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1 Inledning 

Alla barn har rättigheten till en trygg skolgång (Lag om grundläggande utbildning, 

628/1998), och möjligheten att utveckla till sitt fulla (Unicef, 1991, artikel 29). Trots detta 

förekommer nätmobbning i våra skolor (Smahel m.fl., 2020; THL, 2017), vilket strider 

mot barnens rättigheter. Forskare är oeniga om skillnaderna mellan nätmobbning och 

traditionell mobbning, och vilken betydelse dessa skillnader för med sig (Ansary, 2020; 

Olweus & Limber, 2018). Forskare är dock ense om att nätmobbning har specifika kän-

netecken som inte gäller för traditionell mobbning (Ansary, 2020; Olweus & Limber, 

2018). I och med att nätmobbning sker över digitala plattformar kan nätmobbningen ut-

föras anonymt, vilket gör att offret inte nödvändigtvis vet vem utövaren är (Kowalski, 

Limber, McCord, 2019). Samtidigt kan nätmobbning spridas fort och ses av obegränsat 

antal människor (Ansary, 2020). Det här är möjligt t.ex. genom att utövaren med hjälp av 

andra skickar och delar en bild vidare till flertal andra människor (Huhtala, 2013). Det här 

kan upplevas som väldigt obekvämt för offret (Kowalski m.fl., 2019). Nätmobbning skiljer 

sig också från traditionell mobbning, då tekniska apparater möjliggör att nätmobbning 

kan ske när och var som helst (Kowalski m.fl., 2019). Det betyder att det inte finns något 

ställe där nätmobbnings offret kan komma undan från nätmobbningen (Smith, 2012). 

Följderna av nätmobbning kan vara allvarliga, det finns bl.a. risk för depression, ångest, 

somatiska besvär och akademiska svårigheter (Vaillancourt, Faris & Mishna, 2017). Där-

med måste vi se till att inget barn blir utsatt för nätmobbning.  

 

Allt yngre barn har en egen telefon i Finland, över 70% av 7-åringarna har en mobiltele-

fon (Häggblom, 2019). Dagens barn och ungdomar har vuxit upp i en digital kommuni-

kationsmiljö, där många upprätthåller en del av sin sociala kontakt. Det kan ske bl.a. på 

sociala medier, via samtal eller spel. Även skolor använder i större omfattning digitala 

verktyg i undervisningen. Därför är det viktigt att barn får kunskap i hur de ska agera 

ansvarfullt på internet. Exempelvis vad är tillåtet på internet och vad de kan göra om de 

blir utsatta för nätmobbning (Kaluarachchi, Warren & Jiang, 2020). I och med att kom-

munikationen inte sker ansikte mot ansikte, blir nätmobbningen också osynlig för de 

vuxna på ett annat sätt än i traditionell mobbning (Ansary, 2020; Huhtala, 2013). Nät-

mobbning sker vanligtvis bland skolans elever (Smith, 2013) och härstammar från något 

som hänt i skolan (Cassidy, Jackson & Brown, 2009). Därmed är det viktigt att även 

skolan har en roll i det förebyggande arbetet mot nätmobbning (Ansary, 2020). Enligt 

läroplanen för den grundläggande utbildning behöver alla skolor ha en plan för att skydda 

eleverna mot våld, mobbning och trakasserier. Enligt den ska det bl.a. ingå samarbete 

med vårdnadshavare. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildning, 
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2014.) Forskning visar att det är betydelsefullt att skolorna har en gemensam samsyn 

vad gäller skolans arbete mot mobbning (Cantone m.fl., 2015). Handlingsplanen mot 

mobbning ska enligt forskare innehålla både förebyggande och ingripande arbete mot 

nätmobbning (Ansary, 2020; Macaulay, Betts, Stiller & Kellezi, 2018; Pelfrey & Weber, 

2015; Sabella, Patchella & Hinduja, 2013; Välimäki m.fl., 2013).  

 

Forskning om nätmobbning har pågått i ungefär 16 år (Smith, 2012), men det finns ännu 

behov av mera forskning, speciellt i lågklasserna (Williford & DePaolis, 2018). Ur ett fin-

ländskt forskningsperspektiv finns det ett begränsat antal studier om nätmobbning. Där-

med är det viktigt att även forskning om nätmobbning görs i en finländsk kontext. Denna 

studie undersöker rektorer, kuratorer och klasslärare i två finlandssvenska grundskolor. 

Studiens syfte är att se vilka riktlinjer skolorna har mot nätmobbning, hur skolorna före-

bygger nätmobbning samt hur skolpersonalen uppfattar att skolans arbete mot nätmobb-

ning fungerar. Orsaken till att flera personer med olika arbetsuppgifter intervjuas är för 

att notera ifall deras uppfattningar differentierar om hur skolan arbetar mot nätmobbning 

och hur arbetet fungerar. Den här studien är relevant för alla som är delaktiga i skolvärl-

den. Speciellt beslutsfattare på kommunalnivå, medlemmar i skolans elevvårdsgrupp 

och medlemmar i skolans direktion kan tänkas dra nytta av studien, eftersom den under-

söker skolornas anti-mobbningsplaner och arbete gällande förebyggande av nätmobb-

ning.  
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2 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen i denna avhandling börjar med en genomgång av 

mobbningens historia som följs av avhandlingens centrala begrepp. Därefter redovisas 

de ungas medieanvändning samt förekomsten av mobbning och nätmobbning. Även 

delar av elevvårdsplanen presenteras. Kapitlet fortsätter sedan med en genomgång av 

hela-skolan ansatsen och det finländska  åtgärdsprogrammet KiVa-skola. Även 

kamratmedlingen VERSO behandlas kort. Därefter diskuteras hur nätmobbning kan 

förebyggas och vilken roll skolan har i det förebyggande arbetet. Till sist redovisas 

ansvarsfrågor gällande det ingripande arbetet för nätmobbning.  

 

2.1 Mobbningens historia  

Då mobbning ses ur ett historiskt perspektiv kan det indelas i fyra vågor, enligt Smith 

(2012). Den första vågen utsträcker sig från 1970 till 1988 (Smith, 2012). I mitten av 

1970-talet belyste Dan Olweus, som anses vara banbrytare inom mobbningsforskningen 

(Allanson, Lester & Notar, 2015) att mobbning är ett alvarligt problem i skolmiljön (Smith, 

2012). Olweus ansåg att mobbning utförs av en person och att mobbningen kan vara 

både fysisk eller verbal. Han skapade också den första enkäten angående mobbning på 

80-talet. Även det första interventionsprogrammet mot mobbning infördes. (Smith, 2013.) 

 

Den andra vågen utsträcker sig från 1989 till mitten av 90-talet. Under den här tiden 

genomfördes studier och interventionskampanjer också utanför Skandinavien. Det 

viktigaste framsteget var utvecklingen av definitionen mobbning, där forskarna började 

skilja mellan direkt och indirekt mobbning. (Smith, 2012.) 

 

Den tredje vågen inträffar från mitten av 90-talet till 2004. Under den tidsramen blev 

arbetet kring mobbning allt mera internationellt, internationella konferenser ordnades, 

enkäter och interventioner implementerades. (Smith, 2012.) Under den här tiden 

kategoriserades de olika rollerna för åskådarna inom mobbning (Salmivalli, Lagerspetz, 

Björkvist, Österman & Kaukiainen, 1996), vilket var anmärkningsvärt ur ett 

forskningsperspektiv (Smith, 2012).  

 

Den fjärde och sista vågen utsträcker sig från 2004 tills idag och handlar om ett nytt 

delområde inom mobbning, d.v.s. nätmobbning. Nätmobbningen utfördes i början främst 

via textmeddelanden och e-post (Rivers & Noret, 2010), men i samband med att nya 

teknologier utvecklas, skapas nya forum för nätmobbning (Smith 2013).  
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2.2 Definitioner av begrepp 

I denna avhandling är mobbning och nätmobbning de centrala termerna. Kapitlet börjar 

med att definiera de centrala begreppen. Därefter förklaras hur nätmobbning skiljer sig 

från traditionell mobbning och utmaningar som framkommer i definitionen av 

nätmobbning. Även nätmobbningens särskilda kännetecken lyfts fram. Till sist definieras 

begreppen kränkningar på nätet och nätaggression.  

 

2.2.1 Mobbning 

Olweus (1992) definierar mobbning som följande “en person är mobbad, när han eller 

hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en 

eller flera personer” (Olweus, s. 4, 1992). Därtill påpekar Olweus (1992) att det anses 

vara frågan om mobbning endast då när mobbaren och offret är i obalans i styrkeförhål-

landet (fysiskt eller psykiskt). Med andra ord består mobbning av tre kännetecken: ett 

negativt beteende som är avsiktligt, upprepande och där det förekommer obalans i makt-

förhållandet mellan mobbningsoffret och utövaren (Olweus, 1992). De flesta forskare 

använder sig av dessa tre kännetecken men det finns också forskare som använder sig 

av två, fyra eller t.o.m. fem kännetecken (Younan, 2019).   

 

Utövaren av mobbning kan vara en individ eller en grupp av individer. Även mobbnings-

offret kan vara en eller flera personer. (Olweus, 1992.) Mobbning i skolan kan förekomma 

mellan olika individer, det kan ske mellan elever eller mellan elev och lärare. Lärare kan 

såväl utsättas för mobbning, som utöva mobbning mot en elev. (Smith, 2013.) Denna 

avhandling fokuserar på mobbning elever emellan.  

 

Olweus (1992) kategoriserar mobbning i två grupper, direkt och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning betyder att mobbaren öppet mobbar framför andra människor, medan indirekt 

mobbning innebär att offret blir isolerat och utfryst. Smith (2013) lyfter däremot fram fyra 

kategorier: fysisk mobbning, verbal mobbning, relationell mobbning och indirekt mobb-

ning. Fysisk mobbning innebär att våld utförs mot offret t.ex. genom att skuffa och hålla 

fast, medan verbal mobbning innebär att utövaren muntligt t.ex. nervärderar eller skäller 

ut offret. Indirekt och relationell mobbning är ganska nära definierade och båda innebär 

spridande av rykten och exkludering ur gruppen. Det som skiljer sig är att indirekt mobb-

ning är en form av social manipulation, där mobbaren använder andra individer för att 

attackera offret, medan relationell mobbning innebär att mobbaren försöker förstöra so-

ciala förhållanden. (Smith, 2013.)  
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2.2.2 Nätmobbning 

Nätmobbning definieras relativt lika av forskarna men det finns inte ännu en global enig-

het om en gemensam definition för nätmobbning (Ansary, 2020). En definition som ofta 

används i forskning om nätmobbning är följande: ”en aggressiv och avsiktlig handling 

som utförs av en grupp eller en individ genom elektroniska plattformar, flera gånger un-

der en tid mot ett offer som inte lätt kan försvara sig själv” (fri översättning från engelska, 

Smith m.fl., 2008a). Här används även de tre samma kännetecknen som Olweus (1992) 

använder för traditionell mobbning d.v.s., 1) det negativa beteendet är avsiktligt, 2) be-

teendet är upprepande och 3) det finns en maktobalans. Den största skillnaden mellan 

definitionerna är att nätmobbning sker på elektroniska plattformar. Ett antal forskare 

överväger dock att definitionen av Smith m.fl. (2008a) är för vag (Barlett, Prot, Anderson 

& Gentile; Smith, del Barrio & Tokunaga, 2013). Även Peter och Petermann poängterar 

att Smith m.fl., (2008a) inte tar i beaktande i definitionen problematiken kring begreppet 

maktobalans. (Mera gällande maktobalansen under 2.2.3) Peter och Petermann (2018) 

har undersökt definitionerna av nätmobbning och har på basis av resultatet föreslagit 

följande definition: ”använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att upp-

repade gånger och med avsikt skada, kränka, och/eller skämma ut ett offer” (fri översätt-

ning, Peter & Petermann, 2018). Definitionen av Peter och Petermann (2018) används i 

denna avhandling, eftersom maktobalansen inte är lika entydig inom nätmobbning.  

 

Nätmobbning kan likaså som mobbning delas in i direkt och indirekt nätmobbning. Direkt 

nätmobbning innebär att nätmobbningen sker enbart mellan nätmobbaren och offret, 

medan indirekt nätmobbning betyder att andra personer utöver nätmobbaren och nätoff-

ret kan se nätmobbningen. Det här kan vara på ett offentligt inlägg på Facebook eller en 

kommentar på en blogg. (Langos, 2012.)  

 

2.2.3 Utmaningar med att definiera nätmobbning  

En form av mobbning?  

Många forskare är eniga om att det finns skillnader mellan nätmobbning och traditionell 

mobbning men hur omfattande skillnaderna är och hur stor inverkan det medför är fors-

kare oeniga om (Ansary, 2020; Olweus & Limber, 2018). Olweus och Limber (2018) an-

ser inte att nätmobbning och traditionell mobbning har anmärkningsvärda skillnader och 

ser därmed att nätmobbning är en form av traditionell mobbning. Enligt dem finns det 

inte tillräckligt omfattande studier om nätmobbning för att kunna säga att nätmobbning 

är ett skilt fenomen (Olweus & Limber, 2018). För att kunna uppkalla något för ett feno-

men krävs det en gemensam definition och uppfattning om begreppet (Merton, 1987). 

Olweus och Limber (2018) betraktar nätmobbning som en form av mobbning eftersom 
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majoriteten av de som blir nätmobbade blir också traditionellt mobbade. I en studie har 

forskarna kommit fram till att  till och med 90% av nätmobbningsoffren blir också tradit-

ionellt mobbade (Wolke & Lereya, 2015). Procenten varierar mellan studier, beroende 

på hur forskare har definierat nätmobbning, vilka mätinstrument har använts samt kon-

texten för studien (Olweus & Limber, 2018). Det visar sig också att nätmobbningsutöva-

ren oftast är utövare i traditionell mobbning (Dempsey, Sulkowski, Dempsey & Storch, 

2011). Det betyder att det finns överlappningar mellan traditionell mobbning och nät-

mobbning och därmed kan nätmobbning inte enligt Olweus och Limber (2018) klassas 

som ett skilt fenomen. 

 

Däremot visar resultat från andra studier att det finns betydande skillnader mellan nät-

mobbning och traditionell mobbning (se Espelage & Hong, 2017; Kowalski m.fl., 2019; 

Smith m.fl., 2008a; Vaillancourt m.fl., 2017; Zyck, Farrington & Ttofi, 2019). Det finns 

indikationer i forskningen, som visar att nätmobbning möjligen är ett eget fenomen i 

mobbningen (Randa, Nobles & Reyns, 2015; Williford & DePaolis, 2019). Forskare anser 

ändå att mera forskning behövs för att  kunna säkerställa detta (Ansary, 2020;  Williford 

& DePaolis, 2019).  

 

Nätmobbning skiljer sig nämligen från traditionell mobbning gällande definitionen, före-

komsten, riskerna och skyddande faktorerna, följderna, samt förebyggande strategierna. 

Bland annat finns det studier som visar att följderna av explicit nätmobbning är t.ex. so-

matiska svårigheter, ångest, depression och akademiska svårigheter. (Ansary, 2020.) 

Andra forskare ser däremot det som svårt i forskning att ta reda på om konsekvenserna 

faktiskt enbart gäller för nätmobbning i och med att det finns överlappningar mellan nät-

mobbning och traditionell mobbning (Olweus & Limber, 2018). 

 

Maktobalans och upprepning 

I nätmobbning är maktobalansen och upprepningen inte lika tydlig som i traditionell 

mobbning (Ansary, 2020). Upprepningen anses problematisk då t.ex. en  person skickar 

en bild i kränkande syfte till en kompis, som därefter skickar bilden vidare till nästa o.s.v. 

(Smith, 2013). Det här kan således beaktas som nätmobbning, fastän det inte är samma 

utövare som upprepande gånger mobbar den samma personen. Samma gäller i situat-

ioner där flera andra gillar eller kommenterar en bild eller ett inlägg. (Frisén & Berne, 

2016.) Andra forskare har föreslagit att upprepning kunde ersättas med intensitet (Marini 

& Volk, 2017).  
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Den andra utmaningen d.v.s. maktobalansen är inte lika tydliga som i traditionell mobb-

ning (Ansary, 2020), där mobbaren ofta väljer någon som är i en svagare position än en 

själv (Olweus, 1994). Då nätmobbning sker anonymt (Smith, 2013) kan nätmobbaren 

däremot välja ett offer som har en starkare maktposition, samma maktposition eller sva-

gare maktposition än sig själv (Vandebosch & Cleemput, 2008). Även som Peter och 

Petermann (2018) har konstaterat är maktobalansen komplex och skiljer sig från fall till 

fall. Det kan bero på personernas IKT kunskap, datorkunskap, anonymitet samt hur offret 

och utövaren upplever situationen. Ifall t.ex. utövaren har goda IKT kunskaper kan per-

sonen dra nytta av det och därmed ha mera kunskap för att nätmobba anonymt. (Peter 

& Petermann, 2018.)  

 

2.2.4 Kännetecken för nätmobbning 

Sker inte ansikte mot ansikte  

Bortsett från upprepning och maktobalans finns det andra kännetecken som är specifika 

för nätmobbning. Nätmobbning utförs inte ansikte mot ansikte, utan över digitala platt-

formar såsom mobiltelefoner, datorer eller pekplattor. Det här inverkar att nätmobbnings-

utövaren inte ser offrets reaktion, åtminstone inte genast. (Smith, 2012.) Det här kan 

sänka tröskeln för att nätmobba, eftersom då väcks inte empati förmågan lika starkt fram 

hos utövaren (Hymel, Rocke-Henderson & Bonanno, 2005). Å andra sidan är det möjligt 

att utövaren inte får samma tillfredsställelse då hen inte ser offrets lidande på samma 

sätt som i traditionell mobbning (Smith, 2012). Inom traditionell mobbning tenderar utö-

varen ofta vilja visa sin makt (Salmivalli m.fl., 1996), vilket inte är lika tydligt inom nät-

mobbning. Förutom om utövaren berättar vidare om nätmobbningen eller publicerar 

mobbningsmaterialet. (Smith, 2012.)  

 

Anonymitet 

Ett annat kännetecken för nätmobbningen är att det kan ske anonymt, vilket innebär att 

offret inte vet vem nätmobbaren är (Kowalski, Limber & McCord, 2019). Det här kan ske 

exempelvis i online spel, där spelare kan förbli anonyma. I en forskning har det visat att 

mobbningsutövare har uppgett att de främst har nätmobbat anonymt eller försökt dölja 

sig själv. Nätmobbningsutövarna tenderar främst att nätmobba personer som de känner. 

(Vandebosch & Van Cleemput, 2008.) I en annan studie har det kommit fram att lite 

under hälften av nätmobbningsoffren visste identiteten av nätmobbaren (Kowalski m.fl., 

2019). För offret kan det uppstå maktlöshet då man inte vet vem nätmobbningsutövaren 

är (Kowalski m.fl., 2019). Forskning visar att även känsla av frustration har framkommit 

hos offret (Vandebosch & Van Cleemput, 2008). När nätmobbningen sker anonymt kan 

det också vara svårt för offret att berätta om nätmobbningsfallet (Kowalski m.fl., 2019).  
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Ingen tidsram 

Det som skiljer nätmobbning från traditionell mobbning är att nätmobbning kan ske när 

som helst, både på dagen och under natten (Kowalski m.fl., 2019). Det här innebär att 

offret inte på samma sätt kan komma bort från nätmobbningen (Smith, 2012). Nätmobb-

ningen är utmanande i och med att den enkelt och snabbt kan spridas (Ansary, 2020), 

det krävs endast några klickar (Huhtala, 2013). Personerna som kan se nätmobbningen 

kan vara väldigt många, dessutom kan nätmobbningen uppvisas ett flertal gånger 

(Ansary, 2020). Ett annat kännetecken för nätmobbning är att internet har ett långt 

minne, material från nätmobbning kan bli kvar på nätet för flera år (Oksanen & Näre, 

2006). Fastän bilden eller texten raderas från internet, kan bilden eller texten finnas kvar 

på någons personliga telefon eller dator och därifrån sprida sig pånytt (Huhtala, 2013). 

 

Osynligt för vuxna  

Nätmobbning är också osynligt för vuxna och därmed är det svårt för vuxna att ingripa 

(Ansary, 2020; Huhtala, 2013). Nästan 91% av de unga, som ser nätmobbning, berättar 

inte om det för en vuxen. Unga, som utsätts för nätmobbning vågar möjligen inte heller 

berätta till sina vårdnadshavare om nätmobbningen eftersom de kan vara rädda att för-

äldrarna ska avgränsa användningen av telefonen i syfte att skydda sitt barn. (Ansary, 

2020.)  

 

Alla ovannämnda faktorer, som är unika för nätmobbning, kan underlätta nätmobbaren 

att kränka. Det här leder till att nätmobbningsoffret kan känna sig hjälplös, stressad samt 

uppleva känslan av att det inte är tryggt att vara uppkopplad på internet. (Ansary, 2020.)  

 

2.2.5 Kränkningar på nätet och nätaggression 

I forskning förekommer det också begreppen ”cyber incivility” och ”cyber aggression”. 

De här begreppen skulle kunna översättas till kränkningar på nätet och nätaggression 

(fri översättning). Kränkningar på nätet är ett fräckt/negativt beteende som sker över di-

gitala plattformar (Giumetti, McKibben, Hatfield, Schroeder & Kowalski, 2012). I motsats 

till begreppet nätmobbning finns det varken en maktobalans mellan offret och utövaren 

eller ett beteende som är avsiktligt. Med nätaggression menas däremot att mobbaren 

avsiktligt vill skada offret via tekniska apparater. Det innefattar dock inte en obalans i 

maktförhållandena eller att det behöver ske upprepade gånger. (Kowalski m.fl. 2019.)  

 



 

 

9 
 
 
 
 

I och med att definitionen på nätmobbning är något problematisk har en del forskare 

beslutat sig för att använda nätaggression istället för nätmobbning för att undvika utma-

ningar med definitionen. En del forskare inkluderar alla begreppen i sina litteraturstudier, 

vilket gör att olika saker mäts som i sin tur leder till lägre validitet. (Ansary, 2020.) Även 

andra forskare påpekar att det är viktigt att skilja på begreppen eftersom nätaggression 

och kränkningar på nätet är fall där offret och utövaren vanligtvis inte känner varandra 

(Olweus & Limber, 2018).  

 

2.3 Digital kommunikation – möjligheter och risker  

Kapitlet börjar med en översikt om barnens medieanvändning och vilka medier är mest 

förekommande. Det här för att belysa, var barn vanligtvis befinner sig på internet. Däref-

ter granskas både studier och rapporter angående förekomsten av nätmobbning och 

mobbning.  

 

2.3.1 Ungas medieanvändning 

I dagens samhälle använder de flesta av oss digitala medier eller apparater. Vi kommu-

nicerar och skapar relationer med varandra på internet, men hur det sker varierar med 

åldern. (Kowalski m.fl., 2019.) I en rapport från Sverige har internetanvändningen bland 

9-12 åringar ökat med åren (Statens medieråd, 2019). 31% av 9-12-åringarna använder 

internet i mera än tre timmar per dag under sin fritid. De funktioner som är mest före-

kommande per dag för 9-12 åringar är: internetanvändning (75%), se på film/videoklipp 

(61%), spela spel (43%), använda sociala medier (39%) och skicka textmeddelanden 

(39%). Att titta på film/videoklipp på sin telefon har ökat kraftigt de senaste nio åren. Då 

det gäller sociala medier använder 59% av 9-12-åringarna sociala medier. Utifrån de 

elever som använder sociala medier är den vanligast förekommande mediet Snapchat 

(88%), följt av Instagram (58%) och TikTok (15%). (Statens medieråd, 2019.) 

