock att arbetet som i nuläget görs om nätkränkningar behöver utökas, inte
bara inom deras eget arbetsområde utan inom hela skolverksamheten.

Samtal viktiga i förebyggande arbete
Skolans roll i det förebyggande arbetet verkar enligt samtliga pedagoger kunna handla om samtal
tillsammans med elever. En pedagog nämner bland annat att gruppdynamiken som ofta fnns i en
klass blir fördelaktig till diskussioner då samtliga elever kan delta i jämförelse med om diskussionerna
sker i hemmet. Flera pedagoger berättar att just diskussionsgrupper är en betydande del inom det
förebyggande  arbetet.  Dessa  diskussionsgrupper  upplever  pedagogerna  ska  handla  om  känslor,
tankar och olika händelser som både har och kan inträffa på nätet. Flera pedagoger berättar också att
samtalen behöver handla om de risker och konsekvenser som kan inträffa vid användandet av nätet
och digitala verktyg, vilket citaten av två pedagoger nedan exempliferar:

Och jag tror inte de (eleverna) förstår vilka konsekvenser det kan bli av det.
Men om man då berättar så kanske det kan bli en hjälp på vägen.
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Man kan [...] diskutera vad som kan hända om man sms:ar på ett fel sätt.

Förbud anses vara ineffektiva
En  aspekt  som  nämndes  i  relation  till  diskussioner  av  en  pedagog  var  tillgängligheten  av
mobiltelefoner under tiden på fritidshemmet. Tillåtelsen av mobiltelefoner upplevs ha ökat samtalen
tillsammans med eleverna om hur man bör uttrycka sig över nätet och pedagogen hade samtidigt en
känsla av att nätkränkningar i och med detta hade minskat. Samtidigt påpekar pedagogen att förbud
oftast  blir  en lättsam och fyktig lösning istället  för  att  ta  tag i  den egna kompetensen.  Ännu en
pedagog lyfter förbud mot mobiltelefoner i den mening att det ger en oönskad effekt:

Om vi förbjuder telefoner så kommer ju barnen bara skriva lappar istället liksom.
Ska vi förbjuda papper och pennor också?

Pedagogen som uttryckte detta menar att fokus behöver ligga i att lära eleverna hur man använder sig
av  digitala  verktyg  och  hur  man  behandlar  andra  oavsett  vilken  väg  man  närmar  sig  andra
människor. Pedagogen uttrycker att skolor behöver undervisa eleverna i att fnna strategier för att
motverka negativa handlingar som sker i samband med digitala verktyg och internetanvändning. I
relation till dessa svar som visar att pedagogerna upplever att mobiltelefoner bör tillåtas får vi även
andra svar som talar mot detta tankesätt. Två andra pedagoger upplever att mobiltelefoner bör tas
bort under skoltiden då dessa dels stör skolarbetet och koncentrationen och dels för att skolan då står
fri  från  eventuella  händelser  via  dessa  som  kan  ske  under  skoltid.  Dock  så  anser  en  av  dessa
pedagoger också att själva förbudet inte kan ersätta övrigt arbete mot nätkränkningar, det vill säga att
om man förbjuder mobilanvändning behöver man samtidigt arbeta med social kompetens och dialog
om detta. Pedagogen uttrycker att nätkränkningar skulle kunna ses som ett kulturellt problem där
fokus ligger i att förändra på negativa beteendemönster på nätet istället för att man ser att problemet
ligger på de digitala verktygen i sig. Det förebyggande arbetet visar sig många gånger handla om
värdegrunden i stort bland pedagogerna. 

Kompetens saknas
Samtliga pedagoger upplever ändå att det förekommer låg kompetens bland personalen för att arbeta
mot nätkränkningar i  skolan.  Några pedagoger nämner bland annat  att  det  är  svårt  att  veta vad
eleverna gör på nätet och vad plattformarna handlar om. Det nämns också att äldre pedagoger kan ha
svårare med kompetensen än de yngre vilka de upplever ha en större kunskap inom området, bland
annat uttrycker en pedagog att: 

Vi äldre kan inte. Vi använder det inte.

De festa pedagoger nämner olika vägar att gå för att öka kompetensen inom området, bland annat
nämns föreläsningar och kurser  för  att  ge  ökad kompetens till  personalen.  Vidare  beskrivs  också
kollegiala  samtal  som en  viktig  del  i  att  öka  kompetensen  till  varandra  och  fera  gånger  nämns
engagemanget som en viktig del. Några pedagoger menar alltså att det fnns en viss kompetens om det
fnns ett engagemang hos personalen att ta tag i den del som handlar om kränkningar på nätet. Som
en parallell till detta anser även en pedagog att det aldrig går att nå fullständig kompetens då världen
inom tekniken hela tiden förändras och växer. Samtidigt beskriver några pedagoger att det behövs
ökad kompetens hela tiden och att  det aldrig går  att  få  för  mycket  kunskap inom ett  sådant  här
område. Överlag verkar pedagogerna överens om att  kompetens och kunskap kan och bör ökas i
verksamheterna för  att  kunna arbeta  mot nätkränkningar.  En pedagog uttrycker att  kompetensen
inom området bland annat kan påverka när eleverna ska samtala med personalen om nätkränkningar,
vilket även sågs som ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet:

