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Abstract 
 

The aim of this study was to examine how school counselors experienced their work against 

bullying and how they actually work against bullying. The study was qualitative based on 

interviews with seven school counselors at different schools in two smaller municipalities.  

The results of the study showed that school counselors want to work more with the prevention 

of bullying than time allows. Their work is more about to go in and help where need and 

bullying problems already exist. There are no recommended programs and methods 

concerning how to combat bullying, so it is up to the school counselors to improvise and use a 

method to suit the individual student. There is a need to develop a program and method 

concept that corresponds to today’s problems. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorerna upplever sitt arbete mot mobbning 

och hur de praktiskt arbetar mot mobbning. Metoden var kvalitativ och intervjuer 

genomfördes med sju skolkuratorer på olika skolor i två mindre kommuner. 

Studien visade att skolkuratorerna vill arbeta mer med det förebyggande arbetet mot 

mobbningen än det finns tid till. Deras arbete handlar mycket om att gå in och hjälpa där 

behovet och mobbningsproblematiken redan finns. I de metoder och program som finns att 

tillgå i arbetet mot mobbningen är det inget som rekommenderas utan det är upp till 

skolkuratorerna att själva utforma en metod som ska passa den individuella eleven. Det finns 

ett behov av att utveckla ett program- och metodkoncept som motsvarar dagens problematik. 

 

Nyckelord: mobbning, skolkurator, roll, förebyggande 
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1. Inledning 

Mitt intresse för att undersöka hur skolkuratorernas arbete mot mobbning ser ut väcktes när 

jag i oktober månad kunde följa Sveriges televisions program som hette ”Morgans mission”, 

med Morgan Alling som programledare. Han fick följa eleverna i klass 8c på Norreportskolan 

i Ystad. Programmet handlade om ungdomarnas syn på mobbning och vilka kränkningar de 

själva varit med och utfört och vad de själva blivit utsatta för. Morgan Alling var med för att 

hitta lösningar på detta, utan att på något sätt peka ut någon. Man får se både de misstag och 

”bra saker” som han gör när han arbetar med klassen. Det blev ett mycket uppmärksammat 

och hyllat program, men det har även kommit en del kritik mot det eftersom han inte är 

utbildad i att arbeta med denna problematik. När jag följde detta program så var det endast 

lärare, elever och rektor som exponerades i hur de arbetar mot mobbning och skolkuratorer 

nämndes inte ens i programmet. Då kom mina funderingar upp på hur skolkuratorerna arbetar 

mot mobbning och hur de själva upplever att mobbningen ser ut på deras skolor, och vad 

använder de sig av för åtgärdsprogram och metoder.  

1.1 Problemformulering 

Trots att det enligt skollagen och diskrimineringslagen råder förbud mot mobbning och 

kränkande handlingar så är det någonting som förekommer ute i skolorna. I Sverige blir enligt 

Friendsrapporten (Friends, 2015) i genomsnitt en till två elever i varje klass utsatta för 

mobbning, och orsaker till att elever blir trakasserade är enligt rapporten relaterade till kön, 

etnicitet eller sexuell läggning. Rapporten visar även att de barn som blir utsatta kan få sår för 

livet, det kan få konsekvenser som att barnen får låg självkänsla, psykisk ohälsa, gör 

självmordsförsök, blir en hemmasittare, presterar sämre eller helt enkelt hoppar av skolan. 

       Skolorna har enligt Skollagen 6 kap. 10§ (2010:800) skyldighet till att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring vad som föranlett till kränkningarna, men också skyldighet till att 

vidta åtgärder för att se till att det inte återupprepas. På skolorna ska det enligt skolverkets 

allmänna råd (2012) finnas rutiner för hur man ska hantera de situationer då kränkningar och 

trakasserier ägt rum och det ska finnas rutiner kring både anmälan och utredning för 

personalen. De åtgärder som sedan sätts in ska riktas mot både utövaren och mottagaren, och 

en av skolans personal som arbetar med problematiken är skolkuratorn. Skolkuratorn ingår i 
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elevhälsoteamet och i sitt uppdrag ingår att stödja eleverna i de psykosociala frågorna 

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2014). 

       Det finns enligt Backlund (2007) inte så mycket forskning att tillgå i skolkuratorers 

arbetsroll. Författaren säger att de direktiv som finns från 1980-talet visar att de då var en länk 

mellan skolan och socialtjänsten, de arbetade med att förebygga problemen. Den senare tidens 

mer aktuella riktlinjer innebär att skolkuratorerna ska vara en resurs i arbetet med att få till en 

god arbetsmiljö för eleverna på skolan (ibid).  

       Tusentals barn är utsatta för mobbning som berör en till två barn i varje klass. Eftersom 

tillgången till skolkurator numera är en lagstadgad rättighet kan skolkuratorer vara en viktig 

resurs i arbetet mot mobbning. Det finns ett stort behov att undersöka och tydliggöra 

skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur skolkuratorer upplever sitt arbete mot mobbning. 

 

Frågeställningar 

- Hur ser skolkuratorn på mobbning utifrån sin yrkesroll? 

- Hur uppfattar skolkuratorn sitt praktiska arbete mot mobbning? 

- Hur ser skolkuratorn på det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med ett första kapitel där problemformulering och studiens syfte 

presenteras. Sedan följer kapitel två som innehåller bakgrund, begrepp som definieras och 

därefter kommer olika lagar och tidigare forskning som är relevanta för studien. Kapitel tre 

visar tolkningsramen. Kapitel fyra tar upp den metod som använts i studien samt de etiska 

övervägandena. Sedan på kapitel fem kommer resultatet. Därefter kommer analysen och 

sedan diskussionen. Sist kommer slutsatsen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinition 

Här presenteras definitioner av relevanta begrepp som är återkommande i studien. 

 

Skolkuratorn är efter årtionden av kamp lagstadgad och enligt skollagen 2 kap. 25§ 

(2010:800) ska skolkuratorer finnas att tillgå i alla skolor. De utgör en del av elevhälsan på 

skolan och i den gemensamma rapporten av socialstyrelsen och skolverket (2014) står det att 

skolkuratorns arbetsuppgifter består av att arbeta med psykisk ohälsa i vardagen, på både 

individ- grupp- och organisationsnivå. De kan ha både tjej- och killgrupper, och utföra 

medling i konflikter. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och för att ha 

eleven i fokus. De arbetar för de sociala frågorna på skolan som bemötande, jämställdhet och 

inkluderande, det vill säga allt det som ingår i de grundläggande värdegrundsfrågorna och 

skolkuratorerna arbetar dagligen med att medvetandegöra både elever och skolpersonal på 

dessa sociala frågor. 

 

Elevhälsan är en grupp som socialstyrelsen och skolverket (2014) beskriver som skolans 

resurs i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Gruppen omfattas av medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Ett av gruppen syften är samverkan. Deras 

främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande som enligt skollagens 

förarbeten beskrivs att de ska hjälpa till med att bidra till en positiv miljö, där lärande, 

utveckling och hälsa ska vara i fokus. Målet för elevhälsan är att alla elever ska ha en 

lärandesituation som är så positiv som möjligt. Vidare skriver socialstyrelsen och skolverket 

(2014) att i det förebyggande arbetet är viktigt att uppmärksamma elever som saknar 

kamrater, eller om det finns signaler som tyder på att elever blir mobbade eller utstötta.  

 

Mobbning definierar Olweus (1991) som när en eller flera personer upprepade gånger utför 

negativa handlingar mot en person under en viss tid. Den negativa handlingen innebär att en 

eller flera personer försöker tillfoga den andre personen obehag eller skada. Dessa handlingar 

kan också vara kommunikativa på ett verbalt sätt genom att personen hånar, hotar eller säger 

elaka saker som mottagaren inte tycker om. Det finns även negativa handlingar som sker 

genom fysisk kontakt, genom knuffar, sparkar och slag eller att hålla fast någon mot dess 

vilja. Negativa handlingar kan även ske utan fysisk kontakt och verbala uttryck, till exempel 

när någon gör fula grimaser eller gester, men även att vända ryggen till någon kan ingå i 
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definitionen mobbning. Den utsatte kan känna sig i underläge (Friendsrapporten, 2015) och 

uppleva sig ha svårt för att försvara sig. 

 

Kränkningar är enligt Friendsrapporten (2015) när någon utsätter någon annan för enstaka 

taskiga kommentarer, men det finns också tysta eller sociala kränkningar (psykiska 

kränkningar) och i det ingår blickar (bitch blick), miner och social utfrysning. 

 

Kränkningar på nätet är någonting som Flygare och Johansson (2013) anser har uppkommit i 

takt med den växande sociala kommunikations teknik i form av mobiltelefoner och datorer 

som används utav skolungdomar. På nätet kan de kränkande handlingarna uppstå i form av 

text och bild, och utövaren av de kränkande handlingarna kan göra detta anonymt och behöver 

inte stå ”face to face” med offret. Problemet är också att kränkningarna sträcker sig utöver 

skoltiden eftersom skolungdomarna använder sig mycket av de sociala medierna på sin fritid 

och publiken blir mycket större än i skolan, eftersom det kan ses av flera personer och 

grupper. Flygare och Johansson (2013) påpekar att när kränkande bilder av klasskamrater 

sprids, så kan det kännas för den utsatte som att den blir kränkt på nytt för varje gång bilden 

visas. 