 

Användningen av mobiltelefoner per dag har varit relativt stabil sedan 2014. Bland 9-

åringarna använder 5% av eleverna mobiltelefon mera än 3h per dag, medan motsva-

rande siffra bland 10-åringarna är 11%, bland 11-åringarna 20% och bland 12-åringarna 

28%. Majoriteten av barnen i åldern 9-12- spelar datorspel/tv-spel/mobilspel/spel på surf-

platta (79%). Av de som spelar är 78% pojkar och 81% flickor. Det betyder att flera flickor 

spelar elektroniska spel än pojkar. Här ska det tas i beaktande att pojkar spelar både 

oftare och längre tid än flickor. (Statens medieråd, 2019.)  
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2.3.2 Mobbning i finländsk skolkontext  

Institutet för hälsa och välfärd (THL, 2019) gör vart annat år en undersökning om elever-

nas hälsa i skolan. Den senaste undersökningen utfördes 2019 och undersökte bl.a. 

eleverna i årskurs fyra och fem samt deras vårdnadshavare angående mobbning. Under-

sökningen år 2019 specificerade inte nätmobbning i studien. I och med att årskurserna 

fyra och fem enbart har varit med i undersökningen åren 2017 och 2019 finns det ingen 

longitudinell jämförelse i dessa årskurser. (THL, 2019.) År 2017 upplevde 7,3% av ele-

verna att de blev mobbade varje vecka i skolan, medan året 2019 var procenten 7,2%. 

Pojkar som upplevde att de hade blivit mobbade varje vecka (7,8%) var något högre än 

bland flickorna (7,2%). (THL, 2019.)  

 

I Karvis undersökning (2018) gällande arbetsron och tryggheten i skolorna kan det på en 

allmän nivå konstateras att eleverna och lärarna som deltog i utvärderingen trivdes bra i 

skolan. Av tredjeklassisterna uppgav nästan nio av tio att de trivs minst relativt bra under 

lektionerna. Andelen svenskspråkiga tredjeklassister som upplevde sig bli mobbad varje 

dag eller oftare än en gång per vecka var 1,9% medan motsvarande siffra bland de 

finskspråkiga var 4,6%. Det här skiljer sig en aning från siffrorna i THL:s undersökning 

(THL, 2019). I Karvis undersökning meddelade 2% av tredjeklassisterna, som fick an-

vända telefonen till annat än för undervisningen, att de mobbade en annan elev oftare 

än en gång i veckan. Då eleverna inte fick använda telefonen till något annat än som 

tillhörde lektionen uppgav 0,5% av eleverna att de mobbade en annan elev oftare än en 

gång i veckan. (Julin & Rumpu, 2018.)  

 

2.3.3 Förekomsten av nätmobbning 

Inom forskning finns det stora skillnader i förekomsten av nätmobbning eftersom fors-

karnas definition på nätmobbning varierar samt variationen i användningen av mätinstru-

ment (Ansary, 2020). Det finns relativt få studier om förekomsten av nätmobbning bland 

lågklasselever, men det har visat sig att även 10-åringar har utsatts för nätmobbning. 

Bland lågklasselever sker nätmobbning främst via online spel. (DePaolis & Williford, 

2015.) Nätmobbning sker oftast utanför skolan men ofta bland skolans elever (Smith, 

2013). I något nyare studier har det visats att det här inte är lika tydligt. Nu används 

teknologiska apparater, såsom pekplattor och bärbara datorer, i en större utsträckning i 

skolan. Elever tenderar också att använda sina telefoner under skoltid, fastän det skulle 

vara förbjudet. (Whittaker & Kowalski, 2015.) Nämnvärt är att förekomsten av nätmobb-

ning oftast är högre vid övergången från årskurs sex till årskurs sju. Det här beror på  att 

det då är det vanligt att kompisgrupper omformas och nya kompisgrupper bildas. (Cross 

m.fl., 2009.)  
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Enligt rapporten Unga och medier (2019) i Sverige har 7% av eleverna i åldern 9-12 blivit 

utsatta för nätmobbning en gång i månaden eller mera sällan, medan 2% har blivit utsatta 

antingen en eller flera gånger i månaden eller en eller flera gånger i veckan (Statens 

medieråd, 2019). I finländsk kontext finns det några studier om förekomsten av nätmobb-

ning. THL undersökte år 2017 förekomsten av nätmobbning eller enligt THL:s enkät ”bli-

vit sårad genom telefon eller internet; meddelanden, samtal eller bilder” (fri översättning) 

bland elever i årskurs åtta och nio. Det framkom att bland de som blivit utsatta för mobb-

ning eller mobbat någon under det senaste läsåret, hade 28,9 % varit inblandade i nät-

mobbning. I Nyland var procenten en aning högre och låg på 30,7%, medan procenten i 

Åboland var 28,8%. (THL, 2017.)  

 

En undersökning, EU Kids Online (Smahel m.fl., 2020), har utförts i flera Europeiska 

länder, där finländska elever också deltagit. Resultatet från denna undersökning visade 

att lite över 10% av de finländska barnen i åldern 12-16 har blivit nätmobbade i någon 

utsträckning. Flickorna som blivit offer för nätmobbningen uppgav att utseende eller bak-

grund hade varit orsaken till nätmobbningen. Även ca 10% av de finländska deltagarna 

hade skickat negativa kommentarer, meddelanden eller innehåll på internet. (Smahel 

m.fl., 2020.)  

 

2.4 Elevvårdsplanen 

Alla elever i skolan har rätten till elevhälsa (Lag om elev- och studerandevård, 

1287/2013). Elevhälsa, beskrivs i läroplanen enligt följande “Elevvård innebär att främja 

och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala 

välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan” (Glgu, 

2014, s. 78). Begreppet elevhälsa används i lagen, medan i läroplanen benämns det 

som elevvård (Glgu, 2014). Elevvårdsgruppen, som är en av de tre grupperna som ar-

betar med elevvården ska vara yrkesövergripande. Den ska bestå av undervisnings-

personal, men också medlemmar från skolhälsovården, skolpsykologen och skolkura-

torn. De är ansvariga för att skolans planering, utveckling, genomförande och utvärde-

ring gällande elevvården fungerar. Elevvårdsgruppens främsta uppgift är att “...främja 

välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan och att genomföra och utveckla övrig ge-

mensam elevvård” (Glgu, 2014, s. 79). 
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Alla skolor ska ha en specifik elevvårdsplan, utbildningsanordnaren är ansvarig att en 

sådan plan finns. I den specifika elevvårdsplanen ingår det en plan för att skydda ele-

verna mot våld, mobbning och trakasserier. Planen ska innehålla hur skolan ingriper 

och förebygger mobbning, våld och trakasserier och hur det här sker på skol-grupp- 

och individnivå. Därtill ska det framkomma hur stöd och åtgärder ordnads för offret och 

utövaren. Det ska också stå hur samarbetet ser ut med vårdnadshavarna och eventuell 

samarbete med myndigheterna. Därtill ska det framkomma hur personalen, eleverna, 

vårdnadshavarna och samarbetsparterna blir introducerade och insatta i planen. Det 

ska även stå uppskrivet hur skolan uppdaterar, uppföljer och utvärderar planen. Planen 

ska skrivas tillsammans med skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare. 

(Glgu, 2014.) Då skolorna gör uppdateringar i planen eller där ett beslut görs som in-

verkar eleverna väsentligt, ska elevkåren få uttrycka sin åsikt (Lagen om grundläg-

gande utbildning, 1998). Planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och tra-

kasserier ska grunda sig på välfärdsplanen för barn och unga. Därmed ska planen ses 

över inom ett år efter att välfärdsplanen för barn och unga har setts över. Välfärdspla-

nen för barn och unga godkänns i kommunens kommunfullmäktige och ses över minst 

vart fjärde år. (Glgu, 2014.)  

 

2.5 Åtgärdsprogram och kamratmedling  

I det här kapitlet kommer hela-skolan ansatsen och åtgärdsprogrammet KiVa-skola att 

behandlas. Kapitlet redogör innebörden med åtgärdsprogrammen och hurdan effekt de 

har för att bekämpa mobbning och nätmobbning. Först diskuteras hela-skolan ansatsen 

i följd av det finländska KiVa skola-programmet och till sist diskuteras kort kamratmed-

lingsverksamheten VERSO. 

 

2.5.1 Hela-skolan ansatsen 

Hela-skolan ansatsen innebär att en skola eller ett åtgärdsprogram arbetar omfattande 

mot mobbning. Hela skolan ska ha en gemensam uppfattning om mobbning och normer. 

I skolan sker det förebyggande arbetet inte enbart med eleverna utan på hela skolge-

menskapens nivå. Det här inkluderar lärare, vårdnadshavare, skolpsykologer med flera. 

(Jimerson & Huai, 2010.) I praktiken innebär det för skolan bland annat heltäckande anti-

mobbningsplaner och delaktiga lärare. Därtill ska skolan arbeta för ett positivt skolklimat 

och gott samarbete med hemmet samt elevstöd. (Pearce, Cross, Monks, Waters & Fal-

coner, 2011.)  
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I och med att hela-skolan ansatsen är komplext, är det svårt att utvärdera vilka metoder 

är eventuellt mera effektfulla än andra för att motarbeta mobbning (Menesini & Salmivalli, 

2017). För bästa resultat är det viktigt att skolor arbetar intensivt och långsiktigt med 

hela-skolan ansatsen (Ansary, Elias, Greene & Green, 2015; Ttofi & Farrington, 2011). 

 

Det finns många åtgärdsprogram (t.ex., Dutch Anti-Bullying Program, Friends, Olweus-

programmet, Step to Respect) runt omkring i världen som baserar sig på hela-skolan 

ansatsen (Larsson, 2019). Då det kommer till mobbning överlag har hela-skolan ansat-

sen visat ha betydelsefulla skillnader för att motarbeta mobbning. Det finns dock en va-

riation mellan olika åtgärdsprogram och dess effekt för att motarbeta mobbning. (Ttofi & 

Farrington, 2011.) Liknande resultat har det visats för program som har varit riktade för 

att motarbeta nätmobbning. Det har dock inte haft en stor inverkan på att minska nät-

mobbningsutövare och därmed rekommenderar forskare att det bör göras mera för att 

ändra beteende för nätmobbningsutövare. Det visade sig också att åtgärdsprogrammen 

mot nätmobbning inte baserade sig på hela-skolan ansatsen, utan snarare bestod av 

några delar t.ex. information till lärare eller arbete i klassen. Forskarna rekommenderar 

att även åtgärdsprogram mot nätmobbning borde basera sig på hela-skolan ansatsen. 

De spekulerar också om orsaken till det här beror på att många skolor redan använder 

hela-skolan ansatsen i åtgärdsprogrammen mot traditionell mobbning och därmed upp-

lever att åtgärderna för nätmobbning endast är ett tillägg för arbetet. (Van Cleemput m.fl., 

2014.)  

 

2.5.2 KiVa-skola 

Det finländska KiVa skola-programmet (Kiusaamista Vastaan, fri översättning till 

svenska: emot mobbning) är ett av många interventionsprogram som grundar sig på 

hela-skolan ansatsen (KiVa koulu, 2020). Deltagandet i KiVa skola-programmet är frivil-

ligt och för att vara en del av KiVA skola-programmet betalas en årsavgift för varje läsår 

(KIVa koulu, 2020). KiVa skola-programmet fick sin början då WHO publicerade en rap-

port år 2006 som visade att finländska elever inte mådde bra i skolan. Den dåvarande 

utbildningsministern beslöt att ett interventionsprogram mot mobbning skulle utarbetas. 

Mellan åren 2006-2009 utvecklade Åbo universitet KiVa skola-programmet. (Salmivalli, 

Kärnä & Poskiparta, 2011.)  

 

Syftet med KiVa skola-programmet är att få slut på mobbning, förebygga att nya mobb-

ningsrelationer uppstår och att minimera konsekvenserna för offret. Dessutom fokuserar 

KiVa skola-programmet på att åskådare (eng. bystanders) ska ingripa då de ser mobb-

ning. (Salmivalli & Poskiparta, 2012). Programmet består av två delar, en allmän del och 
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en interventions del. I lågklasserna deltar årskurs ett och fyra i programmet. För dem 

består den allmänna delen av lektioner och virtuella delar. Arbetsmetoderna som an-

vänds är bl.a. diskussioner, filmer, grupparbeten och drama. Teman på lektionerna är 

varierande men tangerar bl.a. emotioner och respekt. (Salmivalli & Poskiparta, 2012). 

Lektionerna tar också itu med nätmobbning t.ex. genom att diskutera om nätetikett och 

vad göra i en nätmobbningssituation (Williford m.fl., 2013). 

 

Det har gjorts flera studier om vilken effekten KiVa skola-programmet har för att minska 

på mobbning. Flera studier har visat att KiVa skola-programmet är ett effektivt åtgärds-

program för att minska på mobbning. (Kärnä m.fl., 2011a; Kärnä m.fl., 2011b; Kärnä, 

Voeten, Little, Alanen & Salmivalli, 2013; Tofi & Farrington, 2010.) Det har dock visats 

att det finns skillnader mellan skolor och mellan individuella lärare hur omfattande de 

använder KiVa skola-programmet. En del använder det mera sällan än som angetts eller 

så har skolan ändrat på programmet (Haataja m.fl., 2014.)  

 

Det finns ett par studier som undersökt huruvida KiVa skola-programmet förebygger 

också nätmobbning (Salmivalli m.fl., 2011; Williford m.fl., 2013). Men datainsamlingsme-

toderna för studierna är från 2007-2009 och det kan konstateras att tekniken och sociala 

medier har utvecklats markant efter år 2009. KiVa skola-materialet har förnyats år 2016 

men inga studier med det materialet har gjorts gällande nätmobbning (KiVa koulu, 2020). 

 

I den första studien minskade antalet nätmobbningsoffer i elevgruppen som deltog i KiVa 

skola-programmet, medan antalet nätmobbningsoffer i den jämförande gruppen, som 

inte deltog i KiVa-programmet ökade (Salmivalli m.fl., 2011). Enligt den andra studien 

framkommer det att KiVa skola-programmet kan förebygga nätmobbning i grundskolan 

och minska antalet nätmobbningsoffer i årskurserna 4-6. Även nätmobbningsutövare 

minskade men endast bland yngre elever (<12år). Effektstorleken var dock liten och där-

med föreslår forskarna att det kunde vara bra att införa tätare kontakt mellan skolorna 

och vårdnadshavarna i programmet. (Williford m.fl., 2013.)  

 

KiVa-programmet har även spridits till andra länder och används bland annat på Nya 

Zeeland. Där har det gjorts en studie om vilken effekt KiVa skola-programmet har för att 

motarbeta nätmobbning. Det visade sig att färre utsattes för nätmobbning efter att KiVa 

skola-programmet hade införts. Bland äldre pojkar fanns det dock inga signifikanta skill-

nader och därmed föreslår forskarna att något behöver förändras i pojkarnas beteende 

för att minimera antalet nätmobbningsfall. (Green, Woods, Wegerhoff, Harcourt & Tan-

nahill, 2020.)  
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Sammanfattningsvis kan det sägas att åtgärdsprogram som baserar sig på hela-skolan 

ansatsen förebygger såväl traditionell mobbning som nätmobbning, men effektstorleken 

varierar mellan undersökningarna och åtgärdsprogrammen (Ttofi & Farrington, 2011; 

Van Cleemput m.fl., 2014). Resultaten från flera studier har signalerat att fastän antalet 

nätmobbningsoffer sjunker så finns det mindre skillnader vad gäller antalet nätmobb-

ningsutövare (Van Cleemput m.fl., 2014; Williford m.fl., 2013). Därmed rekommenderar 

forskare att det behövs förändring för att även beteendet bland nätmobbningsutövarna 

förändras (Van Cleemput m.fl., 2014).   

 

2.5.3 VERSO  

VERSO är en förkortning av ”vertaissovittelu” d.v.s. kamratmedling som används i en del 

finländska skolor. Tanken är att då elever hamnar i konflikter eller missförstånd under 

skoldagen ska de själva genom stöd av kamratmedlare lösa situationen. Kamratmed-

larna är elever i skolan som får en utbildning i att bli kamratmedlare. Utgångspunkten är 

att eleverna ska känna att de kan påverka och vara aktiva medborgare, som i sin tur 

leder till samhörighet bland skolans elever. Under kamratmedlingen får eleverna öva 

bl.a. på sina empatiska och sociala färdigheter. Kamratmedling ska vara bekant för alla 

i skolan och ske i en god atmosfär. Det här sänker tröskeln för eleverna att ta kontakt i 

god tid utan att vara rädda för straff, hämnd eller att bli stämplade. Konflikterna som kan 

lösas genom kamratmedling är t.ex. elaka meddelanden på elektroniska plattformar 

såsom sociala medier. (Gellin, 2011.)  

 

2.6 Förebyggande åtgärder 

I detta kapitel kommer förebyggande åtgärder för nätmobbning att diskuteras. Först dis-

kuteras huruvida nätmobbning behöver särskilda förebyggande åtgärder och därefter 

diskuteras för varje underkapitel olika åtgärder för hur skolor kan förebygga nätmobb-

ning.  

 

En del forskare föreslår att de åtgärderna som förebygger traditionell mobbning även kan 

förebygga nätmobbning. Det beror på att majoriteten av de som är inblandade i nätmobb-

ning också är inblandade i traditionell mobbning. (Pearce m.fl., 2011; Perren m.fl., 2012; 

Slonje, Smith & Frisén, 2013.) Även andra forskare säger att i och med att det är få elever 

som endast blir utsatta för nätmobbning, så kan skolor fokusera på att arbeta mot mobb-

ning i allmänhet (Salmivalli, Sainio & Hodges, 2013). I en studie framkommer det dock 
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att då läraren ingrep i traditionell mobbning upptäcktes det fler fall av nätmobbning (El-

ledge m.fl., 2013). Därmed har den forskningsgruppen samt andra forskare rekommen-

derat att det skulle behövas specifika interventioner explicit för nätmobbning (Couvillon 

& Ilieva, 2011; Elledge m.fl., 2013). Ett flertal andra forskare anser att det är nödvändigt 

med särskilda förebyggande åtgärder för nätmobbning. Till näst diskuteras dessa studier 

och hur skolan kan förebygga nätmobbning.  

 

2.6.1 Plan som motarbetar nätmobbning  

Grunden för en trygg skolomgivning utan mobbning är att skolan har en plan, där det 

förekommer hur skolan arbetar mot mobbning (Butler, Kift, Campbell, Slee & Spears, 

2011). Det innebär inte att själva planen mot mobbning får slut på mobbningen, men 

planen är en del av  det förebyggande arbetet (Chalmers m.fl., 2016). För all form av 

mobbning behövs det tydliga planer och riktlinjer (Cross m.fl., 2011a; Smith, Smith, Os-

born & Samara, 2008). Handlingsplanen för mobbning ska också utsträcka sig för nät-

mobbning (Chalmers m.fl., 2016). Den ska innehålla både förebyggande och ingripande 

arbete mot nätmobbning (Ansary, 2020; Macaulay m.fl., 2018; Pelfrey & Weber, 2015; 

Sabella m.fl., 2013; Välimäki m.fl., 2013).  

 

Det framkommer dock i forskning att allmänna planer mot mobbning enbart visar ringa 

effekter i det mobbningsförebyggande arbetet (Smith, 2014) och därmed anser andra 

forskare att det är viktigt att planen är noggrant uttänkt (Chalmers m.fl., 2016). I en studie 

framkommer det att de definitioner för mobbning och nätmobbning som funnits i skolans 

planer har varit bristfälliga (Chalmers m.fl., 2016). Det är viktigt att definitionen på mobb-

ning och nätmobbning är korrekta (Butler m.fl., 2011; Chalmers m.fl., 2016). Annars kan 

det ha en negativ effekt på utvecklingen av arbetet, spridningen av nätmobbning och 

hållbarheten i skolans planer. En korrekt definition underlättar skolornas arbete eftersom 

då finns det en gemensam uppfattning bland skolans personal angående nätmobbning. 

(Chalmers m.fl., 2016.) Ledningen skulle sedan se till att planen skulle följas (Couvillon 

& Ilieva, 2011).  

 

Det är viktigt att de som framställer planen ska vara kunniga inom mobbning och nät-

mobbning, för att förmedla korrekt information (Chalmers m.fl., 2016). Resultat från en 

annan studie framhäver okunskap om nätmobbning hos skolpersonal och brister i sko-

lans förebyggande arbete (Macaulay m.fl., 2018). Därför bör skolor se över möjligheten 

att fortbilda personalen samt uppdatera riktlinjer för att skolan ska börja arbeta mera 

konsekvent och ändamålsenligt med nätmobbning (Macaulay m.fl., 2018).  
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2.6.2 Involvering av vårdnadshavare och elever  

Flera studier visat att det är betydelsefullt att skolor och vårdnadshavare samarbetar 

med varandra för att förebygga nätmobbning (Ansary, 2020; Monks, Mahdavi & Rix, 

2016; Pearce m.fl., 2011). I en studie från USA (högstadie- och gymnasieelever) kommer 

det fram att det är viktigt att lärare, skolpsykologer, elever, vårdnadshavare och andra 

inblandade tillsammans gör skolornas riktlinjer för att förebygga nätmobbning (Pelfrey & 

Weber, 2015). Forskare rekommenderar att vårdnadshavare ska få stöd från skolan för 

att veta vad de kan göra för att förebygga nätmobbning (Ansary, 2020; Välimäki m.fl., 

2013). Exempelvis borde skolan informera vårdnadshavare om skolans anti-mobbnings 

arbete och information om mobbning (Välimäki m.fl., 2013). (Mera om hur vårdnadsha-

vare kan arbeta under kapitlet 1.6.3.) 

 

För att elever ska ta skolans plan i beaktande ska elevernas åsikter kring, definitioner, 

förebyggande åtgärder och ingripande arbete höras (Välimäki m.fl., 2013). Det visar sig 

att då skolor verkställer sin anti-mobbningsplan, involverar de sällan eleverna i arbetet 

(Julin & Rumpu, 2018). Det behövs medvetna elever och att hela skolans personal deltar 

i arbetet för att kunna förhindra nätmobbning (Covillon & Illieva, 2011; Pelfrey & Weber, 

2015). Skolorna ska lyssna mera på sina elever (högstadieelever) och deras behov, samt 

på deras erfarenheter av nätmobbning. Det här är viktigt eftersom eleverna kan ha kun-

skap om vad som fungerar bra och vad borde förbättras. (Pennell, Campbell & Tangen, 

2020.) Enligt en färsk studie har eleverna önskat att skolpersonalen skulle bemöta deras 

känslor och få råd om vad de kan göra om de blir offer för nätmobbning av skolans elever 

(Pennell m.fl., 2020). De ansåg vidare att de inte kunde relatera till det som utomstående 

experter berättade om nätmobbning. (Pennell m.fl., 2020.)  

 

2.6.3 Nätetikett 

I läroplanen står det att nätetikett ska diskuteras med elever och elever ska få öva på 

sina sociala och emotionella färdigheter (Glgu, 2014). Studier visar hur viktigt det är att 

både vårdnadshavare och skolpersonal diskutera om nätetikett med eleverna (Pennell 

m.fl., 2020; Sabella m.fl., 2013; Vandebosch, Beirens, D’Haese, Wegge & Pabian, 2012; 

Välimäki m.fl., 2013). Det är också viktigt att elever får öva på sina sociala färdigheter i 

undervisningen (Ansary, 2020). Dessa färdigheter är viktiga eftersom det finns lägre risk 

att bli nätmobbad eller bli nätmobbningsutövare ifall personen har empatisk och social 

kompetens (Kowalski m.fl., 2019). Elever ska bli undervisade om internetsäkerhet och 

hur de kan kommunicera på ett ansvarfullt sätt på internet (Sabella m.fl., 2013). Det är 

också viktigt att elever får verktyg till hur de ska gå tillväga ifall de ser eller blir offer för 
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nätmobbning till exempel att spara material och att inte svara på kränkande meddelan-

den (Sabella m.fl., 2013; Välimäki m.fl.,  2013). Samtidigt är det viktigt att uppmuntra 

barn att fundera noga innan de svarar eller lägger ut bilder på internet (Ansary, 2020; 

Pelfrey & Weber, 2015). Då skolor och vårdnadshavare ställer tydliga regler för nätmobb-

ning, minskar förekomsten av nätmobbning (Ansary, 2020). Exempelvis ska skolor ha 

tydliga förväntningar på eleverna hur de ska bete sig på internet (Cross, Monks, Camp-

bell, Spears & Slee, 2011b; Välimäki m.fl., 2013). 