[...] vi måste få en förståelse, för vi kan inte stå där och… diskutera med eleverna
och vara på stenåldern samtidigt. De kommer aldrig respektera våra samtal. 
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Citatet ovan visar inte bara att kompetensen ses som viktig hos personalen, utan även att just samtalet
är en viktig del inom ett förebyggande arbete. En annan pedagog uttrycker samtidigt upplevelsen av
att elever ibland kan ha lättare att berätta händelser som inträffat för lärare än sina föräldrar och ser
också samtalen med eleverna som viktiga.

Rektorns ansvar - hela skolans medverkan
Pedagogerna upplever också att det är föräldrarna som har ett av de större ansvaren för att lära sina
barn hur man uppträder på nätet. Samtidigt upplever de festa att skolan inte heller kan stänga av sitt
ansvar att arbeta med dessa områden, bland annat då skolan ses som ett komplement till hemmet.

För att kunna arbeta förebyggande beskriver fera av pedagogerna att rektorer har ett stort ansvar i att
implementera ett  arbete mot kränkande behandling på nätet. Bland annat beskrivs att  rektorn har
ansvaret för att starta ett arbete som gäller för hela skolan och för att ge personalen förutsättningar att
kunna arbeta både individuellt och med en helhetssyn på skolan inom området nätkränkningar. Detta
anses enligt majoriteten av pedagogerna saknas på skolorna idag vilket visar att rektorerna ses som
ansvariga för att pedagoger ska kunna ta in arbetet i sin undervisning, vilket citatet nedan antyder:

[...] det tillhör ju rektorns ansvar att se till att hela skolan medverkar i ett sådant arbete.

Det nämns av fera pedagoger att ett arbete mot nätkränkningar behöver involvera fera parter. Oftast
tas både pedagoger, rektorer och föräldrar upp inom ansvarsområdet. De festa verkar alltså ha en
upplevelse  av  att  hela  skolverksamheten  måste  arbeta  med  dessa  delar  som ett  komplement  till
föräldrarna. Flera pedagoger tar bland annat upp att det bör ses som ett helhetsansvar och att alla
vuxna som ses som förebilder till eleverna bör medverka i detta arbete. Det värnas om att exempelvis
samarbeta med utomstående parter, såsom fritidsgårdar, polis, kända förebilder och tränare. Synen på
hur samarbetet skulle kunna se ut varierar mellan pedagogerna men några menar att  det  behövs
samtal  och besök inom skolan där fokus ligger  på föreläsningar och samtal  med både elever  och
lärare.

Få  av  pedagogerna  nämnde  fritidshemmet  eller  fritidspedagoger  i  relation  till  vilka  som  bör
medverka i ett förebyggande arbete. Vid frågan om fritidshemmet skulle kunna medverka nämner
dock de festa att fritids kan komplettera klasslärares arbete. Däremot verkar fritidshemmet ses som
en mindre relevant del inom ett arbete mot nätkränkningar för de festa pedagogerna då frågan om
fritids medverkan ställs längre fram i intervjuerna.

Sammanfattning
Pedagogerna upplever att nätkränkningar sker relativt ofta men har svårt att uttrycka exakta siffror.
De upplever att anonymiteten på nätet är en bidragande orsak till att nätkränkningar anses öka bland
elever samt att nätet tillhör eleverna i högre grad än de vuxna. Pedagogerna upplever också att det
saknas kompetens för att kunna arbeta optimalt med ett förebyggande arbete mot nätkränkningar.
Ansvaret i att kunna implementera ett förebyggande arbete upplevs ligga hos rektorerna. Samtidigt
upplever pedagogerna att det fnns en större kompetens hos pedagoger som har ett engagemang och
intresse inom ämnet.  Avslutningsvis  upplever pedagogerna också att  ett  förebyggande arbete bör
handla  om  diskussioner  och  kommunikation  mellan  elever  samt  lärare  där  förbud  mot  digitala
verktyg ses som ineffektiva. I nedanstående del kommer vi att presentera diskussionen.
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Diskussion
I  detta  avsnitt  kommer  vi  att  ställa  resultatet  från  vår  undersökning  i  relation  till  den  tidigare
forskningen som vi  redogjort  för  i  bakgrunden.  Vi  har  dels  diskuterat  de begrepp som vi  funnit
intressanta i resultatet, vilka sedan har lett till olika områden inom ämnet och dels diskuterat olikheter
och skillnader som framkommit i resultatet och tidigare forskning. Utifrån dessa diskussioner har vi
även argumenterat för olika aspekter gällande nätkränkningar och ett förebyggande arbete om dessa
där vi lyfter olika delar vi funnit intressanta. Vi använder oss av begreppet pedagoger då vi refererar till
respondenterna i vår egen studie. I diskussionen har vi försökt avskilja texten med olika rubriker.
Däremot  har  vi  insett  att  fera  aspekter  kan  rymmas  inom  samma  område  och  därför  har  vissa
rubrikers  innehåll  gått  samman  med  tidigare  diskuterade  områden.  Detta  visar  samtidigt  att
fenomenet nätkränkningar är ett brett område med många olika aspekter vilka uppenbarar sig inom
fera inriktningar av ämnet. 