2.2 Lagar och riktlinjer 

Det finns ett antal lagar och riktlinjer som skolan måste förhålla sig till. De två mest centrala 

lagarna skollagen och diskrimineringslagen kommer att presenteras. Dessa kan vara bra att 

fördjupa sig i så att man får en bakgrund till problemområdet mobbning. Det är skolans 

personal som har ett ansvar för att upptäcka om ett barn eller elev mår dåligt eller far illa, och 

att göra någonting åt detta. Därför tar jag även upp hur deras likabehandlingsplan ser ut 

eftersom den grundar sig på de lagar jag nämnt, och planen är någonting som alla skolor ska 

använda sig utav. 

2.2.1 Skollagen 

Enligt skollagen 6 kap. 6§ (2010:800) så skall huvudmannen se till att det finns ett målinriktat 

arbete, som motverkar kränkande behandling mot barn och elever. Hela kapitel sex heter 

”Åtgärder mot kränkande behandling” och tar upp de åtgärder som skolorna ska göra för att 

förhindra att barn och elever blir utsatta för kränkande behandlingar. Enligt 6 kap. 10§ i 

skollagen (2010:800) så skall huvudmannen se till att det årligen upprättas en plan på vilka 
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åtgärder skolan behöver i det förebyggande arbetet. Detta för att man ska ha en översikt på 

skolan så att alla vet vad man ska arbeta med, och som sedan redovisas i efterkommande års 

plan så att man kan se vilka åtgärder man har påbörjat och vilka som har genomförts. 

       I skollagen gjordes det en ändring den 1 juli 2011, vilket innebar en förändring för 

skolkuratorer på skolorna. I det 2 kap. 25§ skollagen (2010:800) så står det att i alla skolor ska 

det finnas tillgång till en skolkurator för de psykosociala insatserna. Dessa ingår i en samlad 

elevhälsa där det enligt skolverket (2013) förutom krav på en kurator även ska finns 

skolläkare, skolsköterska, psykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. De ska 

alla bidra till att främja elevernas lärande och skapa miljöer för detta, elevhälsan ska vara 

elevernas stöd till utveckling mot utbildningens mål. 

2.2.2 Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen 1 kap. 14§ (2008: 567), skall man bedriva ett målinriktat arbete 

för att alla barn eller elever ska ha rätt till samma möjligheter och rättigheter. Detta ska ske 

genom att motverka alla former av diskriminering oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.  

2.2.3 Likabehandlingsplan 

En likabehandlingsplan är enligt skolverket (2014) ett dokument som verksamheten ska 

utarbeta i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan. Den ska innehålla 

utvärderingar på vad man har gjort, och plan över vad man kommer att göra i arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Det är ett systematiskt arbete inom den egna 

verksamheten, och som upprättas varje år. Planen är grundad från bestämmelser i skollagen 6 

kap. 12§ och diskrimineringslagen 3 kap. 16§. 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns många studier om förekomsten av mobbning och om mobbning som fenomen både i 

Sverige och utomlands men begränsat med forskning om skolkuratorns specifika arbete mot 

mobbning i en svensk kontext. Jag har valt att använda mig utav nedanstående artiklar och 

verk som jag anser kunna ge en kunskapsbild om skolkuratorns arbete och arbetsmetoder mot 

mobbning, även det som tar upp problematiken kring mobbning bland skolelever. 
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2.3.1 Olweus definition av mobbning 

Dan Olweus är professor i psykologi som har forskat kring mobbning under lång tid, och han 

nämns som referens i många av de forskningsrapporter och avhandlingar där man kan läsa om 

mobbning i skolorna, både i de svenska och i de utländska artiklarna. Även om Olweus inte 

har forskat eller beskrivit kuratorns roll har hans forskning varit viktig när det gäller att 

utforma åtgärdsplan mot mobbning eller att undersöka omfattningen av mobbningen. 

Olweus (1999) använder sig av två uttryck när det gäller mobbning, dels den direkta 

mobbningen som tar sig i uttryck med fysiska sparkar och slag och/eller kränkande ord och 

hot. Den indirekta mobbningen är när någon inte får vara med i kamratgruppen och blir 

baktalad och kanske hindrad av andra från att kunna skapa kamratrelationer. Han har även 

utformat ett skolbaserat åtgärdsprogram mot mobbning. Detta åtgärdsprogram har som mål att 

”minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och utanför skolan, och att 

förebygga uppkomsten av nya sådana problem” (Olweus, 1991 s. 48). 

2.3.2 Skolkuratorns roll och arbetsuppgifter 

Som en del utav skolans elevhälsa finns skolkuratorerna (Socialstyrelsen, 2014) och 

professionen ska tillföra med sin psykosociala kompetens på skolan. Kuratorerna medverkar, 

genom sin kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, i det förebyggande och 

främjande arbete som skolan utför mot bland annat mobbning, kränkande behandling och mot 

psykisk ohälsa. Enligt en gemensam rapport av Socialstyrelsen och Skolverket (2014) är en av 

skolkuratorns huvudarbetsuppgifter att ge stöd- och motivationssamtal till eleven och att även 

genomföra utredande och rådgivande samtal som har med skolsituationen att göra, ibland 

tillsammans med elevens föräldrar.  Socialstyrelsen och Skolverket redovisar också att 

skolkuratorn innehar rollen som att vara den profession som ger handledning till den övriga 

personalen på skolan och att delta i skolans arbete, när det gäller värdegrund och 

likabehandlingsplan. 

       En rapport av Backlund (2007) visar att skolkuratorn är den enda med sin utbildning på 

skolorna och att de är omgivna av andra starka legitimerade professioner, som skolsköterska 

och skolpsykolog. De legitimerade professionerna har en mer avgränsande och tydligare 

arbetsbeskrivning och egna arbetsmetoder än vad skolkuratorerna har, vilket ibland kan ge 

skolkuratorn en otydlig arbetsroll. Bauman (2008) understryker vikten av att skolkuratorerna 

har en unik position på skolan i och med den specifika kunskap om mobbningsarbetet som 

skolkuratorn har. Skolkuratorns vana att samarbeta med både föräldrar, elever och lärare gör 
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att deras expertis är lämplig att använda i skolans teamarbete som riktar sig mot mobbning. 

En rapport av Jacobsen och Bauman (2007) visade att skolkuratorer med utbildning inom 

mobbningsarbetet visade sig ta mobbningssituationer på större allvar och ingrep oftare än de 

som inte fått någon utbildning inom området.  

2.3.3 Mobbning och dess konsekvenser 

Mobbning har visat sig ge allvarliga hälsoproblem och enligt Annerbäck, Sahlqvist och 

Wigren (2014) är mobbning förknippat med psykisk ohälsa och självskadebeteende. 

Författarna diskuterar att mobbning påverkar individen ända in i vuxen ålder och utöver 

psykiska besvär så kan det även korrelera med fysiska besvär. 

       Johansson och Flygare (2013) säger att de som upplever mobbning känner en skam vilket 

har en naturlig relation till depression. Författarna hävdar vidare att om man under en längre 

tid utsatts för mobbning och inte fått hjälp och stöd från den vuxna omgivningen, kan det leda 

till tankar på självmord. För att slippa skammen kan den sista utvägen vara att ta sitt eget liv. 

Att vara utsatt för mobbning ger också en låg självkänsla, det kan ge konsekvenser som att 

barnen känner en oro inför att prata med andra barn, och att de kan känna sig underlägsna och 

ledsna. 

2.3.4 Metoder mot mobbning 

I en artikel av Lund, Blake, Ewing och Banks (2012) framgår det att det finns en avsaknad av 

evidensbaserade och godkända metoder mot mobbning. Vissa av de åtgärdsstrategier som 

skolkuratorerna använder kan innehålla en viss nivå av empiriskt stöd, men att det krävs mer 

forskning kring detta.  

       Det finns vissa insatser som kan minska kränkningar och det är att använda sig av en 

antimobbningsgrupp eller trygghetsgrupp, som är en sammansättning av lärare, 

specialpedagog, kurator och skolsköterska (Skolverket, 2011). Av rapporten framkommer det 

vidare att det är viktigt att det finns rutiner i skolan för hur man ska gå till väga vid arbetet att 

åtgärda och följa upp, både till mobbningsoffer och till mobbaren. Det ska även finnas 

skolregler som ska vara framtagna i ett samarbete med skoleleverna. 

       Om man använder insatserna uppföljning och utvärdering av elevernas situation och 

nyttjar resultatet till att utveckla och förändra skolans insatser mot mobbning, kan detta 

förfaringssätt få antalet mobbare att minska (Skolverket, 2011). Ett bra sätt är också att se till 
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att skolans personal får utbildning i arbetet mot mobbning, vilket ökar deras förståelse för 

problematiken. 