 

Forskare anser att skolpersonal inte ska förhålla sig negativt till internet i diskussionen 

med vårdnadshavare exempelvis genom att meddela vårdnadshavare om de senaste 

hoten på internet (Pennell m.fl., 2020). Internet har mycket att erbjuda och är en viktig 

del för elevens sociala liv och lärande. Det är ett felaktigt tillvägagångssätt att begränsa 

barnets internetanvändning för att få slut på nätmobbning, anser forskare. (Sabella m.fl. 

2013.) Trots att studier visar att sannolikheten är större för barnet att bli offer för nät-

mobbning då hen tillbringar mycket tid på internet (Kowalski m.fl., 2019). Andra forskare 

betonar också att vårdnadshavare inte ska begränsa användningen av internet ifall bar-

net blir offer för nätmobbning (Välimäki m.fl., 2013). Forskare anser också att det är vik-

tigt att det finns ett förtroende mellan barnet och vårdnadshavaren för att kunna tala om 

frågor relaterade till nätetikett och nätmobbning. (Hester & Fenn, 2014.) Vårdnadsha-

varna är också en viktig rollmodell för barnen vad gäller respekt och tolerans. Det är 

exempelvis viktigt att vårdnadshavare berättar att de inte godkänner nätmobbning 

(Kaluarachchi m.fl., 2020).  

 

Övervakning av telefon- och internetanvändning 

Det är viktigt att vårdnadshavare och lärare är uppdaterade med den senaste tekniken 

och känner till var nätmobbning kan ske (Sabella m.fl., 2013; Välimäki m.fl., 2013). För 

vårdnadshavare kan det vara bra, att tillsammans med barnet titta på något som barnet 

vanligtvis gör på sin telefon, för att få en bättre överblick över barnets telefonanvändning 

(Sabella m.fl., 2013). Många studier lyfter fram betydelsen av att vårdnadshavare över-

vakar barnens internetanvändning för att skydda barn för att bli nätmobbade (Baldry, 

Farrington & Sorrentino, 2015; Chen, Ho & Lwin, 2016; Kowalski, Giumetti, Schroeder & 

Latanner, 2014). Andra studier visar däremot att det inte har någon effekt (Alvarez-Gar-

cia, Perez, Gonzales & Perez, 2015; Sasson & Mesch, 2017). Resultat utgående från en 

litteraturöversikt har visat att det finns färre nätmobbningsoffer, då vårdnadshavare i 

samverkan med sina barn diskuterar och kommer tillsammans fram till strategier för bra 

nätanvändning (Elsaesser, Russell, Ohannessian & Patton, 2017). Den här metoden 
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kallar forskare för vårdnadshavarvärme (eng. parental warmth). Vårdnadshavarövervak-

ning (eng. parental monitoring), är däremot då vårdnadshavare kontrollerar barnens te-

lefoner utan att samverka med sina barn (t.ex. att begränsa internetanvändningen). Den 

här metoden visar sig inte vara lika effektivt som vårdnadshavarvärme. (Elsaesser m.fl., 

2017.)  

 

Då det gäller nätmobbningsutövaren finns det också en del forskare som visar att det 

förekommer färre nätmobbningsutövare bland tonåringar vars vårdnadshavare överva-

kar deras internetanvändning (Mesch, 2009; Kowalski m.fl., 2014). Andra forskare har 

däremot konstaterat att sambandet är litet (Elsaesser, m.fl., 2017). Forskarna förslår 

ändå att det behövs flera studier inom ämnet och även studier där både barn och deras 

vårdnadshavare blir undersökta. Det här är viktigt eftersom det visat sig att barn och 

deras vårdnadshavare har olika uppfattningar om familj och relationer. (Elsaesser m.fl., 

2017.) 

 

Betydelsen av god kunskap  

För att vårdnadshavare och skolpersonal ska kunna diskutera med eleverna om näteti-

kett är det viktigt att också de är kunniga inom området (Baldry m.fl., 2015; DeSmet m.fl., 

2015; Macualay m.fl., 2018; Välimäki m.fl., 2013). Flera studier har gjorts för att se hur-

dana kunskaper vårdnadshavare och skolpersonal har samt hur de själva uppfattar sin 

kunskap om nätmobbning (Baldry m.fl., 2015; DeSmet m.fl., 2015; Macaulay m.fl., 2018; 

Monks m.fl., 2016; Välimäki m.fl., 2013). I en studie framkommer det att vårdnadshavare 

och skolpersonal har i någon mån kunskap om nätmobbning (Monks m.fl., 2016). De är 

t.ex. medvetna om var nätmobbning kan ske samt att nätmobbning kan förekomma i 

lågklasserna (Monks m.fl., 2016). Dock visar andra studier att lärare och vårdnadshavare 

har för lite kunskap om nätmobbning (DeSmet m.fl., 2015; Macualay m.fl., 2018). 

 

Enligt en av studierna arbetar lärare inte tillräckligt ändamålsenligt mot nätmobbning med 

eleverna och de skulle därmed behöva mera kunskap (DeSmet, m.fl., 2015). Det fram-

kommer i studiens resultat att skolkuratorer (eng. school counselor) och pedagoger med 

ledarroll har mera kunskap i nätmobbning än ämneslärare. Därmed föreslår forskarna 

att de mer kunniga pedagogerna skulle behöva verktyg för att handleda dem som är 

mindre kunniga inom området. (DeSmet m.fl., 2015.) Forskare har också rekommende-

rat att det borde finnas en person i varje skola som skulle vara kunnig i den senaste 

tekniken (Couvillon & Illieva, 2011). 
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En litteraturstudie visar däremot att vårdnadshavare upplever sig ha för lite kunskap för 

att känna sig bekväma att tala med barn om nätmobbning (Macaulay m.fl., 2018). En del 

vårdnadshavare känner sig vara mindre kunniga inom IT än sina barn. (Monks m.fl., 

2016.) I en annan undersökning visar det att vårdnadshavare till barn som blivit utsatta 

för nätmobbning har för lite kunskap om internetanvändning och säkerheten på internet 

samt har lite eller ingen kontroll över sitt barns internetanvändning (Baldry m.fl., 2015). 

Vårdnadshavare har en benägenhet att tro att i och med att barn har goda IT-kunskaper 

vet de också om säker internetanvändning. Det har dock visats att barn är i behov av 

mera kunskap om internetsäkerhet. (Välimäki m.fl., 2013.)  

 

2.6.4 Stöd mellan elever 

Det visar också att högt elevstöd (Kowalski m.fl., 2019; Zych m.fl., 2019), positiv infly-

tande mellan eleverna (Zych m.fl., 2019) och positiva interaktioner mellan eleverna 

(Ansary, 2020; Kowalski m.fl., 2019) minskar risken för nätmobbning. Det framkommer 

också i flera studier att det är viktigt att elever lär sig stå upp för sina klasskamrater om 

någon blir utsatt för nätmobbning (Kowalski m.fl., 2019; Välimäki m.fl.,  2013). Då ele-

verna i klassen har en stark uppfattning om att mobbning är oacceptabelt och att det är 

viktigt att skydda offret förekommer det mindre nätmobbning i klassen (Williford m.fl., 

2013). Det är också betydelsefullt att elever berättar vidare om situationen för en vuxen 

(Välimäki m.fl., 2013). Lärarens uppgift är att skapa en positiv atmosfär i klassen och 

skapa goda kontakter mellan eleverna. Därtill ska lärare kunna garantera för eleverna 

att skolan tar itu med konflikter och problem. (Välimäki m.fl., 2013.) Flera studier visar 

att program som stöder klasskamrater förebygger nätmobbning (Kaluarachchi m.fl., 

2020), t.ex. föreslår forskare att äldre elever i skolan kan lära yngre elever om nätetikett 

(Sabella m.fl., 2013).  

 

2.6.5 Övriga åtgärder  

Det finns också andra faktorer som sänker risken för att bli nätmobbad och nätmobb-

ningsutövare (Ansary, 2020; Kowalski m.fl., 2019; Zych m.fl., 2019). På skolnivå är det 

viktigt att ha en god skolsäkerhet (Kowalski m.fl., 2019) och att skolan har ett positivt 

skolklimat (Ansary, 2020; Pennell m.fl., 2020; Zych m.fl, 2019). Med positivt skolklimat 

anses då skolans normer, värderingar och förväntningar gör att individerna känner sig 

säkra, respekterade och känner att de är aktiva medlemmar i skolans gemenskap 

(Ansary m.fl., 2015). Studier visar även att då eleverna är tillfredsställda med skolan så 

finns det mindre risk för nätmobbning (Kowalski m.fl., 2019).  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att återkommande förebyggande åtgärder som 

visar ha effekt mot nätmobbning är följande: ha en plan som inkluderar förebyggande 

och ingripande arbete mot nätmobbning, involvering av vårdnadshavare och elever samt 

arbeta med nätetikett i undervisningen. Därtill är det viktigt att vuxna som arbetar med 

barn är kunniga inom nätetikett och nätmobbning.  

 

2.7 Ingripande arbete   

För eleven är det viktigt att veta att vuxna ingriper då eleven berättar om nätmobbning 

(Monks m.fl., 2016). Mannerheims barnskyddsförbund föreslår att mera borde göras för 

att barn vågar berätta om de blivit utsatta för nätmobbning. Utgående från deras enkät, 

svarade hälften av barnen, att det inte upplever att det finns en trygg vuxen i skolan som 

de kan vända sig till ifall de skulle bli utsatta för kränkning på internet. (Markkanen & 

Repo, 2019.) 

 

En finländsk studie visar att det finns områden inom mobbning, som inte direkt faller på 

någons ansvar (Hästbacka, 2018). Det framstår inte klart i lagen vem som borde ingripa 

i mobbning och nätmobbning (Hästbacka, 2018). Hästbacka (2018) lyfter fram ett exem-

pel: vems ansvar är det att ingripa i nätmobbning som sker utanför skolan, men avspeg-

lar sig i skolan? Enligt lagen om grundläggande utbildning är skolpersonalen skyldiga att 

berätta för offrets och utövarens vårdnadshavare, om mobbning kommit till kännedom 

och skett i skolan eller under skolvägen (Lag om grundläggande utbildning, 1998).   

 

Forskare föreslår att ansvaret gällande ingripande av nätmobbning borde ses som ett 

delat ansvar mellan skolpersonalen och vårdnadshavarna. (Välimäki m.fl., 2013). Andra 

forskare anser att det borde finnas klarare ansvarsfördelning då nätmobbning sker utan-

för skolan (DeSmet m.fl., 2015). För att stöda skolpersonalen borde skolpersonal få mera 

kunskap i hur de kan identifiera och ingripa i nätmobbning (Ansary, 2020).  

 

Forskningsresultat indikerar att elever inte alltid vill meddela att de blivit offer för nät-

mobbning eftersom de har blivit besvikna hur vuxna tidigare har ingripit i fallet (Pennell 

m.fl., 2020). Det framkommer i resultatet av studien att elever och vårdnadshavare vill 

meddela skolpersonal om påträffad nätmobbning men inte själv konfrontera nätmobba-

ren (Pennell m.fl., 2020). Studiens forskare föreslår att skolpersonalen inte vågar avvika 

från de mönster som borde följas då nätmobbningsfall sker och därför ingriper skolorna 
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på ett sätt som eleverna ogillar. (Pennell m.fl,, 2020.) Andra forskare har även rekom-

menderat att mera forskning måste göras för att hitta fungerande metoder hur elever kan 

bli bemötta på ett sensitivt sätt (Connolly, Husset & Connolly, 2014; Shaw m.fl., 2019).   

 

Det finns vissa skillnader i resultat från tidigare forskning om hur skolpersonal ingriper i 

nätmobbning. Resultaten visar att det finnas oklarheter och meningsskiljaktigheter hos 

ledare i skolor och ledare i kommuner angående ansvar och hur man bör ingripa i nät-

mobbning. (Young, Tully, Ramirez, 2017.) En annan studie visar liknande resultat, där 

det framkommer att skolpersonal har meningsskiljaktigheter vem ska ingripa då nät-

mobbning sker utanför skolan. Det visar sig att skolor beslutar hur de går tillväga, först 

då nätmobbning inträffat och inte i förebyggande syfte. (Green m.fl., 2017.) I en finländsk 

undersökning, framkommer det att skolpersonalen inte har någon klar handlingsplan hur 

skolan ska ingripa i nätmobbning (se Hästbacka, 2018 för en rapport om ingripande ar-

bete). Också i en pro gradu-avhandling visar det att lärare själva avgör hur de går tillväga 

vid ingripande av nätmobbning (Kivelä, 2020). Lärare upplever främst att vårdnadsha-

vare ska ingripa, då nätmobbning sker utanför hemmet. Men ifall hemmet inte kan lösa 

situationen eller att måendet eller lärandet påverkas i skolan, ska lärare påbörja det in-

gripande arbetet, ansåg lärare i studien (Kivelä, 2020.) I en annan studie framkommer 

det att skolpersonals val att ingripa i nätmobbning beror på hur deras attityd är gentemot 

offret och mindre relevant hur attityden är mot nätmobbaren. Lärare tenderar snarare att 

få en känsla av att vilja skydda offret än att bestraffa mobbaren. Överlag visade det sig 

att skolpersonalen i studien ingrep på något sätt i nätmobbningen. (Williford & DePaolis, 

2016.)  

 

 

Denna  pro gradu-avhandling är relevant av flera orsaker. Nätmobbning förekommer 

bland elever i Finland, vilket strider mot barnens rättigheter (Lag om grundläggande 

utbildning, 1998; Unicef, 1991). Det finns snävt med forskning om nätmobbning i Finland 

och även ur ett internationellt perspektiv är det få studier som forskat i nätmobbning 

bland elever yngre än 12 år (Williford & DePaolis, 2018.) För att tackla nätmobbning 

bland unga krävs det tydliga anti-mobbningsplaner i skolor (Chalmers m.fl., 2016). De 

ska innehålla definitionen av nätmobbning (Chalmers m.fl., 2016) samt direktiv för före-

byggande och ingripande arbete för nätmobbning (Ansary, 2020; Macaulay m.fl., 2018; 

Pelfrey & Weber, 2015; Sabella m.fl., 2013; Välimäki m.fl., 2013). Av den anledningen 

är det viktigt att undersöka vilka riktlinjer svenskspråkiga skolor i Finland har mot nät-

mobbning, hur de förebygger nätmobbning samt hur skolpersonal uppfattar det förebyg-

gande arbetet.  
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 

Undersökningens forskningsuppgift är att beskriva, analysera och tolka hur skolorna fö-

rebygger nätmobbning. Syftet med denna studie är därmed att utreda på vilka är skolor-

nas riktlinjer mot nätmobbning, hur skolorna förebygger nätmobbning samt hur skolper-

sonalen uppfattar att skolans arbete mot nätmobbning fungerar.  

 

Forskningsfrågorna i denna studie är:  

1. Vilka är skolans riktlinjer mot nätmobbning enligt rektorer, kuratorer och klasslä-

rare? 

2. Hur förebygger skolorna nätmobbning enligt rektorer, kuratorer och klasslärare? 

3. Hur uppfattar rektorer, kuratorer och klasslärare att skolans arbete mot nätmobb-

ning fungerar?  
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4 Genomförande 

I denna studie har sju personer, med olika arbetsuppgifter i grundskolan blivit 

intervjuade. Syftet med studien var att få en uppfattning om skolornas riktlinjer mot 

nätmobbning, hur skolorna förebygger nätmobbning samt hur skolpersonalen uppfattar 

att arbetet mot nätmobbning fungerar. Kapitlet börjar med undersökningens ontologiska 

och epistemologiska utgångspunkter i följd av forskningsmetoden och 

forskningsansatsen. Därefter diskuteras datainsamlingen, målgruppen och 

dataanalysen för studien. Till sist i kapitlet beskrivs de etiska övervägandena.   

 

4.1 Ontologi och epistemologi  

Ontologi innefattar hur vi ser att verkligheten ytterst är beskaffad (Fejes & Thornberg, 

2016) med andra ord hur människan förstår ursprunget av universum, människan och 

samhällets sanna natur (Patel & Davidson, 2011). Ontologi kan även beskrivas som ”lä-

ran om det som är” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 11). Det finns två olika ontologier, 

realism och idealism. Realism är mera vanligt förekommande och även den som har 

använts som verklighetsuppfattning i denna studie. Enligt realismen existerar verklig-

heten utan att vi observerar den med våra sinnen  d.v.s. att verkligheten existerar obe-

roende om vi har ögonen öppna eller inte. Epistemologi däremot beskriver hur männi-

skan betraktar läran om kunskapens ursprung och giltighet. Inom epistemologin finns 

det två uppfattningar, empirism och rationalism. I denna avhandling har teorin om kun-

skapsproduktionen setts ur ett empiristiskt synsätt d.v.s. att kunskap skapas genom sin-

nen och erfarenhet. (Patel & Davidson, 2011.)  

 

4.2 Forskningsmetod och forskningsansats  

Till näst beskrivs val av forskningsmetod och forskningsansats. Forskningsmetoden i 

denna studie har varit kvalitativ, bestående av semistrukturerade intervjuer. Studien ba-

serade sig på fenomenografisk ansats.  

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  

Studien har utförts kvalitativt med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskningsstra-

tegi valdes eftersom det möjliggjorde att upptäcka och identifiera egenskaper i fenome-

net nätmobbning (Patel & Davidson, 2011). Med andra ord var syftet att förstå ämnet 

nätmobbning ur intervjudeltagarnas perspektiv (Kvale & Brinkman, 2017). En semistruk-

turerad intervju ger friare möjligheter för hur intervjun tar sin form, vilket betyder att det 

inte finns en viss modell som måste följas (Patel & Davidson, 2011). Det finns t.ex. ut-
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rymme att ställa följdfrågor under intervjun (Bryman, 2018). Att ha en lägre grad av struk-

turering i intervjuerna ansågs betydelsefullt i den här studien. Både den intervjuade och 

intervjuaren är delaktiga i intervjusituationen. Intervjuaren ska fungera som stöd för att 

den intervjuade kan ta ställning till fenomenet för att skapa ett sammanhängande reso-

nemang. (Patel & Davidson, 2011.) Därmed hade den intervjuade satt sig in i teorin om 

nätmobbning före intervjutillfällena samt skapat en intervjuguide (se bilaga 1) för att möj-

liggöra sammanhängande intervjuer.  

 

4.2.2 Fenomenografisk forskningsansats  

Fenomenografisk forskningsansats används då forskaren vill veta på vilka olika sätt 

människan uppfattar sin omgivning (Dahlgren & Johansson, 2016; Patel & Davidson, 

2011). Det finns dock ett begränsat antal sätt hur omgivningen kan uppfattas (Dahlgren 

& Johansson, 2016). Begreppet uppfattning är nyckelbegreppet inom fenomenografin, 

rättare sagt uppfattningen om ett fenomen. Uppfattningen om ett fenomen definieras som 

en relation som människan har mellan sig själv och omvärlden. Hur människan tänker 

och agerar baserar sig på ens egna uppfattningar. (Patel & Davidson, 2011.) Studiens 

fokus var att se hurdan uppfattning skolpersonal har för det förebyggande arbetet av 

nätmobbning. Därför var det naturligt att fenomenografisk forskningsansats skulle väljas 

som forskningsansats i studien. Individer uppfattar fenomen på olika sätt (Dahlgren & 

Johansson, 2016). Av den orsaken var det betydelsefullt att intervjua flera personer från 

samma skola i studien. Det här möjliggjorde en analys av samma fenomen från olika 

perspektiv. Ju flera intervjudeltagare studien har desto större chans är att det finns flera 

alternativ att se på fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2016). I en fenomenografisk 

forskningsansats är intervjuerna i studien halvstrukturerade och analysmetoden tema-

tisk. Det är viktigt att den intervjuade ger möjligheten till informanten att utveckla sitt svar 

så att den intervjuade får sagt allt vad hen velat. Målet med fenomenografin är att syn-

liggöra skillnader mellan informanternas svar och därmed även hitta likheterna. (Dahl-

gren & Johansson, 2016.)  

 

4.3 Datainsamling 

För att nå skolpersonal som ville delta i studien skickades ett följebrev (se bilaga 2) till 

svenskspråkiga skolors rektorer i Södra Finland under marsmånad 2020. I följebrevet 

framkom syftet och målgruppen för studien. Det frågades efter fyra personer per skola 

som ville delta i studien, skolans rektor/biträdande rektor, skolans kurator och två klass-

lärare. I och med den rådande situationen av covid-19 var det många rektorer som direkt 

avböjde p.g.a. tidsbrist, vilket ledde till att flera skolor blev kontaktade. På grund av lågt 
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antal villiga informanter, fattades beslutet att 3-4 deltagare per skola uppfyllde förutsätt-

ningarna för studien. Tre skolor visade slutligen sitt intresse för studien. De två första 

skolorna som anmälde sitt intresse, tog del i studien, medan den tredje skolan var på 

reserv. Efter de godkända forskningsloven från kommunerna kontaktades skolornas rek-

torer och samtliga intervjudeltagare per mejl. Före varje intervjutillfälle skickades sam-

tyckesblanketten (se bilaga 3) till intervjudeltagarnas e-post och alla intervjudeltagare 

gav sitt skriftliga samtycke att frivilligt delta i intervjun. Materialet samlades in med hjälp 

av semistrukturerade individuella intervjuer i april 2020.  

 

De semistrukturerade intervjuerna var kategoriserad i färdiga teman (Bryman, 2018). De 

tre temana var 1) Bakgrundsfrågor, 2) Planen och skolans förebyggande arbete mot nät-

mobbning och 3) Hur det förebyggande arbetet uppfattades bland skolpersonalen. 

Första delen d.v.s. bakgrundsfrågorna (t.ex. ”Vad är din arbetstitel?”) ställdes för att syn-

liggöra bakgrundsskillnaderna. Intervjudeltagarens utbildning, hur länge personen hade 

jobbat i skolvärlden samt hur länge personen hade jobbat i den nuvarande skolan, kan 

ha påverkat intervjudeltagarnas svar och har därför tagits i beaktande. Den andra kate-

gorin var skolans plan och förebyggande arbete mot nätmobbning (t.ex. ”Skiljer ni på 

begreppen nätmobbning och mobbning i skolans plan?”). Där låg intresset på att få reda 

på hur skolan förebygger nätmobbning och hur planen lyfter fram nätmobbning. I den 

tredje delen lyftes det fram hur den intervjuade upplevde att planen och det förebyg-

gande arbetet fungerade i skolan (t.ex. ”Hur upplever du att arbetet i er skola mot nät-

mobbning fungerar?” och ”Hur uppfattar du att skolpersonalen följer de riktlinjer som 

skolan angett mot nätmobbning?”).  

 

Två av intervjudeltagarna frågade ifall de hade möjligheten att se på intervjufrågorna före 

intervjun och denna möjlighet gavs till dem. Alla intervjuer skedde på distans p.g.a. den 

rådande pandemin (covid-19) i samhället. De intervjuade fick själva välja mellan plattfor-

men för intervjun men det uppmuntrades att intervjun skulle ske via videosamtal. Sex av 

sju intervjuer bandades in. Orsaken till att den ena intervjun inte bandades in var p.g.a. 

tekniska problem och tidsbrist. Informanten, vars intervju inte bandades in, kontroll läste 

dokumentet och redigerade några meningar för att förtydliga innehållet. Intervjuerna 

räckte allt mellan 26–47 minuter. Den sammanlagda intervjutiden var ca 3 timmar, 37 

minuter (den intervjun som inte transkriberades hade inte en exakt beräkning).  
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4.4 Urval och informanter 

De sju intervjuade personerna, som deltog i studien arbetade i två svenskspråkiga skolor 

i två kommuner i Södra Finland. Informanterna bestod av två rektorer, två kuratorer och 

tre klasslärare. Valet av klasslärare gjordes på basis av en önskan att de skulle ha erfa-

renhet av att arbeta i årskurserna 4-6, eftersom nätmobbning sker oftare på de högre 

årskurserna.  