Hur ofta sker egentligen nätkränkningar?
Pedagogerna uppger att det förekommer nätkränkningar bland elever relativt ofta men det upplevs
också fnnas en osäkerhet om exakta siffror. Inom forskningen har det visat sig vara varierande siffror
men resultat har ändå visat att förekomsten är relativt låg (Dunkels, 2018). Vad som anses vara “låg
grad” är inte specifcerat och det är därför svårt att säga någonting om den faktiska förekomsten av
nätkränkningar.  Trots  detta  upplever ändå pedagogerna att  dessa  sker  ofta.  Här verkar det  ändå
fnnas en kunskapslucka inom forskningsområdet. 

Anonymiteten upplevs öka antalet nätkränkningar
Många av pedagogerna som intervjuades var i stort sett eniga om att de tror att nätkränkningar ökar i
jämförelse  med  traditionella  kränkningar.  Det  var  dock  väldigt  få  av  pedagogerna  som  kunde
framföra exempel från sina egna yrkeserfarenheter eller andra källor. Pedagogernas egna upplevelser
stämmer dock överens med den tidigare forskningen vilken visat att de nätbaserade kränkningarna
ökar i relation till den traditionella mobbningen (Young et al., 2017). Några av pedagogerna kunde
motivera för varför de trodde att nätkränkningar växer och här fann vi anonymiteten som gemensam
nämnare.  Detta  överensstämde  med  tidigare  studier  som  Dunkels  (2016)  presenterat  vilket  visar
resultat om hur nätets anonyma funktioner kan skapa en upplevelse hos nätmobbare att de står fria
från konsekvenser. Utifrån detta verkar människor som kommunicerar anonymt alltså ha en tendens
att uttrycka sig mer öppet och vågat på nätet. 

Man kan fnna mönster  av att  nätkränkningar kan fungera  som en fortsättning på en traditionell
kränkning  vilken  tidigare  skett  mellan  två  parter  (Dunkels,  2016;  Mason,  2008)  samt  att
nätkränkningar kan uppstå efter händelser som skett i skolan, vilket ofta missas av skolans personal
(Juvoonen & Gross, 2008). Några pedagoger i studien lyfte även detta samband vilket visar att de är
medvetna om den här aspekten. 

Nätet - elevernas värld
Några av pedagogerna i  denna studie uttryckte fera gånger att  nätet är elevernas värld.  Uttrycket
brukades av pedagogerna för att bland annat belysa att vuxna inte nås av de negativa händelser som
sker  över  nätet  vilka  inträffar  mellan  eleverna.  Uppfattningen  som  pedagogerna  har  om  detta
stämmer överens med den tidigare forskningen inom samma område,  där  det  framgår att  elever
upplever ett större antal av negativa händelser som inträffar på nätet än vad de vuxna gör, vilket
visade att de vuxna verkade omedvetna om att det sker nätkränkningar i en hög grad (Cassidy et al.,
2012a; Cassidy et al., 2012b; Baraldsnes, 2015). Vad som däremot skiljer sig från denna forskning är att
pedagogerna i  vår  studie  verkar  vara  medvetna om att  nätkränkningar  sker  ofta  bland eleverna.
Pedagogerna menar också att ett helt korrekt antal inte går att fastställa då de är medvetna om att
elever inte alltid berättar om när de upplever nätkränkningar. Den tidigare forskningen har visat att
varken föräldrar eller lärare nås av händelserna som sker på nätet (Juvoonen & Gross, 2008; Cassidy et
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al.,  2012a)  men  pedagogerna  i  vår  studie  framför  ändå  upplevelser  av  att  föräldrar  är  en  av  de
vanligare  informationskällorna  när  nätkränkningar  uppmärksammas.  Att  lärare  inte  nås  av
händelserna direkt från eleverna skulle kunna bero att lärarna upplevs mer oinsatta i ämnet. En fråga
man kan ställa sig är om eleverna hellre vänder sig till sina föräldrar då lärare inte fnner ordentliga
resurser för att  ta tag i  ett  eventuellt  problem. Denna frågeställning styrks av Pelfrey och Webers
(2015) som resonerar att lärare inte fann effektiva lösningar vilket gjorde att eleverna valde att inte
berätta  om händelserna på nätet.  Det  uttrycks av  pedagogerna att  kompetens saknas  och  att  det
förekommer att skolor sätter in förbud av digitala verktyg för att minska nätkränkningar. Detta skulle
således  också  kunna  vara  en  orsak  till  varför  elever  väljer  att  inte  upplysa  lärare  om  negativa
händelser. Om nätet ses som elevernas egen värld och då stora intresse så skulle man kunna utgå från
att eleverna heller inte vill riskera att bli av med denna, trots att de utsätts för negativa händelser.
Denna aspekt tas även upp av Juvonen och Gross (2008). Förbud av digitala verktyg kommer vi att
diskutera närmare längre ned i texten. 