       Det finns flera olika utarbetade metoder mot mobbning men denna studie tar endast upp 

Farstametoden och Olweusprogrammet eftersom det endast var de två metoderna som 

nämndes av intervjupersonerna. Farstametoden (Skolverket, 2011) går ut på att man ska 

överraska mobbaren med ett samtal, detta gör man för att mobbaren inte ska hinna förbereda 

sig på att försvara sig själv och för att markera att beteendet är oacceptabelt.  Kontakten med 

föräldrarna tar man inte på en gång utan man vill att eleven själv ska berätta för sina föräldrar 

vad den gjort. Mobbaren hålls under uppsikt för att se till att den inte fortsätter med sitt 

beteende mot mobbningsoffret. Det ska hållas ett uppföljningssamtal efter cirka två veckor för 

att kolla upp om mobbningen har upphört. De som arbetar med Farstametoden på skolorna 

ingår i ett behandlingsteam som är en grupp av personal som är intresserade av att arbeta mot 

mobbning och det rekommenderas att sammansättningen i behandlingsteamet ska vara en 

blandning av lärare och personal från elevhälsan och fritids. Ett vanligt namn för gruppen är 

antimobbningsteamet (ibid). 

       I Olweusprogrammet kan åtgärderna i skolan ligga på olika nivåer, skolnivå, klassnivå 

och individnivå (Olweus, 1991).  Vad gäller skolnivån, så gäller det i princip alla elever på 

skolan, fokus ska inte hållas på de drabbade mobbningsoffren eller mobbarna, utan man syftar 

till att få alla elever på skolan till att utveckla en grundinställning som gör att mobbningen 

minskar i omfattning och ett av målen är även att på så sätt kunna förebygga mobbning. I 

åtgärderna på klassnivå så anser Olweus (1991) att det gäller att mentorerna och eleverna 

tillsammans arbetar med att sätta upp regler och förhållningssätt för att kunna få ett bra socialt 

klimat i klassen och att det är av största vikt att få eleverna engagerade i diskussionerna, så att 

de upplever ett större ansvar för att följa reglerna. Olweus (1991) säger att det finns flera 

åtgärder på individnivå och mentorerna får inte dröja med att handla, om de misstänker, eller 

om det är uppenbart att mobbning förekommer i klassen. Det gäller att snabbt samtala med 

både offret och de som mobbar. Olweus säger vidare att det först och främst är viktigt att 

skapa en skolmiljö som innehåller empati, att visa intresse för ungdomarna, samt att de vuxna 

visar på ett engagemang för eleverna. Samtidigt ska de vuxna visa att de har fasta gränser för 

vad som är oacceptabla handlingar och beteenden. De ska visa ett ansvar för elevernas totala 

situation som förutom inlärningen innefattar även deras sociala relationer. Genomförandet av 

själva programmet säger Olweus (1991) att det huvudsakligen ska utföras av lärare och 

elever, alltså av icke-experter. Sedan kommer kuratorerna och skolpsykologerna in som 

experter med arbetsuppgifter som innehåller planläggning och vägledning för eleverna. I de 
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svårare fallen av mobbning kan lärarna även få rådgivning av kuratorerna. 

Olweusprogrammet har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och effekterna av 

programmet visade ett resultat på att de som införde åtgärdsprogrammet minskade 

mobbningen med 50 % eller mer (Olweus, 1991). Detta var ett resultat som kom när man 

började införa detta arbete på skolorna under 1980-talet. Olweusprogrammet genomfördes på 

ett antal skolor i en utländsk studie och det resultatet visade att Olweusprogrammet 

visserligen gav positiva resultat och mobbning minskade men bara på en av de sex skolorna 

(Yaakub, Haron & Leong, 2010). 

       Efter att Olweusprogrammet införts så har det i Sveriges skolor blivit en lag på att i 

skolorna tillhandahålla en värdegrundsplan och likabehandlingsplan. Dessa planer liknar i 

stort sett de grundläggande principerna som Olweus har infört i sitt åtgärdsprogram.  

3. Teori 

För att analysera det som framkommer i studien kommer jag att använda mig av rollteorin. 

Den passar bra då det är skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning jag ämnar belysa. 

3.1 Rollteorin 

Rollteorin är en teori som säger att människors beteende i sociala sammanhang visar sig 

genom olika roller. Enligt Parrish (2012) är dessa roller förknippade med vilka normer och 

regler man uppfattar finns, och hur man själv och andra tänker sig att den rollen eller 

uppgiften bör utföras. Payne (2008) säger att rollbegreppet ställer en del förväntningar på hur 

vi uppfattar att en person på en viss social position bör agera. Dessa positioner och 

förväntningar som rollteorin tar uppvisar enligt Payne (2008) den sociala statusen och 

definierar människors relationer till varandra, det kan vara som exempel till elev, förälder, 

kurator och chef.  Parrish (2012) påpekar att rollteorin kan definiera människans dynamiska 

förhållanden mellan varandra, som exempel mobbning och dominans och att vara i positionen 

som den som blir utsatt för mobbning eller vara i den positionen som utsätter någon för 

mobbning. Dessa roller ger individen en identitet, som visar hur individen uppfattar sig själv 

och hur omgivningen uppfattar oss. 

       En form av rollteori är Goffmans (2004) dramaturgiska rollteori som betraktar en roll 

som en produkt av ett uppträdande (en scen som spelas upp av jaget). Individen vill förmedla 

ett lämpligt intryck och publiken bedömer sedan om personens agerande har uppfyllt de 
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sociala förväntningarna. Goffman (2004) använder sig av begrepp som hör hemma på teatern, 

han talar om publik, agerande, framträdanden och roller. Goffman (2004) diskuterar inte en 

riktig teaterscen, utan visar på den sociala interaktionen som ett strategiskt rolluppträdande av 

individen.  I den sociala interaktionen fångas signaler upp om framträdandet anses trovärdigt 

eller inte. Rollutövaren försöker att medvetet påverka den andres uppfattning genom att 

försöka styra den information som förmedlas (Goffman, 2004). 

       Roller kan vara tillskrivna (Parrish, 2012) utifrån medfödda faktorer, som till exempel att 

vara kvinna, man eller att ha ett funktionshinder. Roller kan även vara förvärvade, utifrån vad 

en individ har gjort, som till exempel att vara förälder, student eller chef. En individ kan ha 

flera olika rolluppsättningar som har ett samband med varandra, man kan till exempel på en 

och samma gång vara mamma, sambo, dotter och syster. Då roller, beteende och 

förväntningar står i balans med sin omgivning och människorna i den, kallas begreppet för 

rollkomplementaritet. Parrish (2012) säger att är man osäker på vad sin egen eller andras roll 

innebär kallas det för rolloklarhet. En rollkonflikt innebär att en av rollerna man innehar är 

oförenlig men en annan utav de innehavande rollerna. 

       En annan viktig roll är hjälparrollen. Enligt Skau (2003) så behöver man för att inta en 

hjälparroll lära in den rollen med hjälp av studier, övning och handledning från någon som 

redan i sin profession innehar hjälparrollen. Hjälparrollen socialiseras på ett strukturerat och 

formellt sätt. Man har själv valt att bli en hjälpare och den blir en central del av ens liv. Den 

som arbetar i hjälparrollen har vissa förväntningar på sig om hur den ska uppträda, från både 

klienter och den sociala omgivningen. Skau (2003) säger vidare att det som sätter ramarna för 

hjälparrollen ligger på en systemnivå som omfattar normer, regler, värdegrunder, kompetens 

och resurser. Dessa ramar kan vara smala eller breda beroende på inom vilket system man 

arbetar i. I de smala systemen med strikta regler och kontroller får inte hjälparna göra så 

många egna beslut. Men i det system som har bredare och friare ramar så krävs det att 

hjälparen är kompetent och etiskt medveten, annars kan det få negativa följder. Skau påpekar 

att oavsett inom vilket system man arbetar i så har hjälparen ett visst spelrum för sin 

rolltolkning, men hen har i alla lägen ett eget personligt ansvar för sin hjälparroll. Backlund 

(2007) beskriver i sin rapport att skolkuratorernas roll är otydlig och att de ska bistå med stöd 

och hjälp till övrig personal och elever till skolan. Bauman (2008) säger i sin studie att 

skolkuratorns roll skulle kunna vara ledande när det gäller arbetet mot mobbning i skolorna.  

       I denna studie är det skolan som är systemet och det är skolkuratorn som innehar 

hjälparrollen. Skolkuratorn har i sin profession flera olika nivåer som den ska arbeta inom. På 

individnivån så har skolkuratorn enskilda kontakter och samtal med eleverna och 
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pedagogerna. Sedan går skolkuratorn in på gruppnivå och arbetar med olika teman i grupper 

och klasser. På organisationsnivå arbetar de när de går igenom och arbetar efter värdegrund- 

och likabehandlingsplanerna, där arbetet mot mobbning ingår, har möten i elevhälsoteamen 

eller andra möten. Skolkuratorn har en hjälparroll som måste anpassas till många olika 

uppdrag och nivåer, därför blir rollteorin relevant i denna studie.  