 

Datainsamlingen begränsades till två skolor för att få flera informanter från samma skola. 

Detta gav forskaren en bredare förståelse för personalens uppfattning om det förebyg-

gande arbetet mot nätmobbning. Målgruppen bestod av olika yrkesgrupper eftersom det 

var av intresse att se ifall informanterna hade olika uppfattningar kring det förebyggande 

arbetet. Rektorer har förutom till sina anställda också ett direkt samarbete med kommu-

nen medan klasslärarna har en mera daglig kontakt med eleverna. En behörig kurator 

har i skillnad till rektorerna och klasslärarna en utbildning inom socialt arbete och därmed 

kan kunskaperna för nätmobbning variera mellan en pedagogisk utbildning och en ut-

bildning inom socialt arbete. Kuratorer har både individuell kontakt med elever samt är 

vanligen med i skolans elevvårdsgrupp.  

 

Alla intervjudeltagare fick ett slumpmässigt utvalt namn (Alina, Bianca, Charlie, Disa, 

Eddie, Felicia och Gabriel). Könet på informanterna ansågs inte vara av betydelse och 

därmed behöver namnen inte överensstämma med den verkliga personens kön, det be-

tyder att Alina kan likaväl vara en kvinna som en man.   

 

I avhandlingen benämns skolorna enligt följande Skola 1 och Skola 2. I Skola 1 fanns 

det ca 200 elever i årskurserna 1-6 och i samma skola fanns även en förskola. Skolan 

var en del av KiVa skola-programmet och har således ett KiVa skola-team som arbetade 

med anti-mobbnings arbete. De intervjuade i Skola 1 bestod av rektor/biträdande rektor, 

kurator och två klasslärare. De benämns som Charlie (R1), Alina (K1) och Disa (KL1) 

och Gabriel (KL1). R står för rektor, K för kurator och KL för klasslärare, siffran står för 

Skola 1 versus Skola 2. I Skola 1 var rektorn och kuratorn medlemmar i elevvårdsteamet, 

medan båda klasslärarna var medlemmar i skolans KiVa-team.  

 

Skola 2 hade ett elevunderlag på ca 360 elever i årskurserna 1-6. I samma skola fanns 

även förskola och årskurserna 7-9. Informanterna i studien var rektor/biträdande rektor, 

kurator och klasslärare, de benämns som Charlie (R2), Eddie (K2) och Felicia (KL2). 
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Klassläraren Felicia (Kl2) var även vice rektor i skolan. Alla informanter från Skola 2 var 

medlemmar i elevvårdsgruppen.  

 

Alla informanter i Skola 1 och Skola 2 var behöriga och hade yrkesverksam erfarenhet 

mellan 1-30 år. Informanternas erfarenhet i den nuvarande skolan de arbetade i var mel-

lan 1-10 år. Detta synliggörs också i tabell 1. I intervjun frågades det inte efter ålder eller 

kön eftersom det inte ansågs vara relevant för resultatet av studien.  

 

Tabell 1 Informanterna 

Skola 1 
År av erfarenhet i 
nuvarande tjänst 

År av erfarenhet i 
nuvarande skola 

Med i elevvårds-
teamet 

Bianca (R1) 6-10 6-10 Ja 

Alina (K1) 1-5 1-5 Ja 

Disa (KL1) 1-5 1-5 Nej 

Gabriel  (KL1) 1-5 1-5 Nej 

 

 

Skola 2 
År av erfarenhet i 

nuvarande tjänst 

År av erfarenhet i 

nuvarande skola 

Med i elevvårds-

teamet 

Charlie (R2) 6-10 1-5 Ja 

Eddie (K2) 6-10 1-5 Ja 

Felicia (KL2) 26-30 6-10 Ja 

 

4.5 Dataanalys 

Till näst redovisas valet av dataanalys och hur analysen av materialet genomfördes i 

studien. Tematisk analys användes som analysmetod i studien och analysen följde de 

sex stegen som Braun och Clarke (2006) har redogjort för.  

 

4.5.1 Tematisk analys  

Tematisk analys lämpar sig väl då forskaren vill hitta mönster i datamaterialet (Braun & 

Clarke, 2006). Den är en relativt flexibel analysmetod och är vanligt förekommande i 

kvalitativa intervjuer (Terry m.fl., 2017). Tematisk analys möjliggör för forskaren att se 
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data såväl omfattande och detaljerat som komplext (Braun & Clarke, 2006). Målsätt-

ningen med den här studien var att få en djupare förståelse för personalens uppfattningar 

och undersöka nätmobbning från olika synvinklar. Därför ansågs tematisk analys vara 

en lämplig analysmetod för studien.    

 

Tematisk analys är en analysmetod som används i en stor utsträckning (Braun & Clarke, 

2006). Efter att Braun och Clarke (2006) publicerade artikeln gällande tematisk analys 

har populariteten för tematisk analys ökat (Terry m.fl., 2017). Tematisk analys har dock 

beskrivits som en analysmetod med brister i avgränsningen och som sällan blivit bekräf-

tad (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden har väckt diskussion bl.a. ifall tematisk ana-

lys kan kategoriseras som en egen metod eller ifall tematisk analys snarare är ett verktyg 

inom de andra kvalitativa metoderna (Willig, 2013). Det här indikerar på att forskare an-

ser att tematisk analys kan ses på flera sätt. Det finns olika processer för att analysera 

tematiskt, vilket har lett till att forskare ofta blandar de olika versionerna i sin analys (Terry 

m.fl., 2017). Analysen i denna studie har noggrant följt stegen inom en och samma vers-

ion av tematisk analys, vilket redogörs till följande.  

 

Analysen i studien har tagit en mera empirisk inriktning (eng. experiential orientation). 

Det betyder att fokus har legat på intervjudeltagarna; vad de tänker, känner och gör. 

Analysprocessen har haft en kvalitativ metod, vilket betyder att analysen för att hitta te-

man har varit flexibel. I en kvalitativ metod, är det vanligt att framkomsten av teman sker 

induktivt. (Terry m.fl., 2017.) Därmed har det inte använts färdiga teorier eller modeller 

för att stöda kategorierna i resultatet i denna studie. Forskaren letade efter teman som 

var relevanta på tanke på data och forskningsfrågorna. Det innebar att efter att forskaren 

hade bekantat sig noggrant med materialet påbörjades kodningen av materialet. Utifrån 

dessa koder formade forskaren sedan teman som var resultatet i analysen. Det här sättet 

att analysera är subjektivt och tolkande, vilket betyder att resultatet kunde ha varierat 

beroende på vem som analyserat materialet. Forskare påpekar dock att inget resultat är 

fel eller rätt (Terry m.fl., 2017). 

 

Analysen har gjorts enligt stora Q metoden, vilket innebär att analysen har gjorts kreativt 

i interaktion mellan forskaren, forskarens kunskap och data. Koderna i studiens data har 

tolkats semantiskt vilket innebär att koderna har hittats mera på ytan av data. Det här 

beslutet gjordes eftersom semantisk analys rekommenderas då forskaren har begränsad 

erfarenhet av kvalitativa analyser. Forskare rekommenderar även att använda ett se-

mantiskt synsätt, då man valt en mera empirisk inriktning och ett induktivt förhållnings-

sätt. (Terry m.fl., 2017.)   
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Sex av de sju intervjuerna transkriberades i och med att den ena intervjun inte bandades 

in. I tematisk analys finns det inte ett enda tillvägagångssätt för transkriberingen (Braun 

& Clarke, 2006) och därmed valdes ett system där läsbarheten skulle bli så korrekt och 

klar som möjligt. Transkriberingen skrevs i skriftspråk, t.ex. ändrades ”dom” till ”de”. 

Grammatikfel ändrades inte och kommatecken lades in för att underlätta läsningen. Det 

är viktigt att kommatecknen placeras på rätt ställe, för annars finns det risk för misstolk-

ning av materialet (Braun & Clarke, 2006). I tematisk analys krävs det t.ex. inte att olika 

tonlägen eller utfyllnadsord skrivs ut (Braun & Clarke, 2006). Av den anledningen togs 

utfyllnadsord bort såsom ”liksom” och ”ähm”, ifall de inte ansågs vara relevanta. I ge-

nomgången av materialet skrevs det markeringar då det ansågs vara viktigt, t.ex. vid 

korta pauser, skratt, betoningar samt när intervjudeltagaren kollade i skolans plan. I si-

tuationer där det var otydligt att höra det ordet eller böjningen av ordet som iinforman-

terna sade skrevs ”otydligt” i parentes.  

 

4.5.2 Genomförande av analys  

För den här studien har det valts att följa Braun och Clarkes (2006) tematiska analys 

som innehåller sex steg (se figur 1). Den första fasen var att bekanta sig med materialet 

d.v.s. transkriberingarna. Det här gav en grundlig insyn i datamaterialet och forskaren 

blev således involverad i materialet. (Terry m.fl., 2017.) Transkriberingarna lästes flera 

gånger igenom. Första läsningen var grundlig och inga kommentarer skrevs. Till följande 

lästes transkriberingarna för en andra gång och då skrevs det kommentarer om materi-

alet. Frågor ställdes, mönster hittades och det uppmärksammades det som intervjudel-

tagaren betonade. Därefter lästes transkriberingarna ännu en gång igenom och efter 

varje transkribering skrevs det väsentligaste upp i punktform. Till sist gjordes en sam-

manfattning i punktform av alla transkriberingarna.  

 

 
 
Figur 1 Braun och Clarkes (2006) dispositionsguide  
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Efter flera genomgångar av transkriberingarna påbörjades den andra fasen d.v.s. kod-

ningen. Kodningen utfördes med programmet ATLAS.ti 8. Först kodades övergripande 

teman t.ex. hur skolan förebygger nätmobbning och därefter gjordes mera utförligare 

kodningar av det utvalda materialet. På flera ställen kodades flera meningar med olika 

koder, vilket även är vanligt förekommande i tematisk analys (Terry m.fl., 2017). 

 

Efter att den preliminära kodningen var utförd inleddes den tredje fasen i analysarbetet 

d.v.s. att hitta teman. De olika koderna placerades in till olika teman på Atlas t.ex. allt 

gällande skolans handlingsplan lades i en grupp och allt gällande samarbete med vård-

nadshavare och elever i en grupp. Även underkategorier särskildes. Temana, underka-

tegorierna och koderna kontrollerades regelbundet, för att se ifall de passade ihop. 

 

Den fjärde fasen inleddes för att se ifall temana fungerade, varje tema och kod kontrol-

lerades. Temana och underkategorierna var tvungna att vara sammanhängande och ha 

tillräckligt med data för att kunna ingå i en underkategori. Underkategorierna måste vara 

överens med teman och koderna måste vara överens med underkategorierna. (Terry 

m.fl., 2017.)  

 

Därmed kunde den femte fasen inledas, som innebar att ge de slutliga namnen för te-

mana (se tabell 2). Namnen på temana och underkategorierna ska vara centrala och ha 

en tydlig röd tråd för att kunna berätta ”berättelsen” av data (Braun & Clarke, 2006). Den 

sista fasen i Braun och Clarkes (2006) dispositionsguide är själva resultatskrivande. I 

resultatskrivningen är det viktigt att texten är koncis, sammanhängande, logisk och icke-

upprepande samt intressant. Citaten i resultatet bekräftar det resultatet som forskaren 

framlyser och visar det centrala för temat. (Braun & Clarke, 2006.) 
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Tabell 2 Huvudteman och underkategorier 

Forskningsfråga Huvudtema Underkategori 

Vilka är skolans riktlinjer 
mot nätmobbning enligt 
rektorer, kuratorer och 
klasslärare? 

Skolans plan för att skydda 
eleverna mot våld, mobbning 
och trakasserier 

Definition 
 
Uppbyggnad av skolans     
arbete 

Hur förebygger skolorna 
nätmobbning enligt rekto-
rer, kuratorer och klasslä-
rare? 
 

Skolans förebyggande 
åtgärder 

Skolans samarbete med 
elever och vårdnadshavare 
 
Skolans ansvar och åtgärder i 
nätmobbningsarbetet 
 

Hur uppfattar rektorer, 
kuratorer och klasslärare 
att skolans arbete mot nät-
mobbning fungerar?  

Främjande och försvårande 
faktorer 

 
Fungerande faktorer 
 
Nätmobbning är osynligt för 
vuxna 
 
Klarare riktlinjer 
 
Utmaningar med ansvar 
  

 
 

4.6 Etiska överväganden  

Avhandlingen och arbetsprocessen har gjorts enligt de etiska principerna som forsk-

ningsetiska delegationen har redovisat (TENK, 2019). I studien har jag respekterat det 

undersökta personens självbestämmanderätt, undvikit skada samt tagit i beaktande per-

sonlig integritet och dataskydd i undersökningen. Studien anses inte ha kunnat förorsaka 

några psykiska, ekonomiska eller sociala olägenheter. (TENK, 2019.)  

 

Informanterna blev informerade av studien genom följebrevet och gav sedan personligen 

sitt preliminära samtycke, innan ansökningen om forskningstillståndet skickades. Efter 

den beviljade forskningsplanen från kommunerna tog jag kontakt med alla informanter. 

Informanterna fick läsa igenom samtyckesblanketten för att se till att informanten hade 

fått information angående studien och sina rättigheter. Alla informanter gav sitt skriftliga 

samtycke för att frivilligt delta i intervjun och att ljudet fick bandas in. Den intervjuade 
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hade rättigheten att när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på en eller flera 

frågor utan att hen hade behövt ange orsak. (TENK, 2019.) 

 

I resultatredovisningen har detaljer angående skolorna och informanterna modifierats för 

att skydda deras anonymitet. Detta har ändå gjorts så att resultatet av studien inte har 

påverkats. En del uppgifter har inte kunnat beskrivas i detalj för att säkerhetsställa sko-

lornas och personalens anonymitet t.ex. beskrivningen av skolornas plan för att skydda 

eleverna mot våld, mobbning och trakasserier. Materialet från intervjuerna har endast 

använts för denna pro gradu-avhandling (TENK, 2019). Inga personuppgifter eller sko-

lornas namn har publicerats i avhandlingen (TENK, 2019).  

 

Allt material (ljudfiler och transkriberingar) har varit bakom lösenord och varit endast i 

min användning. Allt känsligt material (ljudfiler och transkriberingar) kommer att förstöras 

senast efter att avhandlingen har blivit godkänd. (TENK, 2019.) 
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

I detta kapitel redogörs forskningsresultatet för studien. Studiens syfte är att veta vilka 

riktlinjer skolorna har mot nätmobbning, hur skolorna förebygger nätmobbning och hur 

skolpersonalen uppfattar att skolans arbete mot nätmobbning fungerar. Kapitlet är 

indelat i tre underkapitel, som även är huvudtemana för resultatet. Första 

forskningsfrågan besvaras i det första huvudtemat, andra forskningsfrågan besvaras i 

andra huvudtemat och den sista forskningsfrågan besvaras i det sista huvudtemat. 

Under varje huvudtema beskrivs även underkategorierna. Till sist sammanfattas 

resultaten för studien.  

 

5.1 Skolans plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning 

och trakasserier 

Forskningsfrågan ”Vilka är skolornas riktlinjer mot nätmobbning, enligt rektorer, kuratorer 

och klasslärare”, besvaras i det första huvudtemat. Resultatet utgår mera allmänt från 

informanternas uppfattningar kring skolornas plan för att skydda eleverna mot våld, 

mobbning, och trakasserier. Temat är indelat i underkategorierna definition och upp-

byggnaden av skolans arbete.  

 

5.1.1 Definition 

För att få en tydligare uppfattning om hur skolorna definierade begreppet mobbning om-

bads informanterna definiera mobbning enligt skolans  plan för att skydda eleverna mot 

våld, mobbning och trakasserier. Det fanns variation i definitionerna bland informanterna. 

En del av informanterna läste innantill från planen, medan andra definierade begreppet 

mera fritt. Två informanter utgick från mobbningens former (psykisk, fysiskt, verbal och 

nätmobbning) och ett par utgick både från flera eller alla mobbningens former samt olika 

kännetecken för mobbning.  

 

”Mobbning så just det där att det både kan vara psykiskt eller fysiskt och även(…)just via 
nätet, det är ganska nytt, eller kanske inte nu mera, det är ju också en kanal som det kan 
ske, sen talas det väldigt mycket om också att det(…)oftast är upprepande att det kan 
vara mot en person eller grupp men att det upprepar sig. Ungefär så kanske det står i de 
här planerna.” (Alina, K1) 

 

De informanter som inte utgick från mobbningens former, nämnde olika kännetecken för 

mobbning. Av dem nämnde alla att mobbning är ett beteende som är upprepande. Andra 

kännetecken och beskrivningar som lyftes fram var att beteendet är avsiktligt, riktad mot 

en person eller grupp, att beteendet är aggressivt eller gör någon annan ledsen samt att 

det finns en obalans i maktförhållandet. 
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En av informanterna utgick dock inte från mobbningens former eller kännetecken utan 

gav en mera allmän definition av begreppen mobbning, våld och trakasserier men kom-

menterade att det i planen finns exempel på vad mobbning innebär och dess olika for-

mer. Det uppkom också hos två av informanterna att mobbning är något annat än bråk.  

 

”…det är nog någonting som är ihållande, att det handlar inte om ett retande på dagtid 
så där bara utan det är något som är ihållande, och vi är ganska noga med att lite skilja 
på att vad är retning och vad är mobbning…” (Felicia, KL2) 

 
 

Alla informanter i studien uppfattade att mobbning är ett huvudbegrepp i skolans plan 

och att det finns olika former av mobbning, där bland annat nätmobbning. I planen för 

skola 1 står det att nätmobbning är en av mobbningens fyra former. Det står också på 

vilka plattformar nätmobbningen kan ske samt att beteendet är otrevligt och att en person 

gör någon till åtlöje. Begreppen är svåra att skilja mellan eftersom det finns en koppling 

mellan nätmobbning och mobbning, klargjorde informanterna. Med andra ord så upp-

levde de att samma personer utsätts både för nätmobbning och mobbning och därmed 

finns det en koppling mellan dem.   

 
“Därför att ibland är det svårt att skilja åt, för mobbning sker inte alltid enbart i skolan eller 
enbart via nätet utan de har ett samband, vi vill ta lika allvarligt både och, och ofta se den 
här helheten.” (Felicia, KL2)  

 

5.1.2 Uppbyggnad av skolans arbete 

Båda skolorna uppgav ha fått riktlinjer från respektive städer vad planen ska innehålla. 

Skolpersonalen har sedan själva fyllt i planen. Planen för Skola 2 är delad in i hur skolan 

arbetar på skol-, grupp och individnivå.  

 

” Så att(…)det finns dels den officiella delen som är gemensam för hela Stad 1 där vi har 
fyllt i våra delar men sen har vi utöver det gjort en egen handlingsplan som gäller bara 
vår skola hur gör vi praktiken de här olika sakerna.“ (Bianca, R1) 

 
”De här förebyggande åtgärderna är egentligen indelade i olika kategorier hur skolan 
jobbar, delvis på individnivå, och sedan vad skolan gör på klassnivå och vad som görs 
på skolgemenskapens nivå…” (Eddie, K2) 
 

 

Uppdatering av planen samt dokumentation i anknytning till mobbning 

Fem informanter sade att skolans plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och 

trakasserier är uppdaterad under det aktuella läsåret 2019-2020, medan två informanter 

i Skola 1 uppgav att planen i deras skola är uppdaterad läsåret innan, d.v.s. 2018-2019. 

I Skola 1 fanns det också två informanter som nämnde dokumentering av mobbningsfall. 
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En av dem sade att skolans KiVa-team dokumenterar alla mobbningsfall. Den andra lyfte 

fram att det är såväl juridiskt viktigt för skolan att se historiken som att kunna följa upp 

historiken ifall samma inblandade pånytt blir delaktiga i mobbning.  

 

Tillgång till planen 

All skolpersonal har tillgång till skolans plan samt möjligheten att påverka och säga sin 

åsikt angående planen, enligt samtliga informanter. Skolornas planer finns tillgängliga 

på en molntjänst, berättade alla informanter. Två informanter sade att den också finns i 

pappersformat och en nämnde att den finns i alla klassrum (Skola 1).  

 
Arbets- och ansvarsfrågor 

Med arbets- och ansvarsfrågor menas vem som är ansvarig för skolans plan, vem arbe-

tar med det förebyggande och ingripande arbetet.  

 

Skola 1 är med i KiVa skola-programmet och har därmed ett KiVa skola-team. Det ingri-

pande arbetet ansvarar KiVa skola-teamet för men i svårare och långvarigare mobb-

ningsfall inkluderas även elevvårdsgruppen, uppgav informanterna. Det blev lite oklart 

utgående från intervjuerna hur stor roll elevvårdsgruppen har i det förebyggande arbetet, 

uppdateringen av planen samt ansvaret för planen. Två av informanterna upplevde att 

elevvårdsgruppen är ansvarig för planen men ansvaret gällande uppdateringen och det 

förebyggande arbetet ligger hos KiVa skola-gruppen. Däremot sade en informant att 

både uppdateringen och ansvaret ligger hos elevvårdsgruppen, medan det förebyg-

gande arbetet är ett delat ansvar.   

 

”Sen kan ibland i den där processen också kanske behövas skolkuratorn eller vem som 
helst från elevvårdsgruppen, men att de har det här ingripande arbetet och förebyggande 
arbetet. På det sättet skiljer det sig, men vi har också det där förebyggande, så det är lite 
men att, vi håller alla på med lite liknande men på olika sätt.” (Alina, K1)  

 
En informant sade att KiVa skola-gruppen och elevvårdsgruppen har ett gemensamt 

möte en gång om året, där frågor gällande mobbning diskuteras.   

 

Skola 2 är inte med i ett åtgärdsprogram men är bl.a. med i kamratmedlingsverksamhet 

(VERSO). Enligt alla informanter i Skola 2 ansvarar elevvårdsgruppen för det förebyg-

gande arbetet, medan anti-mobbningsteamet ansvarar för det ingripande arbetet. Det 

förs också en diskussion inom skolpersonalen om arbetet, sade informanterna.  

 

“Det sker nog på olika plan, den här planen är ju en del av skolans, eller som finns som 
bilaga till skolans elevvårdsplan så att den diskuteras nog inom elevvårdsgruppen, sen 
diskuteras den också tillsammans med direktionen som fastställer sedan den här planen. 
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Sen är det förstås en pågående diskussion i samarbete med lärare, att kunna se vad 
fungerar och vad fungerar inte.” (Eddie, K2) 

 

En av informanterna sade att innan planen diskuteras med elevvårdsgruppen så är det 

ledningsgruppen som framställer planen. Personalen får sedan kommentera och under-

teckna att de läst planen.  

 
“…då är det oftast vi rektorer eller ledningsgruppen och så tar vi den till personalen när 
vi gjort den, som får säga sitt och så ska de underteckna den när de har läst den, så att 
vi vet att alla har läst den också.” (Felicia, KL2) 

 

Synen på nätmobbning  

Alla informanter i båda skolorna sade att skolans plan inte beskriver något direkt arbete 

mot nätmobbning. Klasslärarnas och kuratorerna specificerade dock att de åtgärderna 

som förebygger traditionell mobbning även förebygger nätmobbning.  