Avsaknad av kompetens hos pedagogerna
Begreppet värld användes  även av  pedagogerna  för  att  beskriva  att  nätet  är  en  arena  där  elever
spenderar en stor del av deras vardag, i relation till att vuxna spenderar betydligt mindre tid på nätet.
Begreppet  skulle  kunna  ses  som  den  osäkerhet  som  pedagogerna  känner  inför  området
nätkränkningar och kan således belysa att fera pedagoger upplever en avsaknad av kompetens, både
kring nätets olika funktioner men även hur det sociala samspelet kan se ut bland elever över digitala
verktyg. Även här samstämmer uppfattningarna från pedagogerna med den tidigare forskningen där
det visat sig att lärare upplever en avsaknad av kompetens inom olika digitala verktyg (Cassidy et al.,
2012b). Vad som kan ses intressant i detta är årtalet som den tidigare forskningen gjordes vid. Redan
2012 upplevde lärare inneha låg kompetens, vilket än idag 6 år senare upplevs av pedagogerna i vår
studie. I relation till detta upplever en pedagog i studien dessutom att full kompetens kommer att
förbli omöjlig att uppnå på grund av den ständigt ökande teknikutvecklingen. 

En annan aspekt av detta är att ett förebyggande arbete mot nätkränkningar inte ses som ett viktigt
arbetsområde, vilket gör att kompetens inom detta område kan ses som irrelevant för skolor att ta in.
Det beskrivs bland annat i tidigare forskning att skolverksamheter inte ser nätkränkningar som sitt
ansvarsområde  vilket  gör  att  man  inte  heller  försöker  implementera  något  förebyggande  arbete
(Pieschl  et  al.,  2017).  I  vår  studie  anser  de  verksamma  pedagogerna  att  skolan  ska  arbeta  mot
nätkränkningar. Pedagogerna upplever sig ha bristande kompetens men de festa anser sig också vilja
öka sin kompetens. Nätkränkningar uttrycks vara ett område som pedagogerna ser som viktigt att
arbeta med inom skolan. 

Begreppet värld kan  också  uttrycka  pedagogernas  uppfattning  om  att  nätet  är  en  arena  elever
använder  dagligen  som  en  stor  del  av  deras  sociala  umgänge  där  de  vuxna  inte  fnner  samma
tillhörighet.  Med  detta  som  utgångspunkt  kan  ett  förebyggande  arbete  uppfattas  som  svårt  att
implementera. Flera resultat i tidigare forskning har bland annat visat att ett förebyggande arbete mot
nätkränkningar handlar om att lärare visar och lär ut hur positivt uppträdande ska se ut över nätet
(Cassidy et al., 2012a; Couvillion & Ilieva, 2011; Baraldsnes, 2015; Dunkels, 2018). Flera pedagoger i
vår studie upplever däremot att nätet är en arena för eleverna som inte tillhör de vuxna samt att det
saknas kompetens inom området. En pedagog beskriver att elever inte kan respektera samtalen med
de vuxna om de inte kan relatera till samtalets innehåll. Denna syn på kunskap och samtal stämmer
även överens med Dunkels (2016) som menar att elever drar sig från dessa samtal om den andra
samtalsparten inte visar kunskap om ämnet. 