       Den kritik som har riktats mot rollteorin är enligt Parrish (2012) på grund av att en del av 

rollerna upplevs som statiska om de bestäms utifrån vilket kön eller ålder man befinner sig i, 

det synsättet känns väldigt traditionellt och föråldrat. Den har även fått kritik då det i 

praktiken inte finns några tekniker att använda sig utav. Men teorin tillämpas fortfarande i dag 

då den är praktisk att applicera i olika sociala miljöer och familjer, där de olika rollerna finns. 

       Trots kritiken ser jag ändå rollteorin som användbar i min studie. Rollteorin förklarar 

varför människor beter sig, tänker och agerar på ett visst sätt vilket är relevant då jag kan 

använda rollteorin för att förstå hur skolkuratorerna tänker och varför de agerar som de gör, 

hur det kommer sig att de tänker lika, eller olika i förhållande till sitt uppdrag eller i 

utförandet av arbetet mot mobbning.  

 

4. Metod 

Det här avsnittet kommer att beskriva hur det har gått till under studiens gång.  

4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod och enligt Bryman (2011) strävar den 

kvalitativa forskaren efter en kontextuell förståelse och söker efter en djupare förståelse av de 

värderingar, åsikter och beteenden som kommer fram i undersökningen. Bryman (2011) 

påtalar också att den kvalitativa forskaren är intresserad av att undersöka hur handlingar och 

normer uppstår och utvecklas över tid. I den kvalitativa forskningen försöker man att beskriva 

intervjupersonens egna perspektiv och livsvärld, man försöker att ta reda på vad 

intervjupersonen tänker, känner och upplever för att försöka att finna en mening och för att 

frambringa ett svar på varför intervjupersonerna handlar som de gör (Kvale & Brinkmann, 

2014).   

       Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv så anser Bryman (2011) att det är en förståelse av 

den sociala verkligheten som tolkas med hjälp av hur deltagarna tolkar sin egen situation. Det 
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ontologiska perspektivet benämns som konstruktionistiskt vilket visar att de sociala 

egenskaperna och tolkningarna är ett resultat av individers samspel mellan varandra. 

       Eftersom syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorerna upplever sitt arbete mot 

mobbning, så är den kvalitativa intervjumetoden mest lämpad. I den kvalitativa intervjun är 

intresset riktat mot vad den intervjuade upplever vara relevant och viktigt, och intervjuaren 

kan följa den riktning som intervjupersonens svar går i (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

intervjun har inte som syfte att kvantifiera, utan dess mål är att få detaljerade beskrivningar 

och redogörelser från intervjupersonen om specifika handlingar och situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

       Jag hade kunnat väja att genomföra fokusgruppsintervjuer men ville hellre ha individuella 

berättelser eftersom det i fokusgrupper alltid finns en risk för att inte få ta del av allas 

berättelser.  Bryman (2011) säger att det i fokusgrupper kan uppstå situationer där någon av 

deltagarna blir tystlåtna för att andra i fokusgruppen tar över och pratar i munnen på varandra 

och som inte låter andra komma till tals.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Innan jag genomförde intervjuerna så utformade jag en intervjuguide som innehöll 

huvudfrågor och frågeställningar som var viktiga för att kunna besvara studiens syfte. I den 

semistrukturerade intervjun hade jag även en möjlighet till att kunna följa upp det som 

intervjupersonen svarat på, samt att ställa följdfrågor för att kunna få ett mer detaljerat svar.  

       Jag använde mig av en semistrukturerad intervju och med det menar Bryman (2011)  att 

forskaren använder sig av en intervjuguide som är en lista över teman som man i intervjun vill 

beröra. Intervjuguiden med teman ger en stor frihet för intervjupersonen att på sitt eget sätt 

utforma orden och intervjuaren kan ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden vilket bidrar 

till att intervjuprocessen blir mycket flexibel (ibid). Intervjuguiden i denna studie innehåller 

teman om hur skolkuratorn ser på mobbning utifrån sin yrkesroll, hur skolkuratorn uppfattar 

sitt praktiska arbete mot mobbning och hur skolkuratorn ser på det förebyggande arbetet mot 

mobbning.  

4.3 Urval 

Min studie baseras på sju stycken intervjuer med skolkuratorer som är den yrkesgrupp som 

har en inriktning mot det sociala arbetet på skolorna och kommer i kontakt med mobbning 

både på individ- och organisationsnivå.  
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       Denna studie undersöker hur skolkuratorer upplever deras arbete mot mobbning och 

därför föll det sig naturligt att välja intervjuer av skolkuratorer. Valen av intervjupersoner 

utgick från ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) anser innebär att de har valts ut på 

grund av sin geografiska lättillgänglighet.  

4.4 Intervjupersoner 

Alla respondenterna arbetar som skolkuratorer. Jag kommer att kalla dem för intervjuperson 

(IP) samt en tilldelad siffra. Sju kuratorer ingick i intervjustudien och är benämna med siffror 

från 1-7. Detta gör jag för att stärka intervjupersonernas konfidentialitet. Här sammanfattas 

kort bakgrundsinformation gällande intervjupersonerna. 

 

Intervjuperson 1 (IP 1): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 11 år tillbaka.  

Intervjuperson 2 (IP 2): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 3,5 år tillbaka. 

Intervjuperson 3 (IP 3): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 22 år tillbaka. 

Intervjuperson 4 (IP 4): En beteendevetare, har arbetat som skolkurator sammanlagt i 1,5 år. 

Intervjuperson 5 (IP 5): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 18 år tillbaka. 

Intervjuperson 6 (IP 6): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 27 år tillbaka. 

Intervjuperson 7 (IP 7): En socionom, har arbetat som skolkurator sedan 10 år tillbaka. 

4.5 Materialinsamling 

Via kommunernas hemsidor letade jag rätt på vilka skolkuratorer som arbetar på respektive 

skola och kontaktinformation hämtades till respektive skolkurator. Därefter skickade jag mitt 

informationsbrev via mail samt en förfrågan om att delta i studien. Åtta förfrågningar 

skickades iväg och sju kuratorer svarade ganska omgående att de ville delta i studien. Efter 

överenskommelse med skolkuratorerna bestämdes tid och plats för intervjuer som sedan 

genomfördes på respektive skolkurators arbetsplats. Samtliga skolkuratorer gav sitt 

godkännande till att intervjuerna fick spelas in, vilket de gjordes med hjälp av mobiltelefon.  

       Intervjuerna varierande i längd, från 30 till 60 minuter. Varje intervju skedde avskilt utan 

närvaro av annan personal vilket jag tror leder till att man får en mer öppen och sanningsenlig 

dialog, man behöver inte ”bättra på” det man säger inför en kollega för att få det att låta bättre 

än vad det kanske är. Intervjuerna började med småprat och uppvärmningsfrågor för att sedan 

övergå till bakgrundsfrågor och senare huvudfrågor. Intervjuerna anser Kvale och Brinkmann 
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(2014) ger kunskap till intervjuaren och intervjusamtalet kan vara en spännande och 

berikande upplevelse för intervjuaren. 

       Efter att intervjuerna hade genomförts och spelats in så transkriberades dessa noggrant till 

text. Jag skrev exakt vad som hade sagts, vilket ibland visade sig vara något 

osammanhängande, då intervjupersonen avbröt sig själv mitt i en mening för att gå in på en 

liknande eller annan situation. Bryman (2011) säger att det är vanligt förekommande att 

människor inte pratar i hela meningar och även lägger till med verbala uttryck som ”öh” eller 

”liksom”, det är sådant vi gör utan att vara medvetna om det. Att skriva ut texterna tog många 

timmar och gav sammanlagt 22 515 ord. Att transkribera anser Bryman (2011) ger en 

värdefull information av den text som sedan kan användas för att kunna göra en djupgående 

och noggrann analys av det som sagts av intervjupersonerna. 

4.6 Kodning 

Startpunkten för en analys börjar oftast med att undersöka om informationen vi fått ur 

intervjuerna genererar till en viss kategori, vilket kallas för en kodning (Bryman, 2011). 

Kodningen utgörs av frågor som till exempel om vad denna information handlar om, och vad 

säger intervjupersonerna att de gör vid vissa händelser och situationer. 

Jag läste igenom mitt intervjumaterial flera gånger och såg vilka nyckelord respondenterna 

använde sig av. Dessa nyckelord som benämndes koder, skrev jag i marginalerna på 

utskrifterna av texterna för att sedan leta efter kopplingar mellan koderna för att förbereda 

mig inför en analys. 

4.7 Analys 

Denna studie har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som Bryman (2011) 

säger är ett tillvägagångssätt som forskaren använder när man söker efter en bred och 

innehållsrik beskrivning av teman. När materialet har lästs igenom så hittades olika 

huvudteman och citat som färgkodades, därefter kunde jag urskilja att det även fanns flera 

underrubriker till de större temana. Jag satte även intervjupersonernas nummer bredvid 

temana så att jag lättare kunde se och jämföra skillnader och likheter dem emellan. 