 
”…här finns nu ingenting som specifikt berör nätmobbning, men att det gäller ju kanske 
mobbning överlag på olika plan de här förebyggande åtgärderna, och i dem tänker jag 
att alla de här olika formerna av mobbning ska ingå då eftersom de är nämnda här i 
definitionen av mobbning.” (Eddie, K2) 

 
“…egentligen tycker jag nästan att alla de här förebyggande åtgärderna för mobbning 
kan ha att göra med nätmobbning eftersom det handlar om att hur man ska bete sig om 
man märker eller är med i en mobbningssituation och vad är rätt roll att göra…” (Disa, 
KL1) 

 

Ytterligare sade några informanter att deras plan är omfattande och att de har stort fokus 

på det förebyggande arbetet.  

 

5.2 Skolans förebyggande åtgärder   

Den andra forskningsfrågan, ”Hur förebygger skolorna nätmobbning, enligt rektorer, ku-

ratorer och klasslärare” besvaras i det andra huvudtemat, d.v.s. skolans förebyggande 

åtgärder. Temat är indelat i två underkategorier, skolans samarbete med elever och 

vårdnadshavare och skolans ansvar och åtgärder i nätmobbningsarbetet. Skolans sam-

arbete innebär både hur planen blir introducerad samt hur elever och vårdnadshavare 

blir involverade i det förebyggande arbetet. Därefter diskuteras skolans ansvar och de 

konkreta åtgärder som skolan gör för att förebygga nätmobbning.  

 

5.2.1 Skolans samarbete med elever och vårdnadshavare  

Samarbete med elever 

Informanterna i båda skolorna beskrev att eleverna på hösten blir informerade om hur 

skolan arbetar med mobbning. Under samma tillfälle diskuterar också klassläraren med  

eleverna om bl.a. regler och olika mobbningsformer, däribland nätmobbning, berättade 
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två av informanterna. En av informanterna sade att det inte väcktes så mycket diskussion 

om nätmobbning bland eleverna i klassen. Eleverna påpekade dock att nätmobbning 

kan ske på andra forum utöver dem som stod i planen.  

 

”….men hej kan de inte också vara på Snapchat om vi inte hade det på vår lista över 
nätmobbning på olika kanaler, men vi har nog inte sen gått och ändra och gjort ändringar 
i våra planer, tror jag helt ärligt.” (Disa, KL1)  

 

Elevernas involvering i skolans arbete syns i Skola 1 i elevkårsverksamheten, enligt en 

av informanterna. Informanten sade att elevkåren kan diskutera frågor gällande nät-

mobbning och kan också delta på elevvårdsgruppens möten. Däremot sade en av infor-

manterna att det inte görs något specifikt för att involvera eleverna, utan arbetet stannar 

främst på diskussionsnivå.  

 
I skola 2 sade ett par av informanterna att eleverna är involverade i det förebyggande 

arbetet så att åk 8-9 kommer och berättar om nätmobbning och nätetikett till några års-

kurser på lågklasserna. 

 

Samarbete med vårdnadshavare 

Vårdnadshavarna blir även introducerade till  skolans förebyggande arbete och skolans 

handlingsplan, enligt informanterna i Skola 1. Det här sker i samband med att KiVa skola-

teamet introducerar sig själv på höstens gemensamma vårdnadshavarmöte. Två av in-

formanterna (Skola 1) sade att de tror att skolans plan finns på skolans hemsida, men 

det visade sig att hela planen inte fanns där. Dock nämnde en av informanterna i samma 

skola att skolans plan har skickats ut till alla vårdnadshavare.  

 

“Jag tror att vår anti-mobbningsplan, den finns nog tillgänglig på skolans hemsida, men 
vi gör nog inte så där jättemycket reklam för den att skulle man fråga föräldrarna så 
kanske inte alla skulle känna till att den finns där. Men vi brukar ha föräldramöte då i 
början av varje läsår och då har KiVa skola-gruppen oftast presentera sig själva och då 
säger vi nog att den finns så de som är där på plats hör ju det men säkert sånt som går 
förbi många” (Disa, KL1) 

 

I skola 2 sade två av informanterna att vårdnadshavarna blir introducerade till skolans 

arbete på vårdnadshavarmöten. En annan informant sade att då skolan arbetar med 

trivselveckor så informerar de hemmet genom meddelanden och infobrev.  

 

Hur mycket vårdnadshavarna tar del och får sin röst hörd i det förebyggande arbetet 

varierade mellan informanterna. Två informanter i Skola 1 påpekade att vårdnadsha-

varna  är involverade i skolans arbete mot nätmobbning och har möjligheten att säga sin 

åsikt. Det nämndes som exempel att direktionen fastställer planen, vårdnadshavare blir 
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inbjudna till elevvårdsmöten, diskussion på vårdnadshavarmöten och möjligheten att in-

dividuellt ta kontakt med personal. Skolan har haft en föreläsning om nätmobbning för 

vårdnadshavarna men det var svårt att uppmuntra vårdnadshavarna att delta, medde-

lade en av informanterna. En ytterligare informant sade dock att inget särskilt har gjorts 

för att involvera vårdnadshavarna i det förebyggande arbetet.  

 

”Föräldrarna har nog inte varit inkopplade. Om det nu inte såklart sen har varit något fall 
att någon känner sig så då tar man såklart kontakt, men inte annars.” (Disa, KL1) 
 

 
Dock påpekade två informanter betydelsen av samarbete mellan skolan och hemmet. 

Ena informanten sade att i och med att nätmobbning oftast sker hemma, har vårdnads-

havare bättre möjlighet att veta vad barnen gör.  

 

”Och just när det gäller den här typens mobbning så här är ju samarbete med hemmen 
jätteviktiga för det är mycket som föräldrarna ser och får reda på.” (Bianca, R1) 

 

Alla i Skola 2 sade att vårdnadshavarna är involverade i det förebyggande arbetet genom 

vårdnadshavarmöten. En av dem sade att skolpersonal har frågat vårdnadshavare om 

förslag angående nätmobbningsarbete. Samarbetet syns också i och med att direktionen 

fastställer planen, uppgav två av informanterna. Däremot upplevde två informanter att  

inget särskilt har gjorts för att involvera vårdnadshavarna vad gäller nätmobbning.  

 

”De är involverade nog förstås på det viset, som de nu vanligtvis är via föräldramöten och 
via diskussioner, både klassvisa och skolvisa föräldramöten, och så här olika teman kan 
diskuteras och tas upp. Men att någo speciellt eller särskilt arbete för att involvera föräld-
rar i just kring det här temat har nog inte gjorts.” (Eddie, K2) 
 
“Jo på våra föräldramöten, ibland har vi föräldramöten med olika teman och där har vi 
också haft då som tema just sån här nätmobbning och då har vi bett från föräldrarna att 
har ni konkreta förslag på hur vi skulle kunna göra det. Vi försöker ha ett ganska bra 
samarbete med föräldrarna kring det här.” (Felicia, KL2) 
 

 

Alla klasslärare sade att de uppmuntrar vårdnadshavare att vara involverade i vad deras 

barn gör på nätet. En av informanterna sade att skolpersonalen ofta uppmuntrar vård-

nadshavarna, medan två andra informanter berättade att de själva har uppmuntrat vård-

nadshavarna att vara involverade i vad barnen gör på nätet. Ändå sade de två informan-

terna i Skola 1 att det kan variera från klass till klass, hur klasslärarna gör.  
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“Jo vi brukar nog säga då i början av året att åtminstone, inte vet jag precis vad alla säger 
men jag brukar säga att de ska nog, det är ju de som betalar räkningarna för telefonerna 
så det är nog de som kan gå in och kontrollera också, vad de gör. Och många gör det 
nog, sen blir det, ju äldre de blir, så blir det svårare att kontrollera, men att vi brukar nog 
ha ganska låg tröskel att föräldrarna tar kontakt, att de vet nog att de kan ta kontakt, och 
hellre tar de kontakt för tidigt än för sent, det säger vi alltid till dem att det är bättre att 
direkt ta kontakt om man hör om någonting. ” (Gabriel, KL1) 

 

En av de två föregående informanterna sade också att vårdnadshavarna under vård-

nadshavarmötet allmänt har diskuterat deras uppfattningar om övervakning av barnens 

telefoner. De diskuterade hur involverade de som vårdnadshavare ska vara gällande 

deras barns telefon- och internetanvändning; var går gränsen mellan att telefonen är 

barnets privata och när har vårdnadshavarens ansvar att följa med vad barnen gör på 

telefonen. Dock sade en informant i samma skola att vårdnadshavare inte alltid är med-

vetna om vad deras barn gör på internet.  

 

5.2.2 Skolans ansvar och åtgärder i nätmobbningsarbetet 

Till följande diskuteras vad informanterna sade om skolans konkreta förebyggande ar-

bete. Svaren av informanterna innehöll hur skolan tar ansvar på skolnivå, och hur före-

byggande arbetet ser ut på grupp- och individnivå.  

 
Skolans personal har ett ansvar i det förebyggande arbetet uppgav flera informanter. Det 

här syntes bland informanternas svar. Vuxna ska vara uppmärksamma, bemöta ele-

verna väl, följa program/projekt som hela skolan deltar i, ansvara för klassens gemen-

samma WhatsApp-grupp, ifall det finns en sådan samt ingripa och informera då det sker 

nätmobbning. Informanterna upplevde även att klassläraren har ett ansvar att diskutera 

om nätmobbning, hur skolan arbetar samt om nätetikett i undervisningen.  

 

“…en stor del handlar ju om det hur man bemöter elever från personalens sida t.ex., att 
varje elev ska bemötas väl och ska känna till skolans riktlinjer just hur personalen arbetar 
och ingriper i mobbning om det sker.” (Eddie, K2) 

 

Två informanter sade att det förväntas att klasslärarna arbetar med frågor kring nätmobb-

ning, men att arbetet som klasslärarna gör inte följs upp.  

 
”…och då kan det variera lite från klass till klass också hur läraren behandlar det här att 
något heltäckande så här struktur finns det inte kanske direkt på det hur det ska göras, 
men mera att det förväntas att det ska göras.” (Eddie, K2) 

 
”…mycket som går enligt sunt bondförnuft hos lärarna och som man diskuterar och säger 
att såhär är det och då kan det ju hända att någon lärare tänker på ett sätt och nån annan 
på ett annat sätt att det finns såndäna oskrivna regler.” (Disa, KL1) 
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Andra åtgärder som nämndes av några informanter var vänelevsverksamhet och ano-

nym låda i korridoren. Informanterna specificerade inte desto mera om vänelevsverk-

samheten, utan kommenterade det enbart som en åtgärd. 

 
Det främsta förebyggande arbetet som sker på gruppnivå enligt informanterna var dis-

kussion med eleverna. Båda skolornas rektorer sade att diskussionen med eleverna är 

kontinuerlig, t.ex. om nätmobbning och sociala färdigheter. Regelbundna diskussioner i 

klasserna kring nätmobbning och mobbning sker i båda skolorna. En informant sade att 

i och med att Skola 1 är en del av KiVa-skola, så syns arbetet anti-mobbningsarbetet 

under hela läsåret. KiVa skola-lektionerna som skolan har sker på alla årskurser. Det vill 

säga en dubbellektion (90 min) i månaden då klassläraren arbetar mobbningsförebyg-

gande med sin klass. Skolan har ett eget schema om vad som ska diskuteras på vilken 

årskurs och hur mycket. Även nätmobbning finns i schemat.  

 
”…jag eller den lärare som där nu är diskuterar sånt som är viktigt att tänka på och sen 
frågar man eleverna lite att har ni egna erfarenheter och så och sen har vi haft en del 
case att jobba med, hur skulle du göra i den här situationen och så har vi hitta på något 
som har hänt.” (Disa, KL1)  

 

“…där ingår också nätmobbning och mobbning på sociala medier i det där materialet att, 
om man följer det så ska man nog ha gått igenom det här olika sakerna.” (Gabriel, KL1) 

 
En av informanterna sade ändå att i klasser där det inte förekommer mobbning och där 

klassandan är god, så följer inte alla klasslärare programmet till punkt och pricka. Det 

kanske inte är nödvändigt att hela tiden ta upp diskussionen om mobbning, eftersom det 

då kanske finns risk att det börjar förekomma mobbning, upplevde informanten.  

 

I Skola 2 ordnas tre gånger om året ett så kallat trivselprogram som varar i ungefär två 

veckor, berättade två av skolans informanter. Under trivselprogrammet diskuteras det 

med eleverna om samhörighet och trivselfrågor. Trivselprogrammet är anpassat till varje 

årskurs, så att temat är lämpat och aktuellt för eleverna. Nätmobbning har också varit ett 

tema.  

 
“…vi pratar extra mycket om samhörighet (under trivselveckorna) och hur man är tillsam-
mans och ofta tar vi in någon föreläsare och mycket har det fokuserats kring nätmobb-
ning, vi försöker läsa artiklar med eleverna, beroende på årskursen, hur vi gör det.” (Feli-
cia, KL2)  

 
Bortsett från de inprickade diskussionerna som sker på gruppnivå säger flera informanter 

i båda skolorna att nätmobbning och nätetikett också kommer fram via läroplanen och 

läromedlen. En informant påpekade att temana lyfts fram i och med att elektroniska verk-

tyg används i undervisningen.  
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“Så jag upplever att det att vi använder mycket IT i vår skola gör att det här med nätmobb-
ning, är ganska, blir aktuella diskussionsämnen. Inte kan jag nu säga varje vecka men i 
vissa klasser ivarjefall i de äldre tycker jag att jag har väldigt väldigt mycket av dem.” (Feli-
cia, KL2)  

 
I och med att Skola 2 är med i VERSO (kamratförmedling) berättade två av informan-

terna att det finns situationer där eleverna själva lär sig att lösa situationer samt att ele-

verna berättar för vuxna om något har hänt.  

 

”Det står inte om nätmobbning men det kommer fram via just, de här kamratmedlarna får 
veta saker och ting och de meddelar oss. Så de är lite som en länk, som de egentligen 
inte vet om att de är.” (Felicia, KL2)  

 

Övergången mellan årskurs sex och sju kan vara tung för elever, uppgav en informant.  

Kuratorerna i båda skolorna berättade att de besöker årskurs sex för att ge eleverna 

särskild möjlighet för individuellt samtal. En av kuratorn berättade också att hen ställer 

frågor till eleverna angående deras användning av sociala medier då hen har individuella 

samtal med elever.  

 

I Skola 1 har KiVa skola-teamet individuella samtal med varje elev en gång om året. 

Under samtalen diskuterar en av lärarna från KiVa skola-teamet med en elev om trivsel 

t.ex. hur eleven mår och om hen upplevt mobbning.  

 

”…då får de berätta hur de har det i skolan, vi ställer samma frågor åt alla då, hur de har 
det i skolan, har de kompisar, med vem brukar de vara med, vad brukar de göra på ras-
terna, har det sett någon som går ensam eller såhär, det är en del av det preventiva…” 
(Gabriel, KL1)  

 

5.3 Främjande och försvårande faktorer 

Forskningsfrågan ”Hur uppfattar rektorer, kuratorer och klasslärare att skolans arbete 

mot nätmobbning fungerar” svaras till följande. Huvudtemat främjande och försvårande 

faktorer är indelat i fyra underkategorier: fungerande faktorer, nätmobbning är osynligt 

för vuxna, klarare riktlinjer och utmaningar med ansvar.  

 

5.3.1 Fungerande faktorer 

Det som upplevdes fungerande i det förebyggande arbetet bland informanterna var sko-

lans allmänna arbete, kommunikationen med eleverna samt det kollegiala samarbetet. 

Det lyftes fram av flera informanter att kommunikationen mellan skolpersonalen och ele-

verna är fungerande.  
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I Skola 1 lyfte flera informanter fram att de individuella samtalen med alla elever under 

läsåret har varit fungerande. Det är ett bra sätt att se det osynliga, uppgav informanterna.  

 

”…det som är super värdefullt är de här individuella samtalen, för det vet jag att det har 
nog inte alla skolor(…)jag kan tänka mig att det är jätte tidskrävande, eftersom det är 
faktiskt varje elev de träffar, men att jag tror det är superviktigt, att(…)eleven vet vem de 
ska fara till, om det är någonting(…)men det tycker jag är helt superviktigt och jättebra att 
det är fungerande.” (Alina, K1) 

 

Ena informanten i Skola 1 sade att eleverna kommer fram och visar då något händer på 

internet, vilket bekräftades av en annan informant i samma skola då hen sade att ele-

verna berättar vad de gör på internet. Därutöver sade den ena informanten att eleverna 

är medvetna om skolans regler och vad som är tillåtet och vad inte. Eleverna är också 

medvetna om klassens gemensamma WhatsApp-grupp regler, enligt en informant i 

Skola 2. I samma skola sade också en informant att de inprickade trivselprogrammen är 

fungerande och givande.  

 

Det framkom också av ett par informanter att det kollegiala samarbetet och stödet är 

fungerande. En av informanterna lyfte fram att det är givande då lärare själva har barn i 

lågstadieåldern eftersom de är mera insatta i barnens internetanvändning. Den andra 

informanten sade igen att yngre kolleger och skolpersonal från högklasserna är mera 

insatta och att de därmed bidrar till hjälp.   

 

Det fanns två större faktorer som informanterna upplevde var mest effektiva för att före-

bygga nätmobbning. Det första var det aktiva arbetet och kommunikationen med ele-

verna och det andra var vikten av att elever vågar berätta då nätmobbning sker. Tre av 

informanterna var mera inne på det aktiva arbetet med eleverna. En av dessa tre upp-

levde att diskussionen med eleverna är det mest effektiva, t.ex. genom att arbeta med 

fiktiva nätmobbningsfall och ha teaterbesök. De två övriga informanterna ansåg att det 

mest effektiva är då eleverna känner empati. En av dem sade att det är mera effektivt då 

eleverna själva måste fundera vad de får och vad de inte får göra än att läraren säger 

det.  

 

“…just att väcka det här empati tanken där, att kunna se vilka konsekvenser kan ens 
handlingar eller ord som man skriver på nätet också ha för en annan människa. För att 
det är ju det som så lätt faller bort. Eleverna skulle få den förståelsen och på något sätt 
bli mera medvetna om det.” (Eddie, K2) 

 

En av de sju informanterna nämnde både att det är viktigt att ha diskussion med eleverna 

men också att eleverna vågar berätta för en vuxen om det skett nätmobbning.  
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”Det mest effektfulla är nog helt enkelt med eleverna ha den här diskussionen och att de 
själva är alerta på att de ska våga berätta då det händer någonting som de upplever är 
fel. Att det är inget att skämmas för utan berätta åt endera vårdnadshavare eller skolper-
sonal eller elevvårdspersonal såklart, så det är det viktiga, att helt enkelt att bereda dem 
på att om det händer ta kontakt, desto före desto bättre så reder vi ut det.” (Bianca, R1) 

 

De övriga två informanterna var också på samma linje med vikten av att eleven vågar 

berätta för en vuxen och att eleven vet vem hen ska vända sig till. Därtill nämndes att 

vuxna genast ska ta tag i saken samt att då nätmobbning skett ska informationen löpa 

väl mellan skolan och hemmet. Det nämndes också att det är viktigt med ett förtroende 

mellan eleverna och personalen samt att eleverna inte behöver känna skam för att ha 

blivit utsatta för nätmobbning.  

 

5.3.2 Nätmobbning är osynligt för vuxna  

En av de försvårande faktorerna som informanterna tog upp var att nätmobbning är osyn-

ligt för de vuxna. Alla informanter upplevde att nätmobbning i allmänhet är utmanande. 

Några informanter sade dock att nätmobbning inte är en så stor utmaning i deras skola, 

varav två av dem motiverade det med att nätmobbning inte är så vanligt förekommande. 

Däremot sade två andra informanter att nätmobbning är en utmaning i skolan.  

 

Flera informanter såg det som en utmaning att internet är så stort och därmed är det 

enligt några informanter svårt att vara uppdaterad vad eleverna gör och var de befinner 

sig på internet.  

 

“…just när man(… )har lärt sig hur det kanske kan gå till så hittar de på något nytt. Och 
då har jag försökt sätta mig in i det här hur det går till, för att veta hur jag ska tackla 
problemen med eleverna. Så jag tycker nog det är stora utmaningar eftersom det här 
medierna, det är så stort…” (Felicia, KL2)  

 

“…som lärare så kommer du ju inte åt det, att om du ser någonting i matsalen, eller i 
klassen eller på rasten så ser ju du det som lärare men om inte någon berättar till oss 
vad som händer på nätet så inte vet vi ju då, på det sättet en utmaning att få reda på det. 
Vi kan inte heller gå in och kontrollera elevernas telefoner, en del visar helt självmant 
men andra gör ju inte det.” (Gabriel, KL1) 

 

Under distansundervisningen har det varit ännu svårare att se var eleverna befinner sig 

berättade en av informanterna. I och med att nätmobbning är enkelt att dölja misstänkte 

några informanter att det säkert finns många nätmobbningsfall som inte kommer till skol-

personalens kännedom.   
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“…för det är så mycket det händer utan att vi säkert ens någonsin får veta om det, det 
finns så tusen kanaler nuförtiden att man vet ju inte ens själv var alla elever kan befinna 
sig och vad det händer, så det är nog en jättestor utmaning.” (Disa, KL1)  

 

Därtill kommer det fram andra utmaningar som försvårar vuxna att ingripa och lösa nät-

mobbning. Möjligheten att vara anonym, ansågs vara utmanande enligt två informanter. 

Det kom också fram att det kan vara enklare att vara vulgär i sitt språk då personen 

nätmobbar anonymt, samt att det är svårt att reda ut anonyma nätmobbningsfall. Det är 

också utmanande att reda ut nätmobbningsfall som hänt för några månader sedan, sade 

en informant. Ytterligare utmaningar som lyftes fram var att i jämförelse med traditionell 

mobbning kan nätmobbningen ske dygnet runt, vilket gör att offret inte kommer undan 

mobbningen. Även bilder kan spridas otroligt snabbt på internet trots ett fort ingripande 

av vuxna. 

 

5.3.3 Klarare riktlinjer  

De flesta informanterna upplevde att skolan skulle kunna ha tydligare riktlinjer för nät-

mobbning. Två informanter ansåg att det var svårt att se vad som är förebyggande arbete 

för just nätmobbning och vad är förebyggande för mobbning i allmänhet. En av dem 

specificerade ännu att det är förståeligt att det är så men samtidigt kanske något som 

kunde förtydligas.  

 

Några informanter upplevde att nätmobbning skulle kunna få mera utrymme i skolans 

nuvarande handlingsplan. Både förebyggande och ingripande arbete skulle kunna ingå 

i planen. En informant föreslog mera fokus på nätmobbning eftersom det har blivit en 

större utmaning i skolan. 

 

”Jag tycker nog att nu när vi har som ett dokument och allt fastklistrat där, det är helt bra 
men det skulle få vara en skild kategori och underrubrik och sen tips på hur man förebyg-
ger just den där nätmobbning att på det sättet en egen del, men(…)en del av hela mobb-
ningsplanen” (Disa, KL1)  
 
”Eftersom det inte kanske specifikt just finns ett arbete som riktar sig mot nätmobbning, 
så skulle jag säga att det skulle kunna fungera bättre och kanske vara mera på något sätt 
tydligt också utskrivet i planen t.ex. vad som gäller, vilka åtgärder både förebyggande och 
ingripande som gäller för nätmobbning. Att här finns nog någonting som säkert skulle 
kunna utvecklas mera.” (Eddie K2)  
 
”Men vi har nog minsann att förbättra, för att det här nätmobbning ökar, och i år har vi 
haft det kanske mera, än tidigare, vad det beror på har vi funderat…att vi har just funderat 
att vi måste kanske fokusera mera på nätmobbning, för det har kommit fram mera under 
det här läsåret än vad det har kommit tidigare.” (Felicia, KL2)  

 

Ett par informanter sade att klarare riktlinjer skulle förtydliga för personalen hur skolan 

jobbar. Det skulle synliggöra direktionen, vårdnadshavarna och eleverna, påpekade en 
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av informanterna. Den andra informanten sade att klarare riktlinjer också skulle minska 

risken för att personalen skulle tolka planen på olika sätt. Hen säger också att diskuss-

ionen om mobbning i hela kollegiet kommer endast upp en gång om året och därmed 

kan skolans anti-mobbningsarbete lätt falla i glömskan.  