Då pedagogerna uttrycker att  nätet  tillhör eleverna så skulle  även ett  förebyggande arbete kunna
implementeras på andra vis genom att exempelvis involvera eleverna. Tidigare forskning har bland
annat visat att lärares dominerande styrning av ett förebyggande arbete kan upplevas som ineffektivt
bland eleverna. Istället förespråkas olika metoder där eleverna själva får vara med och styra hur ett
arbete mot nätkränkningar bör se ut (Pieschl et al.,  2017). Detta skulle kunna bidra med en större
meningsfullhet hos eleverna om vi utgår från att nätet ses som deras egen värld och stora intresse. 
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Rektorns ansvar 
Däremot anser fera av pedagogerna att rektorerna inte implementerat arbeten mot nätkränkningar i
verksamheten  i  tillräckligt  hög  utsträckning.  Det  visas  bristande  kunskaper  bland  skolledare  om
åtgärder och ansvarsområden som bör ske i och med nätkränkningar även i den tidigare forskningen
(Young et al., 2016; Notar et al., 2013; Pelfrey & Webers, 2015). Detta stämmer till viss del överens med
de uppfattningar som pedagogerna har om hur rektorer tar in arbetet i verksamheten. Detta är också
ett område som nämns i skollagen (SFS 2010:800). Enligt denna har  huvudmannen ett yttersta ansvar
att säkerställa arbeten mot kränkningar där det förebyggande arbetets utveckling ska ske i en årlig
plan.  Då  pedagoger  upplever  att  detta  inte  sker  när  det  gäller  nätkränkningar  kan  detta  bli  ett
intressant  fortsatt  forskningsområde  där  ledningens  uppfattningar  om  nätkränkningar  och  dess
förebyggande  arbete  står  i  fokus.  Däremot  upplever  fera  av  pedagogerna  att  ett  arbete  mot
nätkränkningar även tillhör föräldrarnas ansvar. Trots detta ser pedagogerna ändå att skolan behöver
komplettera föräldrarnas arbete inom området nätkränkningar. Det beskrivs däremot av Stauffer et al.
(2012) att lärarna i en studie inte såg nätkränkningar som sitt ansvar, utan att detta föll på föräldrarna
där  även  ansvaret  inom  ett  förebyggande  arbete  skulle  ligga.  Ännu  en  studie  beskriver  att
skolverksamheter  inte  implementerar  ett  förebyggande  arbete  på  grund  av  att  incidenterna  sker
utanför skoltid och ses således inte som skolans ansvarsområde (Pieschl et al., 2017). Detta skiljer sig
därmed  från  pedagogernas  upplevelser  om  ansvar  i  vår  studie.  Pedagogerna  upplever  att  fera
komponenter behöver medverka i det förebyggande arbetet mot nätkränkningar. Detta stämmer med
den tidigare forskningen som också visar att ett förebyggande arbete behöver utgå från skolan men
där hemmet ses som en viktig och nödvändig medspelare (Cassidy et al., 2012a; Cassidy, et al., 2012b;
Couvillon & Ilieva, 2011; Juvoonen & Gross, 2008; Mason, 2008). Forskningen som vi utgått från har
dock en internationell bakgrund vilket kan göra att kulturer, lagar och styrdokument skiljer sig mot
för de svenska, vilket kan vara en orsak till varför respondenterna i vår studie uttrycker ett annat
ansvarsområde. Detta ser vi som ett nytt forskningsområde där man exempelvis undersöker hur de
internationella styrdokumenten ser ut.

Engagemanget hos pedagogerna upplevs ge kompetens
Ett  annat  begrepp  som  blivit  intressant  i  denna  studie  är engagemang.  Detta  uttryck  används  av
pedagogerna för att beskriva kollegors kompetenser. Engagemanget uttrycks då vara en viktig del i
hur pedagoger tar  sig  an ett  förebyggande arbete mot nätkränkningar.  Pedagogerna uttrycker att
lärare med ett engagemang inom området som behandlar digitala verktyg och internets funktioner ses
som mer kompetenta att ta sig an fenomenet. Vi tolkar att begreppet engagemang kan ses som det
intresse  pedagoger  kan  ha  inom  området.  Oftast  upplever  pedagogerna  också  att  intresset  och
kompetensen fnns hos de yngre pedagogerna. Intresset för ämnet eller kopplingen till pedagogernas
ålder är dock ingenting som framkommit som viktiga aspekter i tidigare forskning.

Det fnns däremot forskning kring kompetensen,  vilken visar att  lärare upplever sig ha bristande
kunskaper gällande hanteringen av teknologin som elever använder sig av (Cassidy et al.,  2012b).
Detta  stämmer överens med pedagogernas uppfattningar i  vår  studie.  Det  verkar  alltså upplevas
bristande kompetens bland pedagoger överlag kring hanteringen av dels digitala verktyg och dels av
förebyggande arbeten mot nätkränkningar. Vi kan se ett samband mellan kunskaper om de digitala
verktygen kontra hur man arbetar förebyggande mot nätkränkningar. Vid bristande kompetens om
digitala verktyg verkar det falla sig naturligt att pedagoger upplever bristande kompetens i hur man
kan implementera ett förebyggande arbete mot nätkränkningar.