Huvudteman som upptäcktes var det förebyggande och främjande arbetet, skolkuratorernas 

roll i pågående mobbningsärenden, användning av metodlösa lösningar samt skolkuratorernas 

definition på mobbning och orsaker till att mobbning uppstår. 
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4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp (Sohlberg & Sohlberg, 2013) som har med giltigheten att göra och 

validitet handlar om man verkligen mäter det som forskaren avser att mäta. Att någonting är 

giltigt anser Kvale och Brinkmann (2014) att det man undersöker ska vara försvarbart, 

välgrundat och hållbart. Det är av betydelse att forskaren besitter en trovärdighet som 

inkluderar moralisk integritet och visar på en bra hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Extern validitet säger Bryman (2011) visar på om man kan generalisera resultatet till 

andra situationer och miljöer, det är dock svårt att göra i en kvalitativ undersökning om man 

har ett begränsat urval. I den interna validiteten är det av betydelse att de teoretiska begreppen 

stämmer väl överens med forskarens observationer och det utgör en styrka i kvalitativa 

metoder. 

       För att försöka uppnå en hög validitet har jag hållit mig till att undersöka det som framgår 

i mitt syfte och det anser jag är genomfört eftersom att studien undersöker skolkuratorers 

mobbningsarbete och det är skolkuratorerna själva som har besvarat frågeställningarna från 

intervjuguiden och även fått möjligheten till att utveckla sina svar om detta ämne.  

 

Reliabilitet är tillförlitligheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014) och med det menas om 

resultatet kan återupprepas utav andra forskare och om intervjupersonerna ger samma svar till 

olika intervjuare. Intern reliabilitet är ett begrepp (Bryman, 2011) som används när man är 

flera forskare som gör en undersökning, och man tillsammans försöker komma fram till hur 

man tolkar de svar man får. Extern reliabilitet är någonting som kan vara svårt att uppfylla i 

en kvalitativ undersökning och Bryman (2011) säger att det beror på att det är svårt att 

återupprepa en social situation och social miljö och att få se och höra samma saker som den 

tidigare forskaren fick uppleva.   

       I den här studien har svaren i undersökningen tolkats av en person. För att hålla en hög 

reliabilitet så spelade jag in mina intervjuer för att de skulle bli så korrekt återberättade som 

möjligt. Detta ökar tillförlitligheten.  

4.9 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten är enligt Bryman (2011) om resultatet som framkommit i undersökningen 

kan överföras till en mer generell grupp av individer, situationer och kontexter, än de som 

varit med i den specifika undersökningen. 
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       Det induktiva synsättet säger att varje analys av en intervju leder till en generaliserad 

slutsats. I de induktiva slutledningarna finns det alltid ett visst mått av osäkerhet, vilket man 

kallar för sannolikhetsresonemang. Det betyder att slutledningen inte är valid, eftersom 

sannolikheten kan variera, och den uppgår aldrig till hundra procent (Kvale & Brinkmann, 

2014; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

       Min undersökning borde i viss mån kunna generalisera till hur kuratorerna upplever sitt 

arbete i det praktiska och åtgärdande arbetet mot mobbning, eftersom nästan alla kuratorer i 

två mindre kommuner ingick i studien. Dock måste man vara försiktig med slutsatserna 

eftersom urvalet inte är så stort och arbetssätten mot mobbning kan variera. 

       Bryman (2011) säger att resultaten som kommer fram i en kvalitativ studie kan 

generaliseras teoretiskt och inte på en grupp av individer, men denna åsikt är inte accepterad 

av alla forskare. Klart är i alla fall att kvalitativa generaliseringar är av begränsat slag. 

4.10 Etiska överväganden 

 Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra grundkrav som är styrande för 

forskningsprocessen. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa grundkrav var jag medveten om, utgick ifrån och beaktade i min 

undersökning. Denna studie har också granskats genom en etisk egengransknings blankett (se 

bilaga 3).  

 

Informationskravet innebär att du som forskare skall informera de inblandade om vad som 

gäller för deras deltagande och om vad som är studiens syfte, samt vad den ska användas till 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

       För att uppfylla informationskravet skrev jag ett informationsbrev om vad syftet med 

studien var, och hur den skulle användas, denna skickades med i mitt mejl till skolkuratorerna 

med förfrågan om de ville ställa upp som intervjupersoner i min undersökning. 

 

Samtyckeskravet är det andra grundkravet och som ger viktig information om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när som helst ska kunna avbryta sin medverkan, utan att 

behöva förklara varför (Vetenskapsrådet, 2002). 

       För att uppfylla samtyckeskravet skickades i informationsbrevet en förfrågan om de ville 

medverka i studien samt information om att det är helt frivilligt att medverka och att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst, utan att förklara varför. Alla respondenter har gett sitt 
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samtycke till att medverka i undersökningen. Samtycket gavs skriftligt genom mail när de 

svarade på mitt informationsbrev. 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje grundkravet och enligt Vetenskapsrådet (2002) beskrivs 

det som att alla deltagarna i en studie ska kunna försäkra sig om att uppgifter om deltagaren 

kommer att vara konfidentiella och att i det material som kommer att användas kommer alla 

personuppgifter att vara skyddade. 

        Detta innebar att för att hålla konfidentialitetskravet och hålla de jag hade intervjuat 

konfidentiella, så efter att alla transkriberingarna färdigställts, raderades alla inspelningarna, 

så att inga obehöriga kommer åt dem. 

 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista huvudkravet och vetenskapsrådet (2002) säger att det 

innebär att allt insamlat material som har samlats in, endast får användas för 

forskningsändamålet. 

       Detta har uppfyllts genom att materialet som samlades in endast användes till det 

ändamål som det var avsett till. 

         

5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag det empiriska resultatet om vad jag kommit fram till i min 

undersökning, och för att redovisa detta kommer jag att framföra de olika intervjupersonernas 

svar under olika teman som jag har fått fram när jag gjorde analysen av intervjuutskrifterna. 

5.1 Skolkuratorernas definition av mobbning och tänkbara orsaker 

Det var framträdande i mina intervjuer att skolkuratorerna inte använde sig så mycket utav 

begreppet mobbning.  Skolkuratorerna har i intervjuerna överlag använt sig utav begreppen 

kränkningar och trakasserier, och definierat mobbning som ett begrepp som man använde mer 

förut. En av skolkuratorerna förklarade de olika begreppen: 

 

Förut så sa man alltid mobbning, och mobbning var då upprepad handling av 

negativa handlingar, […] där körde vi alltid Dan Olweus definition. Sen idag 

så är lagstiftningen ändrad, idag står det inte mobbning någonstans, utan det 

står kränkning och det kan vara en enskild handling, en gång. Sedan skriver 
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vi ihop våra planer, diskriminering och kränkande behandling. 

Diskrimineringen styrs utifrån diskrimineringslagen, och kränkningar utifrån 

skollagen (IP 6).  

 

Samtliga intervjupersoner tog också upp att ett problem som tillkommit på senare år är 

nätmobbningen. På grund av att de flesta av ungdomarna i dag har en mobiltelefon, som gör 

att de är tillgängliga dygnet runt. Mycket av det som läggs ut på de sociala medierna sker 

även på fritiden, men det hamnar ändå på skolans ansvar, och där har skolan enligt 

skolkuratorerna en skyldighet att ta itu med problemen.  

       En av mina frågor till skolkuratorerna var, vad de tror är orsaken till att mobbing uppstår, 

vilka som drabbas och vilka som utför mobbningen. Svaren på vad det är som orsakar att 

mobbning uppstår anser skolkuratorerna inte finns, för då skulle man kunna se till att 

problematiken inte existerade. Men en av orsakerna som flera av skolkuratorerna var inne på, 

var att den som blir utsatt har ett visst beteende som gör att det triggar igång någonting hos 

den som utför mobbningen. En annan orsak till att mobbning uppstår beskriver en av 

skolkuratorerna som: 

 

Det kan vara elever som inte alls kommer från dåliga förhållanden eller själv 

har farit illa, men har svårighet i bemötande och att ta in andras perspektiv 

[…] när de är i puberteten är det en hård attityd, du ska vara rätt och du ska 

duga och jag vet att det nu på högstadiet är tjejer som signalerar att det är 

hård attityd, man ska vara rätt och det handlar om hela stilen (IP 7). 

 

Men vilka som drabbas kan man generellt inte säga, det kan drabba i princip vem som helst. 