 

Två informanter berättade att det finns en variation hur bra skolpersonalen följer skolans 

plan och riktlinjer. En av dem sade att det finns klasslärare, som har mera en kompisre-

lation med sina elever och upplever nätmobbning som inte så farligt. Av den anledningen 

kan det ta en längre tid att få problemen lösta.   

 

I och med att elever spenderar mycket tid på internet och sociala medier upplevde ett 

par informanter att nätmobbning skulle kunna få mera utrymme i planen. Skolan kunde 

också samarbeta mera med vårdnadshavarna för att förebygga nätmobbning ansåg två 

informanter. I Skola 1 föreslog en informant mera diskussion med eleverna samt direkta 

frågor om elevens nätanvändning och frågor kopplade till nätmobbning i de individuella 

samtalen. En av informanterna tog också upp att skolan borde arbeta mera för att ele-

verna skulle våga berätta för en vuxen då nätmobbning sker.  

 

“…så det är nog ett område som man skulle kunna ännu lägga mera fokus på, också på 
något sätt hur kan vi underlätta och vad är det som gör sedan att de barnen inte känner 
förtroende eller inte vill/vågar sedan berätta för en vuxen om deras upplevelser.” (Eddie, 
K2)  

 

KiVa skola-materialet gällande nätmobbning upplevdes ganska föråldrat av två infor-

manter och de skulle därmed önska en uppdatering från KiVa-skolan. Ytterligare en av 

informanterna i Skola 1 sade att KiVa skola-materialet är föråldrat och skulle därmed 

möjligen kunna uppdateras men samtidigt sa hen att det är ganska enkelt att själv upp-

datera materialet t.ex. uppdatera olika medier där nätmobbning kan ske.  

 

5.3.4 Utmaningar med ansvar  

Något som en del informanter lyfte fram är vems ansvar det är att ingripa då nätmobbning 

sker utanför skolan. Är det skolans ansvar, hemmets eller ett gemensamt ansvar? Infor-

manterna i Skola 2 sade att det inte finns inskrivet i planen vem som ingriper men det är 

något som har diskuterats bland personalen. Enligt informanternas svar tyder det på att 

skolan ska ingripa i nätmobbning, men hur de sedan går tillväga beror på fallet.  

 

 

 



 

 

47 
 
 
 
 

“Det som inte finns här i planen men som vi nog har diskutera är bl.a. det  att med nät-
mobbning så behöver man kanske mera avgöra då från fall till fall att vilken ska vara 
skolans roll, för det kan vara svårare att på något sätt skilja på det här, vad är sånt som 
sker på fritiden och vad är sånt som sker i skolan. Och sen att samtidigt så är det många 
gånger ändå så ihopkopplade med varandra, att det kanske är svårt också alltid att dra 
den där gränsen, när tar skolans ansvar slut på det sättet och när är det på föräldrarnas 
ansvar att reda ut. Att det här är något vi avgör från fall till fall, men nånstans inskrivet i 
planen finns det här inte.” (Eddie, K2)  

 
En annan informant i Skola 2 sade att skolan ska ta itu med allt eftersom det som sker 

under fritiden också återspeglar sig i skolan samt att skolpersonalen inte kan lämna ele-

ven ensam i situationen. Samma informant upplevde att det är bättre då skolan löser 

fallen, eftersom det då blir mera objektivt och skolan har möjligheten att lyssna på alla 

inblandade. Den tredje informanten i skola 2 sade att det är ett gemensamt ansvar att 

ingripa i nätmobbning och att skolan ska ingripa då det inverkar på elevens beteende i 

skolan. Dock kommenterade hen att om det gäller fall bland yngre elever försöker skolan 

uppmuntra vårdnadshavarna att lösa fallet, medan det bland de äldre eleverna är alltid 

skolan som ingriper.  

 

”Nu har vi diskuterat det många gånger och har som riktlinje att det är då när det inverkar 
i skolan, när det också har betydelse i skolan, då är det också vårt ansvar. Det är klart, 
alla lärare vet det. Och i de fallen när läraren är osäker, ska den blanda sig i eller inte, då 
är det vi, kommer den till oss rektorer eller någon kanske kurator eller någon som berättar 
att det också är ditt ansvar och då diskuterar vi det tillsammans. Men alla vet om våra 
riktlinjer.” (Felicia, KL2) 

 

I Skola 1 kom det inte fram att skolan skulle ha en gemensam syn på saken. Enligt ena 

informantens uppfattning avgör alla lärare själva från fall till fall hur de går tillväga. Vem 

som ska ingripa i nätmobbning har väckt diskussion i lärarrummet enligt informanten. Då 

nätmobbning sker i klassens WhatsApp-grupp upplevde två informanter att det är klass-

lärarens ansvar att ingripa. Ena informanten sade ytterligare att om det sker ett fall utan-

för skolan där flera elever är inblandade så upplevde hen att läraren ska ingripa men om 

det endast är två elever, kunde de lösa det på egen hand.  

 

”Det är nog ganska svårt, för att, det sker ju utanför skolan men det är ändå bland skolans 
elever så det är nog ganska svårt att(…)speciellt hur mycket ska man lägga sig i sånt 
som sker på fritiden, så nog är det inte alltid så lätt heller.” (Gabriel, KL1) 

 

De två andra informanterna i Skola 1 sade att de upplever att det är ett gemensamt 

ansvar med hemmet att ingripa i nätmobbning. En av dem motiverade sig med att det 

som sker på fritiden också syns i skolan och att det därför är viktigt att också skolan bär 

ett ansvar. 
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”Det är gemensamt ansvar tycker jag, både föräldrar och skolan(…). Vi måste se till att 
eleven känner sig trygg att komma till skolan, och det är jättetråkigt att för elever så, 
hemmet ska ju också vara det där trygga stället. Men att sedan om mobbningen kommer 
också hem på det viset när det är på telefonen, där är det jätteviktigt att man får veta om 
det och ta itu med det. Att det är absolut tycker jag allas ansvar, varken det kanske inte 
så där fysiskt under skoltiden som det händer, men att det är någonting som påverkar 
den här eleven att inte känner sig trygg att komma till skolan, och vi måste se till att skolan 
är trygg för eleven att komma till, det är allas ansvar.” (Alina, K1)  

 

5.4 Sammanfattning av resultatet  

Syftet med studien var att se vilka riktlinjer skolor har mot nätmobbning, hur skolorna 

förebygger nätmobbning samt hur skolpersonalen (rektorer, kuratorer och klasslärare) 

uppfattar att skolans arbete mot nätmobbning fungerar. Det var av intresse att se hur 

skolorna uppfattar begreppet nätmobbning och hur nätmobbning syns i skolornas planer. 

Dessutom ville denna studie ta reda på hur skolpersonalen såg på arbetet, vad var fun-

gerande och vad kunde möjligen förbättras. Sammanfattningen av resultatet presenteras 

i tabell 3.   
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Tabell 3 Sammanfattning av resultatet 

 

 

 

Vilka riktlinjer har  
skolorna mot nätmobbning, 
enligt rektorer, kuratorer och 
klasslärare? 

 
Resultatet visar att skolorna inte har en omfattande definition av 
begreppet nätmobbning i sin anti-mobbningsplan. Det finns inte 
heller särskilda riktlinjer specifikt för nätmobbning i planerna.   
 

• Då informanterna ombads definiera mobbning utgå-
ende från skolans plan, sade endast en av informan-
terna alla delar som skolans definition består av. 
 

• Informanterna ansåg att nätmobbning är en form av 
traditionell mobbning.  
 

• Det finns inga inskrivna riktlinjer hur skolorna ska före-
bygga nätmobbning. Informanterna i båda skolorna 
upplevde att det förebyggande arbetet mot traditionell 
mobbning även gäller för nätmobbning. 

 
 
 
 
 
 
 
Hur förebygger skolorna 
nätmobbning enligt rektorer, 
kuratorer och klasslärare? 

 

 
Det framkommer att skolorna förebygger nätmobbning främst 
på gruppnivå, i form av diskussion. Informanterna hade aningen 
olika uppfattningar om hur involverade vårdnadshavarna är i 
skolans arbete mot nätmobbning.  
 

• Informanterna från båda skolorna uppgav att de disku-
terar med eleverna om nätmobbning och nätetikett. Det 
här sker bl.a. genom inprickade lektioner för mobb-
ningsrelaterade ämnen. I Skola 2 syns det också ge-
nom att äldre elever berättar för yngre elever om nät-
mobbning. Skola 1 har däremot individuella samtal med 
alla skolans elever.  
 

• Det fanns variation bland informanterna hur involverade 
vårdnadshavarna är i det förebyggande arbetet. En del 
uttryckte att det inte görs något specifikt för att involvera 
dem, medan andra upplevde att de involveras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur uppfattar rektorer, kura-
torer och klasslärare att sko-
lans arbete mot nätmobb-
ning fungerar?  
 

 
Studiens resultat visar att skolpersonalen uppfattade att skolans 
arbete mot nätmobbning fungerade någorlunda bra. Dock an-
såg de flesta informanterna att skolorna kunde tydliggöra hur de 
arbetar mot nätmobbning.  
 

• Ungefär hälften av informanterna ansåg att det mest ef-
fektiva sättet att förebygga nätmobbning är att diskutera 
med eleverna och väcka elevernas empati. Andra hälf-
ten ansåg att det mest effektiva är att eleven vågar be-
rätta för en vuxen om hen blivit utsatt för nätmobbning 
samt att eleven vet vem hen ska berätta till.  
 

• Det som upplevdes som utmanande är att nätmobbning 
är osynligt för vuxna samt att det är svårt att veta var 
eleverna rör sig på internet.  

 

• I skolornas planer finns det inga inskrivna riktlinjer om 
vem som ska ingripa i nätmobbning. I Skola 2 är upp-
fattningarna rätt så lika, medan i Skola 1 är uppfattning-
arna mera tudelade.  
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6 Tillförlitlighet 

I och med att nätmobbning och barns användning av digitala plattformar ändras i snabb 

takt är det viktigt att även forskningen är uppdaterad. Data för den här studien är insamlat 

i april 2020 och avhandlingen är publicerad hösten 2020. Det här medför att data inte är 

föråldrat, vilket ökar tillförlitligheten för studien.  

 

Då det talas om tillförlitlighet i forskning brukar det hänvisas till validitet och reliabilitet. 

Med reliabilitet menas att data förblir det samma fastän intervjun skulle ske vid en annan 

tidpunkt och av en annan intervjuare. Vid intervjuer ska intervjuaren i allmänhet inte ställa 

ledande frågor, eftersom det kan t.ex. påverka intervjudeltagarens svar. (Kvale & Brink-

man, 2014.) Reliabilitet kan också skiljas mellan extern och intern reliabilitet. Den externa 

är i detta fall att resultatet från intervjun ska ge samma resultat oberoende vem som 

intervjuar, medan den interna är att flera forskare tolkar resultatet på samma sätt. Den 

externa reliabilitet är svår att uppfylla eftersom alla sociala situationer skiljer sig. (Bry-

man, 2018). I denna studie är det enbart en person som tolkat resultatet och därmed 

påverkades den interna reliabiliteten. Med validitet anses huruvida metoden forskaren 

har valt är den rätta för det som sökes i forskningen (Kvale & Brinkman, 2014).   

 

Före de egentliga intervjuerna gjordes en pilotintervju med en speciallärare, vilket ökade 

studiens validitet. Utgående från pilotintervjun kunde en del frågor förtydligas och en 

fråga lades till. Två av deltagarna önskade också att se intervjufrågorna i förväg, för att 

bättre kunna förbereda sig för intervjun. Det här gav möjligheten för de intervjuade att ge 

utförligare svar men samtidigt fanns det en risk att den intervjuade avsiktligt kunde lämna 

bort eller försköna något hen sade.  

 

En annan aspekt som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är personer som vanligtvis 

ställer upp för intervju tenderar vara någorlunda insatta eller intresserade av ämnet. Där-

emot kan tillförlitligheten ha ökat eftersom flera personer intervjuades i samma skola, det 

gav en utförligare förståelse för hur arbetet för nätmobbning fungerar i hela skolan. Det 

kom fram att det fanns aningen olika uppfattningar om skolans arbete, vilket inte skulle 

ha kommit fram om enbart en person per skola skulle ha intervjuats. Alla som deltog i 

intervjun var medlemmar i antingen i elevvårdsgruppen eller anti-mobbnings teamet eller 

i både och. Det betyder att de som deltog i intervjun troligtvis hade en mera fördjupad 

förståelse för nätmobbning än personal som inte lika regelbundet reflekterat om detta 

ämne. Det kunde ha varit intressant att intervjua personal som inte varit medlemmar i 

elevvårdsgruppen eller anti-mobbnings teamet.  



 

 

51 
 
 
 
 

 

En intervju är inte ett neutralt samtal eftersom den blir påverkad av kontexten (Kvale & 

Brinkman, 2014). Den intervjuade är mera i en underlägsen position då intervjuaren är 

påläst i ämnet och inte behöver svara på frågor. Det här kan leda till att den intervjuade 

svarar det som hen tror att förväntas av hen eller att hen förskönar sina svar. Intervju-

personerna och intervjuaren i studien kände dock inte varandra, vilket kan uppfattas som 

en fördel. En annan orsak som dock kan ha påverkat svaren är att den intervjuade kan 

ha varit rädd för att bli igenkänd av sin kollega i svaren. Det här kan ha lett till att den 

intervjuade försökte vara neutral i svarstagande. Även yttre faktorer kan ha påverkat den 

intervjuade så som hur personen mådde den dagen, var hen trött eller stressad. Perso-

nen kan också ha glömt att berätta något relevant under intervjutillfället. Det kan även 

ha påverkat studiens tillförlitlighet att intervjuerna skedde på distans t.ex. kan det ha 

skapats missförstånd då skolornas handlingsplaner diskuterades. Ifall den intervjuade 

och intervjuaren hade varit i samma utrymme, skulle det ha varit lättare att visa till den 

andra vad som diskuterades i planen. En del frågor besvarades aningen kortfattat och 

enstaka svar blev efter intervjun oklara för den intervjuade. Av den anledningen skulle 

det varit viktigt att den intervjuade skulle ha ställt flera följdfrågor.  

 

Sex av sju intervjuer transkriberades och därav är tillförlitligheten för den otranskriberade 

intervjun lägre. Dessutom var den otranskriberade intervjun i Skola 2 där tre personer 

intervjuades, i jämförelse med fyra i Skola 1. Analysen av materialet har följt den tema-

tiska analysen. I analysen har det strävats efter att vara objektiv, men det finns möjlighet 

att svaren kan ha tolkats på ett annat sätt än menat. I resultatredovisningen ville forska-

ren inte skriva ut citat, som kan ha upplevts som känsliga, för att skydda informanternas 

anonymitet inom skolan. Därmed valdes i några fall att istället omformulera informantens 

svar skriftligt än lägga ut citat. Fastän citat medför högre tillförlitlighet.    

 

Omfattningen av intervjudeltagare är för liten för att materialet ska kunna generaliseras. 

Studien bidrar dock med en beskrivning hur arbetet mot nätmobbning fungerar i infor-

manternas skolor. I och med att lite forskning har gjorts om nätmobbning i lågklasserna 

i Finland har denna studie varit till hjälp för fortsatt forskning. Skolpersonalen, direktionen 

och  kommunerna har nytt av studien, då studien ger en överblick hur arbetet mot nät-

mobbning i skolorna fungerar.    
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7 Diskussion 

Syftet med studien har varit att se vilka riktlinjer skolorna har mot nätmobbning, hur 

skolorna förebygger nätmobbning och hur skolpersonalen (rektorer, kuratorer och 

klasslärare) uppfattar att skolans arbete mot nätmobbning fungerar. I kapitlet diskuteras 

de centrala forskningsresultaten i samband med tidigare forskning, med koppling till 

studiens syfte. Till sist redogörs kort för styrkor och begränsningar samt förslag på 

fortsatt forskning.  

 

7.1 Reflektioner och slutsatser  

Skolornas riktlinjer mot nätmobbning 

Resultaten visar att skolornas anti-mobbningsplaner inte innehåller en utförlig definition 

av begreppet nätmobbning. Skola 1 beskriver nätmobbning utförligare, men ger inte 

direkt en definition av begreppet. Informanterna i båda skolorna anser att nätmobbning 

är en form av traditionell mobbning. I skolornas planer finns det en kort definition av 

begreppet mobbning, men enbart en av informanterna inkluderar alla delar som står i 

planens definition. Studiens resultat visar också att det inte finns några inskrivna riktlinjer 

för hur skolorna förebygger nätmobbning. Skolorna har valt att inte specificera 

förebyggande åtgärder mot nätmobbning eftersom informanterna anser att det som 

förebygger nätmobbning även gäller för traditionell mobbning.   

 

I tidigare studier har det konstaterats att en del planer har bristfälliga definitioner på 

begreppen mobbning och nätmobbning (Chalmers m.fl., 2019). En korrekt definition på 

nätmobbning i planen skapar bland personalen en samsyn av nätmobbning (Chalmers 

m.fl., 2016). En korrekt definition är nödvändig för att skolorna ska kunna utveckla sitt 

arbete, minska nätmobbningen och skapa hållbarhet i planen (Chalmers m.fl., 2016). 

Begreppet mobbning definieras enligt Olweus (1992) i tre delar, det negativa beteendet 

är avsiktligt, upprepande och att det finns en maktobalans mellan offret och utövaren. 

De definitioner som finns i skolornas anti-mobbningsplaner i den här studien, är likt 

Olweus (1992) definition. En del forskare ser nätmobbning som en form av traditionell 

mobbning (Olweus & Limber, 2019), vilket även informanterna i den här studien 

uppfattar. Orsaken till att forskare ser nätmobbning som en form av mobbning är för att 

största delen av de inblandade i nätmobbning även är involverade i traditionell mobbning 

(Wolke & Lereya, 2015). Det här lyfter även informanterna fram i denna studie. Dock 

finns det ett antal forskare som upplever att det finns betydande skillnader mellan 

nätmobbning och mobbning (Espelage & Hong, 2017; Kowalski m.fl., 2019; Smith m.fl., 

2008a; Vaillancourt m.fl., 2017; Zyck m.fl., 2019). Därmed föreslår forskare att det 
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behövs flera studier för att kunna säkerställa om nätmobbning är en form av mobbning 

eller ett skilt fenomen av mobbning (Ansary, 2020; Williford & DePaolis, 2018).  

 

Detta beaktat kunde skolorna förtydliggöra definitionen av nätmobbning i skolornas pla-

ner så att alla inblandade skulle vara medvetna om definitionen och kännetecknen för 

nätmobbning (Chalmers m.fl., 2016). Skolornas planer kunde också lyfta fram problema-

tiken med upprepning och maktobalans då det gäller nätmobbning. Även definitionen av 

mobbning kunde synliggöras i skolornas planer, så att alla enkelt skulle se och bli med-

vetna om definitionen. Det här är också något kommunerna skulle kunna bära ansvar 

för. Kommunerna kunde definiera begreppet nätmobbning så att alla skolor skulle ha en 

korrekt och lika definition på nätmobbning.  

 

Skolornas förebyggande åtgärder mot nätmobbning 

Resultatet visar att skolorna diskuterar om nätmobbning och nätetikett i klasserna. Det 

här syns genom inplanerade diskussionstillfällen (KiVa-program och trivselveckor) och i 

läroböckerna. Gällande de inplanerade diskussionstillfällena, meddelar en informant att 

alla klasslärare inte följer KiVa-programmet till punkt och pricka. Det beror på att  det inte 

förekommer mobbning i klasserna. Av den anledningen anser informanten att det inte är 

nödvändigt att regelbundet diskutera mobbning med de eleverna. Då kanske det finns 

en risk att det uppstår mobbning i klassen. Det framkommer i studiens resultat att endast 

enstaka informanter nämner elevernas involvering i det förebyggande arbetet. I Skola 2 

sker elevernas involvering genom att äldre elever berättar om nätmobbning och 

nätetikett för yngre elever. I Skola 1 förs det årligen individuella samtal med alla skolans 

elever. Alla elever får tala med en från KiVa skola-gruppen och diskutera frågor 

angående skoltrivseln. Resultatet för studien visar att det finns varierande uppfattningar 

om hur involverade vårdnadshavare är i skolans förebyggande arbete. En del anser att 

vårdnadshavare är involverade, medan andra upplever att det inte finns något specifikt 

som görs för att involvera vårdnadshavarna. Skolpersonalen i båda skolorna 

rekommenderar till vårdnadshavare att vara uppmärksamma över vad deras barn gör på 

internet och på sina telefoner.  

 

Tidigare forskning visar att då det gäller skolans arbete mot nätmobbning är samarbete 

med vårdnadshavarna speciellt viktigt (Ansary, 2020; Pearce m.fl., 2011; Monks m.fl., 

2016). Det här är även något som ett par informanter i den här studien lyfter fram. 

Forskning påvisar att vårdnadshavare ska vara involverade då skolan framställer sin 

anti-mobbningsplan (Pelfrey & Weber, 2015). I denna studie syns detta genom att 

direktionen har möjligheten att säga sina åsikter om planen, innan direktionen godkänner 
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den. Forskning betonar också att eleverna ska vara med då riktlinjerna verkställs (Pelfrey 

& Weber, 2015). Även i lagen om grundläggande utbildning står det att skolpersonalen 

ska höra elevkårens synpunkter då planen uppdateras (Lagen om grundläggande 

utbildning, 1998). Det här är inget som informanterna lyfter fram förutom en informant 

nämner att elevkåren har möjligheten att delta på elevvårdsgruppens möten. Forskning 

visar att då elever får sina röster hörda tar de skolans anti-mobbningsarbete mera seriöst 

(Välimäki m.fl., 2013).  

 

Det är viktigt för vårdnadshavare att de känner till var deras barn rör sig på internet 

(Sabella m.fl., 2013; Välimäki m.fl., 2013). Då det gäller övervakning av elevernas 

internet- och telefonanvändning föreslår forskare att vårdnadshavare tillsammans med 

sitt barn ska diskutera internetanvändning och möjliga regler (Elsaesser m.fl., 2017). 

Även andra forskare har lyft fram betydelsen av förtroende mellan barnet och 

vårdnadshavarna, då det gäller internetanvändning (Hester & Fenn, 2014). Den här 

studien antyder att skolpersonalen uppmuntrar vårdnadshavare under 

vårdnadshavarmöten att vara uppmärksamma vad deras barn gör på internet och på 

sina telefoner. Det förblir dock lite oklart i Skola 1, huruvida det här sker på klassvisa 

vårdnadshavarmöten eller även på skolvisa vårdnadshavarmöten. Ett par informanter 

säger nämligen att det förekommer skillnader mellan klasslärare hur eller om de 

uppmuntrar vårdnadshavare att vara uppmärksamma för barnets telefon- och 

internetanvändning. Studier lyfter fram att vårdnadshavare har bristande kunskaper i 

nätmobbning (DeSmet, m.fl., 2015; Macualay, m.fl., 2018) och brister i upplevd förmåga 

att diskutera nätmobbning och nätetikett med sitt barn (Macaulay m.fl., 2018). Det här är 

också något som nämns av en informant. Således föreslår forskare att det skulle vara 

viktigt att skolan skulle stöda vårdnadshavare i hur de kan diskutera nätmobbning och 

nätetikett med sitt barn (Ansary, 2020).  