Pedagogernas  upplevelse  angående  åldern  skulle  kunna  bero  på  den utveckling  som  skett  inom
tekniken där yngre generationer tagit större del av utvecklingen under uppväxten jämfört med de
äldre generationerna som fått tagit del av denna utveckling mer på senare tid. I och med detta skulle
även yngre pedagoger kunna se digitala verktyg som en mer viktig och intressant del att involvera i
undervisningen  då  dessa  själva  tagit  del  av  denna  värld  redan  i  tidig  ålder.  Detta  är  däremot
ingenting som vi har hittat studier om i tidigare forskning vilket gör att våra tolkningar bör ses som
enbart spekulationer. 
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Digitala verktyg bör inte förbjudas
Genom att ha kunskaper om digitala verktyg skulle möjligheten att använda dessa i undervisningen
kunna  öka.  Flera  pedagoger  i  denna  studie  upplever  bland annat  att  mobiltelefoner  och  digitala
verktyg inte ska förbjudas bland eleverna för att minska nätkränkningar, vilket ändå förekommer.
Istället  förespråkas  att  lära  ut  till  eleverna  hur  dessa  används  positivt.  Samtidigt  upplever  sig
pedagogerna  ha  bristande  kompetens  inom  digitala  verktyg  samt  att  nätet  inte  ses  som  vuxnas
område. Bristen på denna kompetens skulle kunna vara en bidragande orsak till varför lärare istället
sätter  in  förbud  trots  att  pedagogerna  verkar  förespråka  det  motsatta,  vilket  påpekas  av  ena
pedagogen i studien. Tidigare forskning har visat att förbud av digitala verktyg eller olika hemsidor
på nätet ökar risken att eleverna får utforska detta på egen hand och skapar egna strategier vilket gör
att  negativa  handlingar  kan  utföras  av  eleverna.  Bland  annat  fnns  risken  att  elever  inte  hittar
fungerande strategier där nätkränkningar elimineras (Dunkels, 2016). En annan risk skulle kunna vara
att  elever väljer  att  inte lyfta negativa händelser  som sker på nätet för  rädslan av att  exempelvis
mobiltelefoner då förbjuds, vilket även beskrivs av Juvonen och Gross (2008). En positiv aspekt som
en pedagog nämner i denna studie är att tillåtelsen av mobiltelefoner har ökat samtalen mellan lärare
och elever om digitala verktyg och dess funktioner. Denna dialog ser vi som en potentiell metod för
att kunna öka kompetensen bland pedagogerna vilken uttrycks vara låg inom området. Detta ser vi
även kunna öka elevernas egen involvering i det förebyggande arbetet vilket vi diskuterat ovan. Ett
förbud mot digitala verktyg i syfte att minska nätkränkningar hos elever skulle också kunna leda till
ineffektivitet  på sådant  sätt  att  det  inte  leder  till  någon minskning av  nätkränkningar  (Pelfrey &
Webers, 2015). Samma studie visade också exempel på hur lärare ansåg att man istället behöver arbeta
med digitala verktyg tillsammans med sina elever för att möjligtvis kunna förmedla hur dessa bör
användas på ett bra sätt.

Vår tolkning här är att skolverksamheter som har bristande kompetens över de digitala verktyg som
används  av  elever  eller  hur  dessa  kan  implementeras  i  skolans  vardag,  leder  till  förbud  för  att
separera  sig  själva  från  de  eventuella  negativa  incidenter  som  kan  uppstå.  Förbud  leder  till  ett
förminskat ansvar hos skolan för att nätkränkningar sker hos elever. Utifrån vad resultatet har visat
oss så tror vi att färre förbud kan leda till positiva samtal mellan pedagoger och elever om hur god
internetanvändning kan se ut. Vi ser det också som en möjlighet för pedagoger som saknar kompetens
inom området att få en chans att lära sig från sina egna elever om deras digitala vardag. 