Enligt skolkuratorerna kan man drabbas både om man är en stark person som vågar gå sin 

egen väg, men det kan även drabba den som är avvikande i beteende eller i utseende, på något 

sätt så följer man inte gruppens norm. Grupprocesser är också någonting som tas upp som en 

orsak till mobbning. Som ett exempel ges att man kan ha en hög kompisstatus men kanske 

istället har en låg studiestatus, vilket kan innebära att man försöker kompensera detta med att 

vara taskig mot någon. Den som utför mobbningen mår kanske inte själv så bra, eller så 

tycker den inte att det är så farligt det den gör och säger, den är helt enkelt inte själv medveten 

om vad det har för effekter eller får för konsekvenser, den tror själv att den ska vara rolig och 

tänker inte på att det den gör slår hårt mot mottagaren. Någonting som också togs upp som en 

möjlig orsak till att mobbning uppstår, var utifrån vad en skolkurator berättade att hen tycktes 
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se på dennes skola, speciellt i de tjejgrupperingar som bildades. Att man som individ 

förväntades att se ut på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Det skulle 

vara på” det rätta sättet” utifrån den gruppens sociala norm för att man skulle duga och passa 

in. Detta förklarar en av kuratorerna så här: ”Mobbning kan uppstå för att man har fel märke 

på byxorna, att man inte har märkesbyxor, eller att man inte är så cool, man avviker ifrån den 

här sociala normen” (IP 4). 

       Många skolkuratorer såg en skillnad mellan hur tjejer och killar utför mobbning. Tjejer 

verkar vara mera uteslutande i sitt beteende, det sker ibland utan ord och tjejerna själva verkar 

tycka att det då är utan handling, de utesluter någon med vad de själva kallar för 

”bitchblickar”. Detta kan de utföra ganska rutinerat och tjejer från femman och uppåt har klart 

för sig vad detta innebär. Killarna använder sig mera utav ord och det kan uppstå ur en 

specifik händelse, med ibland inslag av våld. Vissa skolkuratorer upplevde det lättare att 

komma till rätta med problemen när det gällde killarna. Där gick det mycket snabbare att få 

mobbningen att upphöra än vad de upplevde att det gjorde för tjejerna.  

5.2 Skolkuratorns yrkesroll 

Samtliga skolkuratorer svarade att deras huvudsakliga arbetsuppgift är att föra enskilda samtal 

med eleverna, och att bedriva ett förebyggande och främjande arbete. Resultatet av 

intervjuerna visade att det ser väldigt olika ut på de olika skolorna och på vilket sätt man kan 

arbeta som skolkurator.  Det visade sig att alla utom en av de jag intervjuade var verksamma 

på flera skolor. IP 3 var den intervjuperson som hade flest skolor utav de som jag intervjuade, 

hen hade sammanlagt 5 stycken skolor på olika nivåer, från förskoleklass till högstadiet. Den 

skolkuratorn hann inte med så många enskilda samtal med eleverna, utan det rörde sig endast 

om ett fåtal, denna skolkurator arbetade mer konsultativt handledande mot skolpedagogerna.  

Skolkurator sköter även kontakten med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). 

Samtliga skolkuratorer hade i sin tidigare yrkesbakgrund arbetat inom socialtjänsten, även om 

det för en del var under en kortare tid. Hur kuratorsrollen konstrueras baseras på tidigare 

erfarenhet och elevernas och skolans behov, vilket en av kuratorerna beskriver: 

 

Kuratorn här är ett hemmabygge om hur vi ska jobba, det är inte det 

klassiska att jag bara sitter här på mitt kontor, utan jag är ute mycket och 

syns och jag är med så att jag blir en del av kollegiet… man ses inte bara 

som någon som bara kopplas in när det är någonting socialt utan jag får vara 

med, och jag tillhör ett arbetslag som jag är med i, och jag känner mig 
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delaktig. Som kurator har jag en ram att hålla mig inom, men förutom det så 

finns det mycket jag kan göra (IP 2). 

 

Samtliga skolkuratorer satt med i elevhälsoteam, men det kunde variera vilka som satt med i 

grupperna, men oftast så var det skolkuratorn, skolsköterska, pedagoger och rektor. I 

elevhälsoteamen så diskuteras elevärenden och enligt IP 2 kan det gå till så här: 

 

Vi går laget runt så att alla professioner får säga sitt och då kan det bli så att 

vi kanske kommer fram till att hon eller han behöver ha samtal eller 

någonting, och då kopplas jag in. Och ibland kan det vara ett samarbete 

mellan mig och skolsköterskan om det har med hälsobiten överlag att göra 

med, så vi delar upp helt enkelt hur vi hanterar den eleven. Så att eleven får 

bästa möjliga hjälp (IP 2). 

 

Eftersom skolkuratorn ingår i teamet elevhälsan så har man ofta ett bra samarbete med de 

övriga professionerna som ingår där. De har sina egna möten och kan diskutera sig fram till 

eventuella lösningar på ärendena. Skolkuratorerna får sina uppdrag av elevhälsoteamet eller 

av rektor, och uppdragen är av olika karaktär: 

 

Det är mycket som är skolrelaterat men det kan också handla om elever som 

har det svårt i sociala kontakter, […] konflikter på raster, men det kan ibland 

bli sådant som handlar om livet utanför skolan, om någon förälder håller på 

att skilja sig… (IP 7). 

 

IP 6 uppger att uppdraget att träffa elever kommer via elevhälsoteamet, beslutande 

konferenser, föräldrar eller lärare. IP 6 konstaterar dock att ”ingen är tvingad att gå till 

skolkuratorn”. Hen säger vidare gällande tidsaspekten att ”man får ligga i lite, ibland når jag 

elever, ibland inte och ibland tar det tid.” 

5.3 Skolkuratorns roll vid mobbningsärenden 

Enligt de intervjuade skolkuratorerna ska alla vuxna som arbetar på skolan ingripa omedelbart 

när de ser att någon eller några blir utsatta för mobbning och genast säga till, det kan innebära 

att den personalen tar ett enskilt samtal med var och en av eleverna, sedan dokumenterar man 

och det tas en föräldrakontakt.  
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       Men det kan också gå till så att mobbningsärendet går vidare till trygghetsgruppen, då blir 

det deras uppgift att ta reda på vad som har hänt genom att prata med personal, elever och 

föräldrar. Samtliga skolor följer en handlingsplan och det är den man följer när ett 

mobbningsärende uppdagas. I första läget är det oftast lärarna och pedagogerna som tar tag i 

det hela, för de känner oftast barnen och ungdomarna bäst. 

        IP 3 uttryckte att skolkuratorn kopplas in om pedagogerna känner att det är någon elev 

som tagit illa vid sig eller farit mer illa, eller om någon gått vidare med till exempel ett 

självskadebeteende. På den skolan kommer inte skolkuratorn in i det första läget.  

       Eftersom skolkuratorerna kan vara verksamma på flera skolor samtidigt så kan deras roll 

ibland bli mera handledande och stöttande mot personalen i mobbningsärendena. IP 6 säger: 

 

Jag kan även gå in och stötta lärarna i det här. Ofta är det mycket känslor 

inblandat, det är lite stormigt och en del tycker att det är jättejobbigt att 

jobba med sådana här frågor och har man varit med några gånger så kostar 

det inte lika mycket i eget, i egen känsla, när man jobbar med det, men det är 

oftast så att eleverna blir jättearga (IP 6). 

 

Det var endast en av skolkuratorerna som berättade i intervjun att de på hens skola arbetade 

efter en metod och det var Farstametoden, resten av de intervjuade uppgav att deras skolor 

inte följer några specifika metoder eller modeller i arbetet mot mobbning. Några har tidigare 

arbetat efter Olweusprogrammet och Farstametoden, men efter att skolinspektionen gjort en 

utvärdering och kommit fram till att det inte går att följa en specifik metod och tro att den ska 

fungera på alla, så gäller det för skolkuratorerna att hitta sin egen strategi. En av de 

intervjuade säger att hen tagit del av en rapport från skolverket som säger att man ska vara 

öppen och tydlig i samtal med eleverna och att man ska dokumentera, sedan kan man göra en 

handlingsplan med de elever som har utsatt någon för mobbning.  

5.4 Svårigheter i arbetet mot mobbning 

Några av de svårigheter som skolkuratorerna har tagit upp i deras arbete mot mobbning, är när 

någon som behandlar någon annan illa har ett funktionshinder som gör att de inte klarar av att 

följa normen på hur man beter sig mot andra. Ett annat dilemma kan vara att föräldrar till det 

barn som utsätter någon för mobbning inte tror på att deras barn kan bete sig på det sättet. 

       Ett annat problem som togs upp var att eleverna i ett mobbningsärende inte alltid vill ha 

hjälp, för att eleven är rädd för att det ska bli mycket värre. IP 1 uttryckte det så här: 
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Svårigheten med att arbeta mot mobbning är att motivera eleven till att ta tag 

i det här och att det går, många är som sagt rädda för att jag, eller om de 

andra i klassen får reda på att jag har gått och berättat det här, då blir det 

ännu värre. Ibland har det varit så att vi inte har kunnat göra så mycket mer 

än att försöka stärka eleven. 

 

En av skolkuratorerna tog upp att ett av hens svåraste fall var när det hade hänt mycket på 

nätet, det hade spridits bilder och till slut blivit så omfattande att en polisanmälan gjordes. 

Den elev som utsattes för detta mådde otrolig dåligt och det tog tid innan allt lugnade ner sig. 

När jag har frågat skolkuratorerna om de kan se om det har skett någon förändring inom 

mobbning så svarar alla enhetligt att den största förändringen är när de sociala medierna gjort 

sitt intågande i form av till exempel kik, ask, snapchat och facebook. Detta följer eleverna vad 

de än är någonstans. Förut kunde de komma ifrån mobbningen när de gick hem ifrån skolan, 

idag följer den dem dygnet runt, alla dagar i veckan. 