 

För att förebygga nätmobbning är det viktigt att skolornas anti-mobbningsplaner 

innehåller såväl förebyggande som ingripande åtgärder (Ansary, 2020; Macaulay m.fl., 

2018; Pelfrey & Weber, 2015). Diskussion om nätetikett är en av de förebyggande 

åtgärderna som visat sig vara betydelsefull i bekämpning mot nätmobbning (Pennell 

m.fl., 2020; Vandebosch m.fl., 2012; Välimäki m.fl., 2013). Det här är också något som 

båda skolorna i denna studie gör. Det visar sig i studier att det finns lägre risk för 

nätmobbning, då eleverna har en högre empatisk och social kompetens (Kowalski m.fl., 

2019). För att inkludera elever föreslår forskare att äldre elever kan lära yngre elever 

nätetikett (Sabella, m.fl., 2013), vilket även Skola 2 har som åtgärd. Forskningsresultat 

visar att högstadieelever inte upplever att skolan tagit elevernas behov och åsikter i 
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beaktande (Pennell m.fl., 2020). Det framkommer i forskning att då elever börjar i 

högklasserna är förekomsten av nätmobbning större, då nya kompiskretsar bildas (Cross 

m.fl., 2009). Det kommer även fram i intervjuerna att kuratorerna besöker årskurs sex. 

Ena informanten förtydligar att övergången från sexan till sjuan kan vara tung för 

eleverna. I forskning framkommer det att en del lärare använder åtgärdsprogrammet som 

skolan följer mindre än vad som anges i åtgärdsprogrammet (Haataja m.fl., 2014), vilket 

även visar sig vara fallet i den här studien. Forskning visar dock att det är viktigt att skolor 

arbetar långsiktigt och intensivt med åtgärdsprogrammet som skolan följer (Ttofi & 

Farrington, 2011).  

 

Skolorna i den här studiens kunde inkludera i sina planer hur skolan förebygger 

nätmobbning, för att förtydliga vilka åtgärder som gäller för nätmobbning, t.ex. om att det 

förs diskussion med eleverna om nätetikett och nätmobbning. Skolorna kunde även 

fokusera mera på samarbete med elever och vårdnadshavare i och med att forskning 

betonar betydelsen av att involvera dem i det nätmobbningsförebyggande arbetet 

(Pelfrey & Weber, 2015; Pennell m.fl., 2020). Vårdnadshavare i den här studiens skolor 

skulle möjligen behöva stöd från skolan hur de kan gå tillväga för att förebygga 

nätmobbning (Ansary, 2020; Välimäki m.fl., 2013). I och med att det i forskning 

framkommer att vårdnadshavare har bristfälliga kunskaper i nätmobbning (DeSmet m.fl., 

2015; Macualay m.fl., 2018). Det räcker inte att påminna vårdnadshavarna en gång 

under läsåret, utan det skulle vara bra att lyfta fram det flera gånger. Skolpersonalen 

skulle även kunna se eleverna som en resurs och inkludera dem då de uppdaterar 

skolans anti-mobbningsplan (Lag om grundläggande utbildning, 1998; Pennell m.fl., 

2020).  

 

Skolpersonalens uppfattningar om skolans arbete mot nätmobbning 

Resultatet från studien visar att skolans personal upplever att det förebyggande arbetet 

mot nätmobbning fungerar någorlunda bra. Majoriteten av informanterna upplever att det 

skulle kunna finnas klarare riktlinjer i skolans plan. Förslag på vad som kunde finnas med 

i planen består både av förebyggande och ingripande arbete. Resultatet upplyser att det 

inte finns inskrivna riktlinjer vems ansvar det är att ingripa i nätmobbning då det sker 

utanför skolan. I Skola 1 indikerar resultatet på att skolpersonalen själv beslutar hur de 

går tillväga i sådana fall, medan i Skola 2 anses det i regel att skolan ingriper på något 

sätt.  

 

Tidigare studier visar att det finns okunskap bland skolpersonal om nätmobbning 

(DeSmet m.fl., 2015; Macualay m.fl., 2018). Forskare har konstaterat att lärare inte 
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arbetar tillräckligt ändamålsenligt mot nätmobbning och skulle därmed behöva mera 

kunskap (DeSmet m.fl., 2015). Skolpersonal som är mera kunniga inom området skulle 

kunna få redskap för att kunna fortbilda sina mindre kunniga kollegor (DeSmet m.fl., 

2015). Den tidigare forskningen kan överensstämma med resultatet från den här studien. 

Kan bristen på information om nätmobbning i skolornas planer bero på att 

skolpersonalen inte är tillräckligt informerade om nätmobbning? En informant säger 

också att det finns klasslärare, som snarare har en kompisrelation med sina elever och 

som inte tar nätmobbning lika seriöst. Det framkommer också bland informanterna att 

det förblir oklart vilka förebyggande åtgärder gäller för nätmobbning och vilka för 

traditionell mobbning.  

 

Tidigare studier belyser att det är viktigt att veta vem som ingriper och har ansvar för 

nätmobbning (DeSmet m.fl., 2015). Nätmobbning sker oftast bland skolans elever 

(Smith, 2013) och härstammar från något som skett i skolan (Cassidy m.fl., 2009). 

Forskning visar också att nätmobbning kan påverka elevens mående i skolan negativt 

(Cassidy m.fl., 2013). En finländsk studie lyfter fram att skolpersonal inte har klara 

handlingsplaner för hur de ska ingripa i nätmobbning (Hästbacka, 2018), vilket även 

bekräftas i den här studien. I lagen framstår det inte heller tydligt vem det är som ska 

ingripa i nätmobbning (Hästbacka, 2018). Tidigare studier visar att det finns oklarheter 

och meningsskiljaktigheter vems ansvar det är att ingripa i nätmobbning (Young m.fl., 

2017). Även en pro-gradu avhandling visar att skolpersonal avgör själva ifall de ingriper 

i nätmobbning som skett utanför skolan (Kivelä, 2020). Det här liknar svaren från denna 

studie, eftersom ingendera skolan har inskrivna riktlinjer för hur skolan går tillväga vid 

ingripande i nätmobbning. Resultatet från studien indikerar på att klasslärare i  Skola 1 

avgör själva från fall till fall ifall de ingriper eller inte. I Skola 2 däremot, har informanterna 

rätt så lika uppfattningar. Det antyder att skolan nog ingriper på något sätt men avgör 

från fall till fall hur de därefter går tillväga. Däremot säger en av informanterna i ett annat 

skede att skolan ingriper då det påverkar på elevens mående i skolan.  

 

Tydligare riktlinjer för motverkande av nätmobbning skulle vara viktigt, så att alla 

inblandade skulle veta hur skolan arbetar mot nätmobbning. Det här skulle också minska 

på missförstånd och säkerställa att alla arbetar konsekvent. Det är inte enbart skolans 

ansvar att ingripa i nätmobbning, men skolan måste ansvara för att eleven inte blir 

utlämnad. Eleven måste veta att då eleven berättar om nätmobbning för en vuxen, ser 

den vuxna till att hen eller någon annan löser situationen och ser till att nätmobbningen 

slutar (Monks m.fl., 2016). I Skola 1 förs det individuella samtal med varje elev, samtalen 

kan ge en trygghet för eleven och sänka tröskeln för att berätta om nätmobbning har 
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inträffat. Den här studiens resultat visar att det för tillfället finns brister gällande ansvar i 

skolans arbete. Det här syns genom att informanterna har aningen olika uppfattningar 

kring skolans arbete, t.ex. vad gäller ansvaret att ingripa i nätmobbning. Det kunde finnas 

ett eget stycke i anti-mobbningsplanen som skulle innehålla definitionen och 

kännetecknen för nätmobbning, samt hur skolan förebygger och ingriper i nätmobbning. 

Då allt är uppskrivet i planen t.ex. vem ansvar för vad, vem gör vad, vem informerar vem 

och hur, så är det klart för alla hur skolan agerar (Cross, m.fl. 2011; Smith m.fl., 2008b). 

I och med att det är mycket att hålla koll på för skolpersonalen, kunde det vara bra att 

skolpersonalen skulle få fortbildning om nätmobbning (Macaulay m.fl., 2018). Det skulle 

bidra till att informationen som skolpersonalen för vidare är korrekt och att alla i 

personalen är medvetna om hur skolan kan arbeta på bästa möjliga sätt mot 

nätmobbning.  

 

7.2 Styrkor och begränsningar  

Det finns begränsningar i studien som bör tas i beaktande. Antalet intervjudeltagare i 

studien är sju stycken. I hänseende till studiens omfattning och resurser, kan det ändå 

sägas att datamaterialet var omfattande. För att kontrollera intervjufrågorna utfördes en 

pilotintervju. Det här möjliggjorde finslipning för intervjuinstrumentet och ökade 

validiteten för studien. Svaren från Skola 2 kunde se annorlunda ut ifall en till klasslärare 

skulle ha blivit intervjuad. Det är också värt att nämna att alla informanter har varit en del 

av elevvårdsgruppen eller anti-mobbnings teamet, vilket kan ha påverkat att alla 

informanter har funderat kring dessa frågor. Samtidigt kan det här ha bidragit till 

utförligare svar på intervjufrågorna. Med detta i åtanke, kan resultatet inte generaliseras 

men är en god början för fortsatt forskning.   

 

7.3 Fortsatt forskning 

Det finns ännu brister i forskning om nätmobbning, speciellt i lågklasserna (Williford & 

DePaolis, 2018). Forskarna har inte ännu enat sig om en gemensam definition av 

nätmobbning eller om nätmobbning anses som en form av mobbning eller inte (Ansary, 

2020; Olweus & Limber, 2019). Det här påverkar också skolans arbete, eftersom det 

tycks råda en viss osäkerhet hur de ska förebygga och ingripa i nätmobbning. Det 

behövs mera forskning i en finländskt skolkontext. Till exempelvis skulle det vara viktigt 

att veta hur mycket nätmobbning det förekommer och hur stor andel av dem blir inte 

utsatta för traditionell mobbning. För att skolpersonal skulle vara informerade om 

nätmobbning, skulle det behöva kartläggas hur mycket nätmobbning behandlas i t.ex. 

lärarutbildningar och i studier inom socialt arbete. Får utexaminerade tillräckligt med 
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information och verktyg för att tackla nätmobbning? I och med att flera studier lyfter fram 

bristen av kunskap om nätmobbning bland vårdnadshavare och skolpersonal (DeSmet 

m.fl., 2015; Macualay m.fl., 2018), så skulle det vara viktigt att se vilka möjligheter 

skolorna har till fortbildning. Då skolpersonalen har kunskap kan de därefter 

vidareinformera vårdnadshavare, vilket skulle hjälpa skolans arbete att förebygga 

nätmobbning. Därtill skulle det behövas fler studier som skulle analysera huruvida KiVa 

skola-programmet även förebygger nätmobbning. Ett annat förslag skulle vara att 

undersöka möjligheten och effekten om kommunerna skulle göra det slutliga 

godkännandet av skolornas planer. Då kommunerna skulle godkänna planen skulle det 

även finnas enhetligare planer i de finländska skolorna.  

 

Utifrån resultatet skulle det vara intressant att jämföra skolpersonalens uppfattningar 

med elevernas. Detta eftersom tidigare studier visar att eleverna inte får det stöd och 

den information som de skulle vilja ha (Pennell m.fl., 2020). Det skulle vara speciellt 

intressant att se om skolorna ger möjligheten för eleverna att påverka skolans 

handlingsplan. I och med att den här studien samt tidigare rapporter indikerar på att 

elevernas röst inte har hörts (Julin & Rumpu, 2018). Det skulle också behövas 

omfattande studier angående det ingripande arbetet av nätmobbning. Det här för att 

skolor skulle få tydligare riktlinjer om ansvarsfördelningen och hur de ska gå tillväga. Det 

skulle också vara av betydelse att undersöka varför eleverna inte vågar berätta om 

nätmobbning. Det har nämligen visat sig att hälften av eleverna inte känner att de har en 

vuxen i skolan som de kan vända sig till ifall de skulle bli utsatta för nätmobbning 

(Markkanen & Repo, 2016). Det framkommer också i intervjuerna att eleverna inte alltid 

vågar berätta om mobbning för en vuxen. Därför skulle det vara viktigt att undersöka på 

vilket sätt skolorna skulle kunna ingripa som skulle tilltala eleverna bättre (Connolly m.fl., 

2014; Shaw m.fl., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 
 
 
 
 

Källor 

 
Álvarez-Garcia, D., Perez, J. C. N., Gonzalez, A. D. & Perez, C. R. (2015). Risk    
  factors associated with cybervictimization in adolescence. International  
 Journal of Clinical and Health Psychology, 15, 226–235. doi: 
 10.1016/j.ijchp.2015.03.002 
Ansary, N. S., Elias, M. J., Greene, M. B & Green, S. (2015). Guidance for Schools
  Selecting Antibullying Approaches: Translating Evidence-Based Strategies to 
 Contemporary Implementation Realities. Educational Researcher, 44(1), 27-36.
  doi: 10.3102/0013189X14567534 
Ansary, N.S. (2020). Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing  
  evidence-based best practices for prevention. Aggression and Violent 
  Behavior, 50, 1-9. doi: 10.1016/j.avb.2019.101343 
Allanson, P. B., Lester R. R. & Notar, C. E. A. (2015). History of bullying. International
  Journal of Education and Social Science, 2(12), 31-36.  Hämtad 3 mars 2020
  från http://www.ijessnet.com/uploades/volumes/1576145463.pdf  
Baldry, A. C., Farrington, D. P. & Sorrentino, A. (2015). ”Am I at risk of cyberbullying?! A
  narrative review and conceptual framework for research on risk of cyberbullying
  and cybervictimization: The risk and needs assessment approach. Aggression
  and Violent Behavior, 23, 36-51. doi: 10.1016/j.avb.2015.05.014 
Barlett, C. P., Prot, S., Anderson, C. A. & Gentile, D. A. (2017). An empirical examination
  of the strength differential hypothesisi in cyberbullying behavior. Psychology of 
 Violence, 7(1), 22-32. doi: 10.1037/vio0000032 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
 Research in Psychology, 3(2). 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (uppl. 3). Stockholm: Liber 
Butler, D. A., Kift, S. M., Campbell, M. A., Slee, P. & Spears, B. (2011). School Policy
  Responses to Cyberbullying: An Australian Legal Perspective. International
  Journal of Law and Education, 16, 7-28. Hämtad 28 augusti 2020, från 
 https://eprints.qut.edu.au/49320/1/49320.pdf    
Cantone, E., Piras, A. P., Vellante, M., Preti, A., Daníelsdóttir, S. D’Aloja, E.,…Bhugra,
  D. (2015). Interventions on Bullying and Cyberbullying in Schools: A systematic 
 Review. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 11(1), 58-76. doi: 
 10.2174/1745017901511010058 
Cassidy, W., Jackson, M. & Brown, K. N. (2009). Sticks and Stones Can Break My 
 Bones, But How Can Pixels Hurt Me? Students’ Experiences with Cyber-Bullying.
 School Psychology International, 30(4), 383-402. doi: 
 10.1177/0143034309106948 
Cassidy, W., Faucher, C. & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A  
 comprehensive review of current international research and its implications and
  application to policy and practice. School Psychology International, 34(6), 
  575-612. doi: 10.1177/0143034313479697 
Chalmers, C., Campbell, M. A., Spears, B. A., Butler, D., Cross, D., Slee, P. & Kift, S.
  (2016). School policies on bullying and cyberbullying: perspectives across three
  Australian states. Educational Research, 58(1), 91-109. doi: 
 10.1080/00131881.2015.1129114 
Chen, L., Ho, S. S. & Lwin, M. O. (2016). A meta-analysis of factors predicting 
 cyberbullying perpetration and victimization: From the social cognitive and 
 media effects approach. New Media & Society, 19, 1194–1213. doi: 
 10.1177/1461444816634037. 
Connolly, J., Hussey P. & Connolly, R. (2014). Technology-Enabled Bullying and Ado-
  lescent Resistance to Report: The Need to Examine Casual Factors. Interactive
 Technology and Smart Education, 11(2), 86-98. doi: 10.1108/ITSE-04-2014-
 0003 

https://doi.org/10.3102/0013189X14567534
https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343
http://www.ijessnet.com/uploades/volumes/1576145463.pdf
https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.014
https://eprints.qut.edu.au/49320/1/49320.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0143034313479697


 

 

60 
 
 
 
 

Couvillon, M. A. & Ilieva, V. (2011). Recommended Practices: A Review of Schoolwide
  Preventative Programs and Strategies on Cyberbullying. Preventing School 
 Failure: Alternative Education for Children and Youth, 55(2), 96-101. doi: 
 10.1080/1045988X.2011.539461 
Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L. & Thomas, L. (2009).
  Australian Covert bullying Prevalence Study. Western Australia:  Report 
 Prepared for the Department of Education, Employment and Workplace 
 Relations (DEEWR). Hämtad 8 oktober 2020, från https://ro.ecu.edu.au/cgi/view
 content.cgi?article=7795&context=ecuworks 
Cross, D., Epstein, M., Hearn, L., Slee, P., Shaw, T. & Monks, H. (2011a). National Safe 
 Schools Framework: Policy and Practice to Reduce Bullying in Australian
 Schools. International Journal Of Behavioral Development, 35(5), 398-404. doi:
 10.1177/0165025411407456 
Cross, D., Monks, H., Campbell, M. A., Spears, B. & Slee, P. (2011b). School-based 
 Strategies to Address Cyberbullying. Centre for Strategic Education Occasional 
 Papers. Hämtad 4 oktober 2020, från https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcon
 tent.cgi?article=1355&context=ecuworks2011 
Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2016). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg
 (Red.), Handbok i kvalitativ analys. (s. 162-175). Stockholm: Liber.   
Dempsey, A. G., Sulkowski, M. L., Dempsey, J. & Storch, E. A. (2011). Has Cyber
  Technology Produced a New Group of Peer Aggressors? Cyberpsychology,
  Behavior, and Social Networking, 14(5), 297-204. doi: 10.1089/cyber.2010.0108 
DePaolis K. & Williford A. (2015). The Nature and Prevalence of Cyber Victimization
  Among Elementary School Children. Child Youth Care Forum, 44(3), 377-393. 
  doi: 10.1007/s10566-014-9292-8 
DeSmet, A., Aelterman, N., Bastiaensens, S., Van Cleemput, K., Poels, K., Vandebosch,
  H., Cardon, G. & Bourdeaudhuij, I. (2015). Secondary school educators’ 
 perceptions and practices in handling cyberbullying among adolescents: A 
 cluster analysis, Computers & Education, 88, 192-201. doi:
 10.1016/j.compedu.2015.05.006 
Elledge, L. C., Williford, A., Boultan, A. J., DePaolis, J., Little, T. D. & Salmivalli, C. 
 (2013). Individual and Contextual Predictors of Cyberbullying: The Influence of 
 Children’s Provictim Attitudes and Teachers’ Ability to Intervene. Youth Ado-
 lescence, 42, 698-710. doi: 10.1007/s10964-013-9920-x 
Elsaesser, C., Russell, B., Ohannessian, C. M. & Patton, D. (2017). Parenting in a digital 
  age: A review of parents’ role in preventing adolescent cyberbullying. Aggression
  and Violent Behavior, 35, 62-72. doi: 10.1016/j.avb.2017.06.004 
Espelage, D. L. & Hong, J. S. (2017). Cyberbullying Prevention and Intervention Efforts:
  Current Knowledge and Future Directions. The Canadian Journal of Psychiatry,
  62(6). doi: 10.1177/0706743716684793  
Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Òlafsson, K.,
  …Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. 
 EU Kids Online. doi: 10.21953/lse.47fdeqj01ofo 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2016). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & 
 R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys. (s. 16-43.) Stockholm: Liber.  
Forskningsetiska delegationen (TENK) (2019). Etiska principer för humanforskning och 
 etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland. Helsingfors: Forskningsetiska 
 delegationens publikationer. Hämtad 24 september 2020, från https://tenk.fi/si
 tes/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf 
Frisén, A. & Berne, S. (2016). Nätmobbning, handbok för skolan. Stockholm: Natur och
  Kultur.  
Gellin, M. (2011). Sovittelu koulussa. Jyväskylä: PS-Kustannus 
 
 

https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.539461
https://ro.ecu.edu.au/cgi/view%09content.cgi?article=7795&context=ecuworks
https://ro.ecu.edu.au/cgi/view%09content.cgi?article=7795&context=ecuworks
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcon%09tent.cgi?article=1355&context=ecuworks2011
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcon%09tent.cgi?article=1355&context=ecuworks2011
https://tenk.fi/si%09tes/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
https://tenk.fi/si%09tes/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf


 

 

61 
 
 
 
 

Giumetti, G. W., McKibben, E. S., Hatfield, A. L., Schroeder, A. N. & Kowalski, R. M. 
 (2012). Cyber Inciivility @ Work: The New Age of Interpersonal Deviance. 
 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(3). doi: 
 10.1089/cyber.2011.0336 
Green, V. A., Johnston, M. J., Mattioni, L., Prior, T., Harcourt, S. & Lynch, T. (2017). Who 
 is responsible for addressing cyberbullying? Perspectives from teachers and 
 senior managers. International Journal of School & Educational Psychology, 5(2),
 100-114. doi: 10.1080/21683603.2016.1194240 
Green, A. V., Woods, L., Wegerhoff, D., Harcours, S. & Tannahill, S. (2020). An  
 Evaluation of the KiVa Anti-bullying Program in New Zeeland. International 
 Journal of Bullying Prevention, 2, 225-237. doi: 10-1007/s42380-019-00034-6 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (Glgu) (2014). 
 Utbildningsstyrelsen.  
Haataja, A., Voeten, M., Boulton, A. J., Ahtola, A., Poskiparta, E. & Salmivalli, C. 
 (2014). The KiVa antibullying curriculum and outcome: Does fidelity matter? 
 Journal of School Psychology, 52(5). doi: 10.1016/j.jsp.2014.07.001 
Hester, W. & Fenn, W. L. (2014). Transforming School Leadership and Stakeholders’ 
 Perceptions Regarding Cyberbullying, Its Effects, and Suggestions for Intervent-
 ion. Alabama Journal of Educational Leadership, 1, 55-69. Hämtad 31 mars
  2020,  från https://eric.ed.gov/?id=EJ1097553 
Huhtala, N. (2013). Verkkokiusaaminen lasten ja nuorten nettimaailman haasteena. I  R. 
 Kupiaunen S. Kotilainen K. Nikunen & A. Suoninen. Lapset netissä, Puheen
 vuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä (s. 44-53). Sällskapet för Me
 diefostran. Hämtad 18 augusti 2020, från http://mediakasvatus.fi/wp-con
 tent/uploads/2018/06/ISBN978-952-67693-3- 2.pdf 
Häggblom, J. (28 november 2019). Nytt mobilspel gör barn till cyberhjältar – ”Ett verktyg
  för att  förebygga nätmobbning” Hufvudstadsbladet. Hämtad 16 januari 2020,
  från https://www.hbl.fi/artikel/nytt-mobilspel-gor-barn-till-cyberhjaltar-ett-verk
 tyg-att-forebygga-natmobbning/ 
Hymel, S., Rocke-Henderson, N. & Bonanno. R. A. (2005). Moral Disengagement: A
  Framework for Understandning Bullying Among Adolescents. Journal of Social
  Sciences (8), 1-11. Hämtad 29 september 2020, från https://www.research
 gate.net/publication/228643353_Moral_Disengagement_A_Framework_for_Un
 derstanding_Bullying_Among_Adolescents 
Hästbacka, N. (2018). Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus 
 Aseman Lapset ry:n K-0 -hankeesta. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimus
 seura, verkkojulkaisuja 130. Hämtad 8 oktober 2020, från https://www.nuorisotut
 kimusseura.fi/images/2018_hastbacka_monialainen_verkostotyo_pdf.pdf 
Jimerson, S. R. & Huai, N. (2010). International Perspectives on Bullying Prevention and 
 Inetrvention. I Jimerson, S. R. & Espelage, D. L. (Eds.) Handbook of bullying in 
 schools: An international perspective (571-592). New York and London: 
 Routledge.  
Julin, S. & Rumpu, N. (2018). Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi 
  perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kansallinen koulutuksen  
  arviointikeskus. Hämtad 16 januari 2020, från    
  https://karvi.fi/app/uploads/2018/04/KARVI_0618.pdf 
Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder, från vetenskapsteori till praktik. 
 Lund: Studentlitteratur.  
Kaluarachichi, C., Warren, M. & Jiang, F. (2020). Responsible Use of Technology to 
 Combat Cyberbullying Among Young People. Australasian Journal of  
 Information Systems, 24. doi: 10.3127/ajis.v24i0.2791 
KiVa koulu (2020) Hämtad 18 augusti 2020, från     
  https://www.kivakoulu.fi/kivaohjelmasta/  
 