Kommunikation med elever - en del av ett förebyggande arbete
Pedagogerna upplever att elever inte berättar om de negativa händelser som sker över nätet. Detta
tros bero på rädsla från eleverna men pedagogerna upplever ändå en viss osäkerhet  kring varför
händelserna inte alltid når de vuxna. Rädslan som ena pedagogen uttrycker anses bero på att elever
inte vill bli utsatta som “tjallare”. Detta beskrivs också vara en vanlig rädsla utifrån tidigare forskning,
där det tas upp att elever inte berättar just på grund av att inte utsätta sig för risken att bli stämplad
som “skvallrare” (Dunkels, 2016), vilket vi ser som synonymt med pedagogens uttryck “tjallare”. En
annan aspekt som forskning har visat är att elever inte berättar om incidenter på grund av att detta
inte ger någon effektiv lösning (Pelfrey & Webers, 2015). Denna syn på varför elever inte anmäler tas
dock inte upp av någon pedagog i vår studie. En tanke som ändå ställs i relation till forskningen är om
detta kan ge eleverna en känsla av hopplöshet då elever känner att delgivandet till en vuxen inte ger
något resultat, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak även bland elever till de pedagoger som
medverkat  i  denna  studie.  Detta  ger  oss  en större  indikation på att  det  verkar kunna saknas ett
fungerande förebyggande arbete där elever kan känna sig involverade. Med detta som bakgrund har
vi  dock  sett  ett  gott  exempel  på  hur  eleverna  kan  närma  sig  pedagogerna  med  denna  fråga.
Utvärderingsböckerna som två av pedagogerna använde sig av bidrog till att ge eleverna utrymme att
kunna berätta om eventuella incidenter som skett över bland annat nätet, vilket har visat sig gett en
positiv ökning inom denna kommunikation och skapat möjligheter för diskussioner i klassen. Detta
kan ses i  relation till den tidigare forskningen som visat att lärare saknar fungerande metoder för
elever att anmäla negativa händelser på nätet (Baraldsnes, 2015) samtidigt som Dunkels (2016) menar
att det ofta känns som en krånglig procedur att anmäla, för eleverna. I och med utvärderingsböckerna
verkar pedagogerna däremot uppleva att dessa kan ses som en positiv metod. Diskussionerna utifrån
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utvärderingsböckerna som beskrivs  av pedagogerna i  vår  studie ger oss även kopplingar till  den
tidigare nämnda metoden “Quality Circle Approach” (Pelfrey & Webers, 2015).  Denna innebär att
man  diskuterar  nätkränkningar  i  en  grupp  genom  en  trestegsmetod  där  man  får  utrymme  att
tillsammans analysera problemet.  Detta ger eleverna möjlighet  till  involvering i  det  förebyggande
arbetet.  I  och  med tidigare  utgångspunkter  om att  eleverna  bör  bli  involverade  i  processen som
handlar om arbetet mot nätkränkningar så ser vi att denna strategi skulle kunna vara såväl möjlig som
effektiv,  då  även  fera  pedagoger  i  studien  ser  just  diskussioner  som  en  fördelaktig  del  av  det
förebyggande  arbetet. Dessa diskussioner  skulle  kunna  leda  till  ett  effektivt  förebyggande  arbete
vilket kan få eleverna att fnna nya strategier för att bemöta nätkränkningar samtidigt som det kan bli
en värdegrundsövning. 

Det diskuteras även i tidigare forskning att en viktig del inom ett förebyggande arbete kan handla om
att ge elever en bra självkänsla (Baraldsnes,  2015).  Pedagogerna i  vår studie upplever hälsan som
viktig, däremot uttrycks detta i det sammanhang att nätkränkningar påverkar elevernas hälsa negativt
och inte i den mening att arbete med självkänslan kan ingå i ett förebyggande arbete. Pedagogerna
upplever istället att nätkränkningar kan påverka elevernas skolgång och studieresultat, varför även
området  ses  som viktigt  att  arbeta  med.  Att  ungdomar  och barn som utsätts  för  nätkränkningar
presterar sämre i skolor tas även upp av Young et al. (2017) och menar samtidigt att elever behöver
stöd i  att  hantera detta.  I  och med att  elever diskuterar och övar på att  sätta ord på känslor och
händelser ser vi att även självkänslan kan öka för eleverna samtidigt som man övar på att inta andras
perspektiv.  Detta  är  dock  också  ett  område  som  skulle  kunna  studeras  närmare  där  ett  mer
psykologiskt perspektiv intas innan en slutsats kan dras. Vår utgångspunkt är att diskussioner med
elever kan förbättras ytterligare om man undersöker och utvärderar deras vanor på nätet, vilket även
framkommit i vårt resultat. Detta har vi dock inget stöd för i den tidigare forskningen vilket gör att
detta kan bli ett intressant fortsatt forskningsområde.

Sammanfattning
Det visar sig att pedagoger upplever att nätkränkningar ökar i relation till traditionella kränkningar.
Detta anses bero på de anonyma funktionerna på nätet. Dock så framstår inte allt för många exempel
på att detta verkligen sker – detta kan bero på att elever inte delar med sig av negativa händelser på
nätet. En orsak till detta skulle kunna vara av rädslan för att digitala verktyg förbjuds. Förbud av
digitala verktyg visar sig således vara ineffektivt. Det visar sig att pedagoger upplever sig ha för låg
kompetens inom digitala verktyg och nätets olika funktioner och nätet ses till stor del tillhöra eleverna
och  inte  de  vuxna  vilket  innebär  att  det  behövs  ökade  kunskaper  hos  pedagogerna.  Bristande
kompetens  anses  kunna  påverka  elevernas  kommunikation  negativt  angående  nätet  med
pedagogerna. Tillåtelsen av digitala verktyg ser vi här kunna vara en potentiell metod för att ge lärare
ökad kompetens samtidigt som det öppnar upp för dialog mellan elev och lärare. Vi tror att elever
skulle  kunna  bemöta  ett  sådant  förebyggande  arbete  positivt  eftersom  dessa  dialoger  behandlar
någonting meningsfullt  för  många elever.  Ansvarsområdet  anses  enligt  pedagogerna i  vår  studie
generellt tillhöra skolan men att det bör fnnas ett samarbete med föräldrar för att kunna arbeta mot
nätkränkningar.  För  att  implementera  ett  förebyggande  arbete  mot  nätkränkningar  anser  även
pedagogerna att skolans ledning behöver engagera sig så att hela skolan kan samverka inom området
samt att personalen ges förutsättningar att kunna göra detta. Det förebyggande arbetet ser vi till stor
del  handla  om  kommunikationsmöjligheter  på  olika  vis,  samt  att  lära  elever  hur  man  använder
digitala verktyg och nätets olika funktioner på ett vis som inte skadar någon annan. Bland annat ser vi
att diskussioner tillsammans med elever kan vara en effektiv metod att använda sig av i skolan. För
att  kunna arbeta med detta behöver dock personal som arbetar på skolan ökade kunskaper inom
området nätkränkningar och om elevers vanor på nätet. 