       Några av skolkuratorerna belyste också att det var ett problem när andra vuxna som 

arbetar på skolan inte kan se när det förekommer mobbning, att de helt enkelt inte ser när 

vissa barn blir utsatta. Skolkuratorerna visade frustration över att vuxna inte upptäcker 

mobbning som sker för de var alla enade om att det finns mobbning ute på alla skolor, det går 

inte att neka eller blunda inför denna problematik. IP 3 berättade att det svåraste i hens arbete 

var när lärare på skolan inte klarar av sin uppgift, då lärarna själva kan uttrycka kränkande ord 

till eleverna. Där det finns en olämplig vuxen, så måste skolkuratorn arbeta parallellt med 

rektor eftersom det blir en chefsfråga.  En av de intervjuade hävdar att det finns lärare som 

försvarar sitt beteende och som inte är lämpliga att vara lärare men det finns också de som 

helt enkelt inte tänker på vad de säger, och som efter samtal ändrar sitt beteende. 

5.5 Det förebyggande arbetet mot mobbning 

Någonting som alla skolkuratorer var överens om var att det främjande och förebyggande 

arbetet är väldigt viktigt. Andra aspekter som skolkuratorerna upplever viktigt i det 

förebyggande arbetet mot mobbning är att ständigt hålla mobbningsfrågorna aktuella, att se 

till att det är ett bra arbetsklimat ute i grupperna och att det finns studiero. Resultatet 

skolkuratorerna vill uppnå av det förebyggande arbetet är att eleverna visar en tillåtande 

attityd mot varandra och att dem får känna att de duger som de är.       
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       En av intervjupersonerna upplevde att en stor brist var att det inte fanns någon tid till att 

arbeta förebyggande: 

 

Nu känns det som att vi släcker bränder, för märker man att det är något 

problem i en grupp eller klass, hjälper det inte att ha ett stödsamtal, det löser 

inte gruppdynamiken, utan då måste man gå in och jobba mer med grupper. 

Jag har haft några grupper, men det blir lite avhackat eftersom jag har flera 

skolor (IP 4).  

 

För att förebygga mobbning visar resultatet av intervjuerna att alla skolkuratorer använder 

planer mot kränkande behandling och diskriminering och likabehandlingsplanen. Planerna 

finns på varenda skola, men upplägget och tänket och att få eleverna att ta det till sig kan ske 

på olika sätt. Likabehandlingsplanen ska upprättas i samverkan med eleverna. En av 

skolkuratorerna uppgav att de använde sig av en mall som diskrimineringsombudsmannen har 

lagt ut på nätet. Det förebyggande arbetet handlar om att inte bli utsatt för kränkningar och 

enligt en av skolkuratorerna så handlar det om allas lika rättigheter och allas lika värde. IP6 

problematiserar skillnaden mellan acceptans och tolerans så här:  

 

I vår plan så handlar det om att jobba från toleransbegreppet till 

acceptansbegreppet, inte bara att jag tolererar dig, ok du är inte lik mig du 

sitter i rullstol eller du ser annorlunda ut än vad jag ser ut, alltså tolererar jag 

dig och du får vara med. Det andas en känsla av att du får vara med bara för 

att jag är snäll, inte bara för att vi är likvärdiga. Medans acceptansbegreppet 

är ok, du sitter i rullstol och du ser annorlunda ut än mig, ”fine”, du får vara 

som du är och jag får vara som jag är. Då blir det ett acceptansbegrepp (IP 

6). 

 

Att främja och att förebygga är en uttalad utmaning för skolkuratorerna. Det som är viktigt för 

skolkuratorerna är att försöka sträva mot att alla elever får sina behov tillgodosedda för att 

kunna klara av sin utbildning. Det ska vara målet för alla som arbetar på skolan. Har en elev 

till exempel en läs- och skrivsvårighet, och inte får hjälp med litteratur eller skrivande, då har 

inte den eleven fått samma chans. Då är det skolan som organisation som diskriminerar. 

 



24 

 

6. Analys 

Här analyseras och presenteras de empiriska fynden med hjälp av tidigare forskning och 

rollteorin. 

6.1 Definitionen av mobbning enligt skolkuratorerna 

Enligt resultatet så använder sig skolkuratorerna mer av begreppen kränkningar och 

diskriminering än vad de använder sig av begreppet mobbning. Mobbning är ett begrepp som 

använts mycket av Olweus (1999), där kränkande ord har kallats för direkt mobbning och 

diskriminering har beskrivits som indirekt mobbning. Denna ändring av begreppet kom när 

skollagen gjordes om och skolverket (2013) skriver att det blev en ändring 2006 i 

lagstiftningen, och begreppet mobbning byttes ut mot begreppen kränkande behandling och 

trakasserier. Anledningen till detta är att alla kränkningar och trakasserier ska motverkas 

enligt skollagen. Händelserna behöver inte vara upprepande, som det gamla begreppet 

mobbning innebär utan det räcker med en kränkande händelse för att skolan ska agera. 

Begreppet mobbning används dock fortfarande i utländska och svenska forskningsstudier. 

       Enligt forskning av Annerbäck, Sahlqvist och Wigren (2014) ses mobbning som ett 

särskilt allvarligt problem eftersom mobbning bland barn och ungdomar främst förekommer i 

skolan eller på väg till eller från skolan. Problemet blir allvarligt eftersom barnen inte har 

något annat val än att vara i den miljö där de blir utsatta för denna problematik. I deras 

undersökning tycktes de även se en högre risk för elever att råka ut för mobbning om de hade 

ett funktionshinder, ett högt BMI (kroppsmasseindex) eller föräldrar som var födda utanför 

Sverige.       

       I resultaten av min studie framkommer det att möjliga orsaker till att mobbning uppstår 

kan grundas i ett avvikande beteende eller utseende och att den sociala normen spelar en 

viktig roll för ungdomarna. Skolkuratorerna upplever att eleverna lägger stor vikt vid att vara 

”rätt” och att ha den ”rätta stilen”. Den sociala normen utgör de normativa föreställningarna 

som finns i samhället och i rollteorin säger Payne (2008) att omgivningen ställer sociala 

förväntningar på individernas personliga egenskaper, vilket hör ihop med social status. Payne 

(2008) säger vidare att i det sociala samspelet fångar individer upp signaler om andra och alla 

uppfattas inte som normala. Det är dessa individer som inte uppnår de sociala förväntningarna 

av att vara ”normal” som är de som blir mest utsatta för mobbning i skolorna.  
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6.2 Skolkuratorernas arbetsroll 

Den yrkesgrupp som står i centrum för det sociala arbetet i skolorna är skolkuratorerna. De 

ska tillsammans med den övriga personalen på skolan arbeta mot att de övergripande målen i 

skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) uppfylls. Resultatet visar att ett av 

det viktigaste arbetsredskapet bland skolkuratorerna är det enskilda samtalet med elever och 

ibland deras föräldrar, samt deras konsulterande samtal till lärarna. Deras övriga 

arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och främjande, men för övrigt finns det inte så 

många styrdokument och regelverk att följa. Backlund (2007) skriver i sin rapport att den 

oklara regelstyrningen kan ge skolkuratorerna en otydlig arbetsroll vilket kan leda till att 

skolkuratorerna anpassar sitt arbete kring omgivningens förväntningar. Den egna 

skolkuratorns inriktning och intresse kan styra arbetet, beroende på hur den styrande 

omgivningen ser ut.  

       Rollteorin anser Parrish (2012) riktar in sig på sociala positioner, normer och regler. 

Författaren säger vidare att normperspektivet kan göra att individerna i sitt arbete försöker att 

uppnå sin ”roll” på ett medvetet och strategiskt plan. Att strategiskt utforma sin roll kan ge en 

förståelse till hur skolkuratorerna formar sin arbetsroll efter både samhällets regler och 

omgivningens förväntningar. Hur skolkuratorerna utformar sin roll kan vidare påverka hur de 

arbetar med det förebyggande och praktiska arbetet mot mobbning. Om omgivningen ser 

positivt på skolkuratorernas arbete så bidrar det till att stärka yrkesrollen och det valda sättet 

att arbeta med problematiken. Omgivningens negativa reaktioner kan bidra till osäkerhet 

kring yrkesrollen. Således utformas yrkesrollen i interaktion med omgivningen och måste 

ständigt omprövas och utvecklas beroende på omgivningens reaktioner. 

       Resultaten från studien visar att skolkuratorn inte alltid kopplas in i ett mobbningsärende. 

Det kan även vara en lärare eller pedagog som arbetar mot mobbningen. När skolkuratorerna 

kopplas in för att arbeta med enskilda elever, grupper eller med lärarna innebär det att 

skolkuratorerna går in i många olika roller beroende på vem eller vilka de möter. Olika 

situationer bildar olika förutsättningar för skolkuratorn och Skau (2007) säger att när man 

innehar hjälparrollen så finns det förväntningar på hur och vad som ska utföras. Kuratorn får i 

sin yrkesroll hantera både utövare och offer och måste anpassa samtalet och inta olika roller 

utifrån mottagarens behov.  