 

https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0336
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.07.001
http://mediakasvatus.fi/wp-con%09tent/uploads/2018/06/ISBN978-952-67693-3-%092.pdf
http://mediakasvatus.fi/wp-con%09tent/uploads/2018/06/ISBN978-952-67693-3-%092.pdf
https://www.hbl.fi/artikel/nytt-mobilspel-gor-barn-till-cyberhjaltar-ett-verk%09tyg-att-forebygga-natmobbning/
https://www.hbl.fi/artikel/nytt-mobilspel-gor-barn-till-cyberhjaltar-ett-verk%09tyg-att-forebygga-natmobbning/
https://karvi.fi/app/uploads/2018/04/KARVI_0618.pdf
https://www.kivakoulu.fi/kivaohjelmasta/


 

 

62 
 
 
 
 

Kivelä, N. (2020). Lasten välinen virtuaalinen kiusaaminen luokanopettajan  
 näkökulmasta. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.  
Kowalski, R. M., Giumetti, G., Schroeder, A., & Lattanner, M. (2014). Bullying in the 
 digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research 
 amongyouth. Psychological Bulletin, 140(4), 1073–1137.doi:10.1037/a0035618. 
Kowalski, R. M., Limber, S. P. & McCord, A. (2019). A developmental approach to
  cyberbullying: Prevalence and protective factors. Aggression and Violent 
 Behavior, 45, 20-32. doi: 10.1016/j.avb.2018.02.009 
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Alanen, E. & Salmivalli, C. (2011). 
 Going to Scale: A nonrandomized nationwide trial of the KiVa antibullying 
 program for grades 1-9. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 
 796-805. doi: 10.1037/a0025740 
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A. & Salmivalli, C. (2011).
  A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4-6. Child 
 Development, 82(1), 311-330. doi: 10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x 
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Alanen, E. & Salmivalli, C. (2013). Effectiveness of 
 the KiVa anti-bullying program: Grades 1-3 and 7-9. Journal of Educational 
 Psychology, 105(2). 535-551. doi: 10.1037/a0030417 
Lag om elev- och studerandevård 1287/2013. Hämtad 21 februari 2020, från 
 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287#Pidp449452704 
Lag om grundläggande utbildning 628/1998. Hämtad 21 februari 2020, från 
 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980628 
Langos, C. (2012). Cyberbullying: The challenge to define. Cyberpsychology, Behavior 
 and Social Networking, 15(6), 285-289. doi: 10.1089/cyber.2011.0588 
Larsson, P. (2019). Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i
  svensk skolkontext. (Doktorsavhandling, Åbo Akademi).  
Macaulay, P. J. R., Betts, L. R., Stiller, J. & Kellezi, B. (2018). Perceptions and responses 
 towards cyberbullying: A systematic review of teachers in the education system.
  Aggression and Violent Behavior, 43, 1-12.  doi: 10.1016/j.avb.2018.08.004 
Markkanen, E-L. & Repo, J. (2016). Power of peers. Bullying prevention in a digital age. 
 Mannerheim League for children Welfare. Finland. Hämtad 3 oktober 2020, från 
 https://dzmdrerwnq2zx.cloud
 front.net/prod/2017/08/07160729/LR_Power_Of_Peers.pdf  
Marini, Z. A. & Volk, A. A. (2017). Towards a transdisciplinary blueprint to studying 
  bullying. Journal of Youth Studies, 20(1), 94-109. doi: 
 10.1080/1367261.2016.1185239  
Menesini, E. & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and
  effective interventions. Psychology, Health & Medicine, 22(1), 240-253. doi: 
 10.1080/13548506.2017.1279740 
Mesch, G. S. (2009). Parental mediation, online activities, and cyberbullying.  

Cyberpsychology & Behavior, 12(4), 387–393. doi: 10.1089/cpb.2009.0068 
Merton, R. K. (1987). Three Fragments From a Sociologist’s Notebooks: Establishing the 
 Phenomenon. Specified Ignorance, and Strategic Research Materials. Annual 
 Review of Sociology, 13, 1-29. doi: 10.1146/annurev.so.13.080187.000245 
Monks, C. P., Mahdavi, J. & Rix, K. (2016). The emergence of cyberbullying in childhood:
  Parent and teacher perspectives. Psicologia Educativa, 22(1), 39-48. doi: 
 10.1016/j.pse.2016.02.002 
Oksanen, A. & Näre, S. (2006). Lapset pelissä: virtuaaliviidakon ansat. Virtuaaliviidakon 
 ansat. Jyväskylä: Minerva.  
Olweus, D. (1992). Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: 
 Almqvist &Wiksell.  
Olweus, D. & Limber, S. P. (2018). Some problems with cyberbullying research.  
 Current Opinion in Psychology, 19, 139-143. doi: 10.1016/j.copsyc.2017.04.012 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra
  och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

http://dx.doi.org/10.1037/a0035618
https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.02.009
https://doi.org/10.1037/a0025740
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x
https://doi.org/10.1037/a0030417
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287#Pidp449452704
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980628
https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0588
https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.08.004
http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740
http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1089%2Fcpb.2009.0068
https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1146/annurev.so.13.080187.000245
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.012


 

 

63 
 
 
 
 

Pearce, N., Cross, D., Monks, H., Waters, S. & Falconer, S. (2011). Current Evidence of 
 Best Practice in Whole-School Bullying Intervention and Its Potential to Inform
  Cyberbullying Interventions. Journal of Psychologists and Counsellors in 
 Schools, 21(1), 1-21. doi: 10.1375/ajgc.21.1.1 
Pelfrey, W. V. & Weber, N. L. (2015). Student and School Staff Strategies to Combat 
 Cyberbullying in an Urban Student Population. Preventing School Failure, 
 59(4), 227-236. doi: 10.1080/1045988X.2014.924087 
Pennell, D., Campbell, M. & Tangen, D. (2020). What influences Australian secondary 
 schools in their efforts to prevent and intervene in cyberbullying? Educational 
 Research, 62(3), 284-303. doi: 10.1080/00131881.2020.1795701 
Peter, I-K. & Petermann, F. (2018). Cyberbullying: A concept analysis of defining 
 attributes and additional influencing factors. Computers in Human Behavior, 86, 
 350-366. doi:  10.1016/j.chb.2018.05.013 
Perren, S., Corcoran, L., Cowie, H., Dehue, F., Garcia, D., McGuckin, C., … Vollink, T.
  (2012). Tackling Cyberbullying: Review of Empirical Evidence Regarding 
 Successful Responses by Students, Parents, and Schools. International Journal
  of Conflict and Violence, 6(6), 283-292. Hämtad 29 september 2020, från
 https://www.researchgate.net/publication/235412939_Tackling_Cyberbully
 ing_Review_of_Empirical_Evidence_Regarding_Successful_Re
 sponses_by_Students_Parents_and_Schools   
Randa, R., Nobles, M. & Reyns, B. W. (2015). Is Cyberbullying a Stand Alone  
 Construct? Using Quantitative Analysis to Evaluate a 21st Century Social 
 Question. Societies, 5(1), 171-186. doi: 10.3390/soc5010171 
Rivers, I. & Noret, N. (2010). I h8 u: Findings from a five-years study of text and email 
 bullying. British Educational Research Journal, 36(4), 643-671. doi: 
 10.1080/01411920903071918  
Sabella, R. A., Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2013). Cyberbullying myths and realities. 
 Computers in Human Behavior, 29(6), 2703-2711. doi: 
 10.1016/j.chb.2013.06.040 
Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K. & Kaukiainen, A. (1996). 
 Bullying as a Group Process: Participant Roles and Their Relations to Social 
 Status Within the Group. Aggressive Behavior, 22, 1-15. doi:  
 10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1<1::AID-AB1>3.0.CO;2-T 
Salmivalli, C., Kärnä, A. & Poskiparta, E. (2011). KiVa program and its effects on 
 different forms of being bullied. International Journal of Behavioral Development
 35(5), 405-411. doi: 10.1177/0165025411407457 
Salmivalli, C. & Poskiparta, E. (2012). Making bullying precention a priority in Finnish 
 schools: The KiVa antibullying program.  New Directions for Youth Development, 
 2012(133), 41-53. doi: 10.1002/yd.20006 
Salmivalli, C., Sainio, M. & Hodges, E. V. E. (2013). Electronic Victimization: Correlates, 
 Antecedent and Consequences Among Elementary and Middle School Students.
 Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42(4), 442-453. doi: 
 10.1080/15374416.2012.759228  
Sasson, H., & Mesch, G. (2017). The role of parental mediation and peer norms on the
 likelihood of cyberbullying. The Journal of Genetic Psychology, 178(1), 15–27. 
 10.1080/00221325.2016.1195330. 
Shaw, T., Campbell, M. A., Eastham, J., Runions, K. C., Salmivalli, C. & Cross, D. (2019). 
 Telling an Adult at School about Bullying: Subsequent Victimization and 
 Internalizing Problems. Journal of Child and Family, 28(9), 2594-2605. doi: 
 10.1007/s10826-019-01507-4 
Slonje, R., Smith, P. K., & Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies 
 for prevention. Computers in Human behavior, 29 (1), 26-32. doi: 
 10.1016/j.chb.2012.05.024 
Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. & Tippett, N. (2008a). 
 Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of 

https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1016/j.chb.2018.05.013
https://www.researchgate.net/publication/235412939_Tackling_Cyberbully%09ing_Review_of_Empirical_Evidence_Regarding_Successful_Re%09sponses_by_Students_Parents_and_Schools
https://www.researchgate.net/publication/235412939_Tackling_Cyberbully%09ing_Review_of_Empirical_Evidence_Regarding_Successful_Re%09sponses_by_Students_Parents_and_Schools
https://www.researchgate.net/publication/235412939_Tackling_Cyberbully%09ing_Review_of_Empirical_Evidence_Regarding_Successful_Re%09sponses_by_Students_Parents_and_Schools
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3390%2Fsoc5010171
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1%3c1::AID-AB1%3e3.0.CO;2-T


 

 

64 
 
 
 
 

 Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385. doi:   
 10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x 
Smith, P. K., Smith, C. Osborn, R. & Samara, M. (2008b). A content analysis of school 
 anti-bullying policies: progress and limitations. Educational Psychology in 
 Practice, 24(1), 1-12. doi: 10.1080/02667360701661165 
Smith, P. K. (2012). Cyberbullying and cyber aggression. I S. R. Jimerson, A. B.  
 Nickerson, M. J. Mayer, & M. J. Furlong (Red.), Handbook of School  
 Violence and School Safety (s. 93-102). International Research and Practice. 
 New York: Routledge. 
Smith, P. K. (2013). School bullying. Sociologia, Problemas E Praticas n2, 71, 81-98. 
 doi: 10.7458/SPP2012702332 
Smith, P. K., del Barrio, C. & Tokunaga, R. S. (2013). Definitions of bullying and 
 cyberbullying: How useful are the terms. I S. Bauman, D. Cross, & J. Walker 
 (Red.),  Principles of cyberbullying research: Definitions, measures, and 
 methodology (s. 26-40). New York: Routledge.  
Smith, P. K. (2014). Understanding school bullying. Its nature & prevention strategies. 
 London: Sage.  
Statens medieråd. (2019). Ungar och medier 2019. Hämtad 8 oktober 2020, från 
 https://statensmedierad.se/down
 load/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar och medier 2019 
 tillganglighetsanpassad.pdf 
Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V. & Braun, V. Thematic Analysis (2017). W.S. Rogers & 

  C. Willig (Red.), Qualitative Research in Psychology (s. 17-37). Los Angeles: 
  SAGE Publications Ltd.  

THL (2017). Tilastoraportti Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2017.  
  Hämtad 8 oktober 2020, från https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/sum 
  mary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mitta  
  rit_1=199682&mittarit_2=199755&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293 

THL (2019). Tilastoraportti Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019.  
  Hämtad 8 oktober 2020, från https://www.julkari.fi/bit   
  stream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveysky  
  sely.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Ttofi, M. M. & Farrington, D. P. (2010). Effectiveness of school-based programs to 
 reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental 
 Criminology, 7, 27-56. doi: 10.1007/s11292-010-9109-1 
Ttofi, M. M & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce 
 bullying: a systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental 
 Criminology, 7, s. 27-56. doi: 10.1007/s11292-010-9109-1 
Unicef. (antagen av FN 20.11.1989, ratifierat i Finland 1991). Konventionen om barnens 
 rättigheter. Hämtad 8 oktober 2020, från https://unicef.studio.cras
 man.fi/pub/public/pdf/LOS_A5fi.pdf 
Vaillancourt, T., Faris, R. & Mishna, F. (2017). Cyberbullying in children and youth:
  Implications for health and clinical practice. Canadian Journal of Psychiatry,
  62(6), 368-373. doi: 10.1177/0706743716684791 
Van Cleemput, K., DeSmet, A., Vandebosch, H., Bastiaensens, K., Poels, K. & De 
 Bourdeaudhuij, I. (2014). A systematic review and meta-analysis of the efficacy 
 of cyberbullying prevention programs. Hämtad 6 oktober 2020, från 
 https://www.researchgate.net/publication/289488562_A_systematic_re
 view_and_meta-analysis_of_the_efficacy_of_cyberbullying_prevention_pro
 grams 
Vandebosch, H., Beirens, L., D’Haese, W., Wegge, D. & Pabian, S. (2012). Police 
 actions with regard to cyberbullying: The Belgian case. Psicothema, 24(4),
  646-652. Hämtad 7 april 2020, från      
  https://www.redalyc.org/pdf/727/72723959022.pdf 

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x
https://doi.org/10.1080/02667360701661165
https://statensmedierad.se/down%09load/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar%20och%20medier%202019%20%09tillganglighetsanpassad.pdf
https://statensmedierad.se/down%09load/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar%20och%20medier%202019%20%09tillganglighetsanpassad.pdf
https://statensmedierad.se/down%09load/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar%20och%20medier%202019%20%09tillganglighetsanpassad.pdf
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/sum%09%09%09mary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mitta%09%09%09%09rit_1=199682&mittarit_2=199755&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/sum%09%09%09mary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mitta%09%09%09%09rit_1=199682&mittarit_2=199755&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/sum%09%09%09mary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mitta%09%09%09%09rit_1=199682&mittarit_2=199755&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
https://www.julkari.fi/bit%09%09%09%09%09stream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveysky%09%09%09%09sely.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bit%09%09%09%09%09stream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveysky%09%09%09%09sely.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bit%09%09%09%09%09stream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveysky%09%09%09%09sely.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1
https://doi.org/10.1177%2F0706743716684791
https://www.researchgate.net/publication/289488562_A_systematic_re
https://www.researchgate.net/publication/289488562_A_systematic_re
https://www.redalyc.org/pdf/727/72723959022.pdf


 

 

65 
 
 
 
 

Vandebosch, H. & Van Cleemput K. (2008). Defining cyberbullying: a qualitative  
 research into the perceptions of youngsters. Cyber Psychology & Behavior, 
 11(4), 499-503. doi:10.1089/cpb.2007.0042 
Välimäki, M., Almeida, A., Cross, D., Frandre, H., O’Moore, M., Berne, S., … Sygkollitou, 
 E. (2013). Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a 
 review and recommendations. Hämtad 15 september 2020, från http://si
 tes.google.com/site/costis0801/ 
Whittaker, E. & Kowalski, R. M. (2014). Cyberbullying Via Social Media. Journal of 
 School Violence, 14(1), 11-29. doi: 10.1080/15388220.2014.949377  
Williford, A. & DePaolis, K. J. (2016). Predictors of cyberbullying intervention among 
 elemantary school staff: The moderating effect of staff status. Psychology in the 
 Schools, 53(10), 1032-1044. doi: 10.1002/pits.21973 
Williford, A., Elledge, L. C., Boultan, A. J., DePaolis, K. J., Little, T. D. & Salmivalli, C. 
 (2013). Effects of the KiVa Antibullying Program on Cyberbullying and 
 Cybervictimization Frequency Among Finnish Youth. Journal of Clinical Child & 
 Adolescent Psychology, 42(6), 820-833, doi: 10.1080/15374416.2013.787623 
Williford, A. & DePaolis, K. J. (2019). Validation of a Cyber Bullying and Victimization 
 Measure Among Elementary School-Aged Children. Child and Adolescent Social 
 Work Journal, 36, 557-570. doi:  10-1007/s10560-018-0583-z 
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology (uppl. 3.). (s. 57-68). 
 Meidenhead: Open University Press.  
Wolke, D. & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. Archives of Disease in
  Childhood, 100(9), 879-885. doi: 10.1136/archdischild-2014-306667 
Younan, B. (2019). A systematic review of bullying definitions: how definition and  
 format affect study outcome. Journal of Aggression, Conflict and Peace  
 Research, 11(2), 109-115. doi: 10.1108/JACPR-02-2018-0347  
Young, R., Tully, M. & Ramirez, M. (2017). School Administrator Perceptions of 
 Cyberbullying Facilitators and Barriers to Preventive Action: A Qualitative Study.
 Health Education & Behavior. 44(3). doi: 10.1177/1090198116673814  
Zych, I., Farrington, D. P. & Ttofi, M. M. (2019). Protective factors against bullying and
  cyberbullying: A systematic review of metaanalyses. Aggression and Violent 
 Behavior, 45, 4-19. doi: 10.1016/j.avb.2018.06.008 

 

 

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cpb.2007.0042
http://sites.google.com/site/costis0801/
http://sites.google.com/site/costis0801/
http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667
https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.06.008


 

 1 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken årskurs undervisar du i?/Vad är din arbetsuppgift? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur många år av erfarenhet har du i din nuvarande tjänst/ i yrket?  

4. Hur länge har du jobbat i denna skola?  

5. Hur många elever går i er skola?  

6. Är du med i skolans elevvårdsgrupp?  

7. När är er plan mot mobbning och trakasserier uppdaterad?  

Plan mot mobbning 

1. Hur har ni definierat mobbning i er plan mot mobbning?  

2. Skiljer ni på begreppen nätmobbning och mobbning i skolans plan? 

a. Har du en uppfattning om varför er skola inte skilt nämner nätmobbning i 

er plan?  

b. Finns det oskrivna riktlinjer hur ni arbetar med nätmobbning?   

3. Har alla i personalen tillgång till planen? Var finns den?  

4. Vem i skolan diskuterar skolans riktlinjer om nätmobbning?  

5. Har er skola kommunicerat hur ni arbetar med nätmobbning t.ex. med föräldrar 

och elever?  

6. Hur beskriver er plan att ni ska förebyggande nätmobbning?  

a. Är er skola med i ett anti-mobbningsprogram? Vilket? 

Fungerar planen? 

7. Hur upplever du att arbetet i er skola mot nätmobbning fungerar? 

8. Vad tycker du är mest effektfullt för att motarbeta nätmobbning?   

9. Upplever du att nätmobbning är en utmaning i er skola?  

Samsyn  

10. Upplever du att nätmobbning väcker diskussion bland skolpersonalen? 

11. Hur uppfattar du att skolpersonalen följer planen mot nätmobbning?  

 

Extra 

12. Har du något ännu som du vill lyfta fram? 

13. Finns det något som du vill fråga mig?  
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Bilaga 2 Följebrev 

Bästa mottagare!  

Jag heter Sonja Larma och studerar till klasslärare vid Helsingfors universitet. I min pro 

gradu-avhandling skriver jag om skolpersonalens uppfattning om nätmobbning. Studi-

ens syfte är att synliggöra skolans eventuella riktlinjer angående nätmobbning och hur 

rektorn, skolkuratorn och klasslärarna upplever att riktlinjerna fungerar. I studien vill jag 

gärna intervjua skolans rektor, skolkurator och två (2) klasslärare. Om er skola vill delta 

i studien skulle jag först önska om rektorn kan ge sitt preliminära samtycke för att delta 

i intervjun. Därefter skulle jag gärna ta emot kontaktuppgifter av klasslärare och sko-

lans kurator för att sedan mejla dem och fråga om de vill delta i intervjun. Alternativt 

kan rektorn mejla skolpersonalen för att fråga om någon vill ställa upp i intervjun.   

 

Jag vill intervjua skolpersonal med olika arbetsuppgifter för att få en bredare syn om 

uppfattningar om nätmobbning. Lärarna ska gärna ha erfarenhet av att undervisa i års-

kurserna 4-6. Det behövs ingen särskild erfarenhet angående nätmobbning för att 

kunna delta i intervjun. Om möjligt skulle jag gärna vilja se på skolans plan mot mobb-

ning före intervjuerna. Det är frivilligt att delta i intervjun. 

  

Efter att anhållan om forskningslov blir godkänd av kommunen skickar jag min forsk-

ningsplan till rektorn och rekrytering av deltagare i forskningen kan påbörjas. Före den 

individuella intervjun får deltagaren veta vad studien går ut på samt sina rättigheter. 

Jag kommer att be de intervjuade personerna om deras samtycke med en skriftlig blan-

kett. Om den intervjuade ger tillstånd kommer intervjun att bandas in. Den intervjuade 

har rättigheten när som helst att avbryta intervjun eller låta bli att svara på en eller flera 

frågor utan att ange orsak. I avhandlingen kommer det inte att framkomma personliga 

uppgifter om deltagarna, skolans namn eller i vilken stad skolan finns. För att trygga 

den intervjuade och skolan kan eventuella detaljer från intervjuerna lämnas bort eller 

modifieras. Datat kommer att anonymiseras så att ingen utomstående kan känna igen 

personerna i avhandlingen. Jag gör intervjuerna i april-maj och den intervjuade får välja 

platsen för intervjun. Intervjun tar ca 30-45 minuter.  

Min handledare från Helsingfors universitet är Solveig Cornér. 

 

Om du har frågor får du gärna vara i kontakt med mig!  

Med vänlig hälsning, Sonja Larma 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för att delta i intervju 
I studien vill Sonja Larma undersöka skolpersonalens uppfattning om nätmobbning och 

hur skolan förebygger nätmobbning. Den individuella intervjun sker genom telefon- el-

ler videosamtal och tar ca 30-45 minuter. Den intervjuade behöver inte ha erfarenheter 

eller ingående kunskap om nätmobbning. Den intervjuade har rättigheten när som helst 

att avbryta intervjun eller låta bli att svara på en eller flera frågor utan att ange orsak. 

Om deltagaren ger sitt samtycke kommer intervjun att bandas in och transkriberas ef-

tersom det underlättar analysen av datat samt ökar tillförlitligheten av studien.  

 

Materialet (ljudfilen och möjliga kommentarer) förvaras bakom lösenord och kommer 

endast att användas till magistersavhandlingen. Datat kommer att raderas efter att av-

handlingen är inlämnad i E-thesis eller senast i maj 2021. Avhandlingen kommer att 

publiceras i E-thesis och kommer att vara öppen för allmänheten. Inga namn eller per-

sonuppgifter kommer fram i intervjun. Datat kommer att anonymiseras så att ingen ut-

omstående kan känna igen personerna i avhandlingen. För att trygga den intervjuade 

och skolan kan eventuella detaljer från intervjuerna lämnas bort eller modifieras. 

 

Undertecknad har fått information angående studien   

 

 Undertecknad samtycker till att frivilligt delta i intervjun    

 

     

Undertecknad samtycker till att intervjun får spelas in  

 

_______________________________________________________________ 

Kuratorns/klasslärarens/rektorns underskrift och namnförtydligande 

 

_______________________________________________________________ 

Datum och plats 

 

_______________________________________________________________ 

Underskrift Sonja Larma 

 

_______________________________________________________________ 

Datum och plats 

 

 

 

 