Framtida forskning
Pedagogerna upplever att  en bra strategi  är  att  visa elever goda användningsområden i  och med
digitala verktyg. Samtidigt upplever de sig ha bristande kompetenser inom området. En fråga som
kan  ställas  är  om  pedagogerna  har  kompetens  kring  hur  de  skulle  kunna  lära  ut  positiva
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användningsområden och om denna strategi idag skulle kunna användas i verksamheten. Detta kan
vara ett område att studera närmare än vad som gjorts i denna studie.

Utifrån att nätkränkningar sker som en förlängd arm till traditionell kränkning (Juvoonen & Gross,
2008; Mason, 2008) kan det vara så att fer mobbare som har en tidigare relation till sina offer medvetet
väljer att fortsätta med den kränkande behandlingen på nätet, vilket då också skulle kunna vara en
ledande orsak till  varför det uppfattas som mer växande än den traditionella mobbningen.  Dessa
spekulationer är dock inte bekräftade genom den tidigare forskningen och skulle således också kunna
vara ett fortsatt intressant område att studera vidare.

Framtida forskning skulle  kunna utföras  med hjälp  av  andra urvalsmetoder,  bland annat  genom
fokusgrupper. Det skulle  kunna leda till  intressanta och jämförbara resultat.  Det hade exempelvis
varit intressant att fokusera på fritidslärare, fritidspedagoger och fritidshemmet då vi varken funnit
denna del redovisad i tidigare forskning eller som en större nämnd aspekt från våra respondenter.
Ytterligare  ett  alternativ  för  framtida  forskning  kan  vara  att  studera  hur  eleverna  själva  ser  på
fenomenet.

Vi har genom arbetets gång fått syn på många olika infallsvinklar på problemet vilket har gett oss en
större nyfkenhet inom området än tidigare. Dessvärre har det varit mer eller mindre omöjligt att få
plats med alla aspekter inom denna mindre studie. Vi ser att det fnns många nyckelhål att vrida om
och öppna upp för nya studier inom området nätkränkningar, dels genom att se på problemet från
elevers synvinkel dels hur rektorer och föräldrar ser på problemet. Ett närmande kan exempelvis vara
att undersöka förekomsten av nätkränkningar vilken visar varierade resultat. Utökade studier med ett
kvantitativt närmande kan också komplettera den kvalitativa delen som vi själva har utgått från i vår
studie. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Förekomsten av nätkränkningar 

1. Upplever du att det förekommer nätkränkningar bland elever? - i hur stor grad skulle du anse?
2. Tror du att detta kan påverka elevernas skolresultat? 
3. Tror du att nätkränkningar förekommer i lika stor grad som traditionella kränkningar? (Begreppen 
Nätkränkningar och Traditionella kränkningar förklaras muntligt) Varför/Varför inte?

Skolan, förebyggande arbete och ansvaret 
4. Behöver det fnnas ett förebyggande arbete kring detta anser du? Varför behövs det/ Varför behövs 
det inte? 
5. Vem anser du har störst ansvar kring ett eventuellt förebyggande arbete? 
6. Vad tycker du om förebyggande arbeten kring nätkränkningar inom skolor?
7. Vad anser du att ett förebyggande arbete skulle kunna handla om när det kommer till 
nätkränkningar? - Vilka bör medverka? 
(8. Ser du att fritids skulle kunna arbeta kring detta?) 

Kompetens inom området
9. Anser du att det fnns relevant kompetens bland personalen att eventuellt arbeta kring detta i 
skolan? 
-Ja; berätta mer om vad kompetens kan innebära. 
-Nej; anser du att det behövs ökad kompetens och isåfall hur? 

Övrigt
10. Finns det någonting mer du vill tillägga?

            Genomlöpande följdfrågor:
            Berätta mer om...
            Kan du ge exempel...
            Förklara gärna vad du menar med...
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