Goffman (2004) menar att rollteorin innebär att rollutövaren på ett medvetet plan styr den 

information som förmedlas för att få mottagaren att påverkas åt den riktning utövaren vill.   
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       Skolkuratorerna får i sitt arbete mot mobbning också använda sig av rollteorin (Payne, 

2008) då de ska försöka göra rollförändringar hos eleverna som blir utsatta för, eller utsätter 

andra för mobbning. Det gäller att omforma rollerna och att tala om vad det är för 

förändringar som krävs. Payne (2008, s.247) säger att ”Rollteorin rymmer dessutom ett socialt 

perspektiv på beteendet och kan på så sätt utgöra en viktig länk mellan beteendestörningar 

och den sociala omgivningen”. 

       Till sin hjälp i arbetet mot mobbning finns det olika programkoncept som Skolverket 

(2011) säger att skolkuratorerna kan använda sig av, men det är inget som ska följas till punkt 

och pricka. Det är upp till skolkuratorerna att anpassa insatserna så att det passar till 

individen. Forskning visar att enskilda insatser kan visa positiva effekter i kombination med 

andra insatser, men det går inte att säga att ett visst sätt är en ideal kombination. Samtliga 

program som finns har visat sig ha inslag som kan få elever att känna sig utsatta för mobbning 

eller kränkningar. Forskningsresultat från Annerbäck, Sahlqvist och Wigren (2014) visar att 

tillgången till att få stöd hos en vuxen är mycket viktigt för ett mobbat barn, troligtvis för att 

det stöd som de får gör att barnets stress över att bli mobbat lättar.  

7. Diskussion 

Här redovisas en diskussion om vad som har framkommit i studien. 

 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur skolkuratorer upplever sitt arbete mot 

mobbning. Resultatet visar tydligt att skolkuratorerna önskar att deras roll kunde vara mera av 

det förebyggande och främjande i sitt arbete mot mobbning än vad de hinner med. Deras tid 

går mycket till det praktiska arbete att åtgärda de problemsituationer som redan uppstått. 

Detta med tidsbristen är ett av de problem som skolkuratorerna verkar ha överlag. De ville 

alla arbeta mer än vad det finns tid till med att främja och förebygga, precis som det står i 

deras vägledning för elevhälsan från den gemensamma rapporten från Socialstyrelsen och 

Skolverket (2014). Utifrån min frågeställning om hur skolkuratorn ser på det förebyggande 

arbetet så berättar dem att de utgår från skolans regler och planer. De har alla tillsammans 

med lärare och andra på skolan arbetat fram en likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling och diskriminering. I planen står det hur det förebyggande arbetet ska fortlöpa och 

hur man går till väga vid ett kränkningsärende. Det som kan skilja skolorna åt är hur de låter 

eleverna ta del av planerna, samt på vilket sätt eleverna är delaktiga i själva utformningen av 

planerna. Eleverna har bland annat möjlighet att lyfta dessa frågor i elevråd, och till 
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trygghetsgruppen på skolan. Vikten av det förebyggande arbetet har tagits upp i en studie av 

Jacobsen och Bauman (2007) som visar att skolkuratorns roll i det förebyggande arbetet ska 

vara vägledande för eleverna och visa hur de kan göra för att hålla sin skola mobbningsfri. 

       Någonting som skiljde skolkuratorerna åt var hur de arbetade praktiskt mot mobbningen 

och det var bara en av de intervjuade som uppgav att de arbetade efter Farstametoden. Resten 

sade att de använde sig utav en blandning av det bästa ur Farstametoden och 

Olweusprogrammet, samt andra insatser som de själva tyckte var lämpliga att ta med. 

Skolverket (2011) säger att när de utvärderat antimobbningsprogram så har 

Olweusprogrammet fått bäst resultat, men det är också dyrast för skolorna att hålla igång på 

grund av den tid som går åt till att lära sig metoden och underhålla den, samt den tid utav 

lektionstimmar som tas för att arbeta med eleverna. Den metod som kommer på andra plats 

när det gäller den mest effektiva metoden var Farstametoden som också är den billigaste 

metoden. Men Farstametoden har fått kritik (Skolverket, 2011) angående när man ska ta en 

föräldrakontakt. Metoden rekommenderar att man kontaktar föräldrar efter att man har haft 

samtal med barnet och låter barnet få chansen att själva gå hem och berätta om sin delaktighet 

i mobbningen, och sedan tar skolan kontakten med föräldrarna. Detta tillvägagångssätt anses 

strida mot läroplanen där det står skrivet att skolan ska samarbeta med föräldrar kring barnens 

uppfostran och utveckling. I denna studie framgick det att skolkuratorerna överlag ibland 

kände att det kunde vara en svårighet att få ett bra samarbete med en del föräldrar.  

       I den svenska grundskolan rekommenderar skolverket (2011) inget specifikt program, 

utan man får använda dem som inspiration och plocka ut det man tror passar och hjälper den 

specifika individen. Att ha en vuxen omkring sig som lyssnar och stöttar är en skyddande 

faktor för eleverna, anger Annerbäck, Sahlqvist och Wigren (2014). Detta är en roll som 

skolkuratorerna i min undersökning verkar kunna erbjuda eleverna på skolorna. Samtliga 

skolkuratorer visade även på ett engagemang för arbetet mot mobbning och de som arbetat en 

lång tid som skolkurator hade provat på flera olika programkoncept. Skolkuratorerna jag 

intervjuade verkade inte tycka att det var något konstigt med att de inte har någon specifik 

metod eller program att följa i sitt praktiska arbete mot mobbning. Det skedde enligt 

skolkuratorerna en förändring på skolorna när programkoncepten skulle vara evidensbaserade 

och då var det endast Olweus programmet som kunde uppvisa evidens, men det programmet 

har varit med sedan 80-talet och skulle behöva förnyas eftersom elevernas beteende, sociala 

normer och handlingar ständigt är i förändring. I en studie genomförd av Yaakub, Haron och 

Leong (2010) visar att interventioner i klassrummen ger bättre resultat än vad 

Olweusprogrammet hade gett. Lund, Blake, Ewing och Banks (2012) påtalar i sin studie att 
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det finns ett behov av att utbilda skolkuratorer i arbetet mot mobbning och att metoderna ska 

vara evidensbaserade. Det som har tillkommit på senare år är nätmobbningen och den är svår 

för skolkuratorerna att arbeta mot, eftersom den sker tyst och utan fysisk handling. Det gäller 

att eleverna berättar vad de är utsatta för, men många elever skäms över att vara utsatta och 

berättar inte av rädsla för att det kan bli ännu värre. Det som framkom i denna studie var att 

skolkuratorerna arbetade mycket med det förebyggande arbetet när det gäller nätmobbning. 

De började med information redan i lågstadiet eftersom barnen får en mobiltelefon i tidig 

ålder. 

       Med rollteorin läggs fokus på hur kuratorerna ser på sin roll i skolvärlden och hur stor 

frihet de har att själva kunna bestämma hur de ska arbeta mot mobbning. Enligt Skau (2007) 

så innehar de som arbetar inom socialt arbete en hjälparroll, som på systemnivå innehåller 

vissa ramar som de måste hålla sig inom. Detta ger skolkuratorerna en chans till att själva 

kunna utforma hur de ska arbeta mot mobbning och vilka metoder man kan använda. Bauman 

(2008) säger i sin rapport att skolkuratorerna skulle kunna ha ett stort inflytande på hur de vill 

arbeta mot mobbningen och själva utvärdera vilken metod som är bäst lämpad. Vidare anser 

Bauman (2008) att det är viktigt att skolkuratorerna är välinformerade om vad det finns för 

olika metoder och program mot mobbning och vad det har för effekter, för att de ska välja rätt 

när de får ett mobbningsärende.   

8. Slutsats 

Denna studie visade att det är egentillverkade metoder som används av skolkuratorerna i 

arbetet mot mobbning. Det finns ingen särskild evidensbaserad metod som rekommenderas. 

Skolkuratorerna använder en blandning av de metoder som verkar passa bäst till den individ 

de ska hjälpa. Detta ställer stora krav på att skolkuratorn har den kompetens och trygghet i sig 

själv att kunna välja rätt och att kunna bedöma när de inte har gjort det. Arbetet mot 

mobbningen påverkas av hur kuratorerna ser på sin arbetsroll och position och det är viktigt 

att de innehar kompetens inom problemområdet mobbning. Det behövs ytterligare forskning 

inom området skolkuratorers arbete mot mobbning och en utveckling av metoder och program 

mot mobbning. Det behövs ett annat framtida program- och metodkoncept än de som erbjuds 

nu och som ska vara evidensbaserade och motsvara de aktuella behoven som finns nu 

eftersom en del metoder och program börjar bli gamla. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide: 
 

 Inleda med att berätta mitt syfte med intervjun. 

 Berätta att allt de säger kommer att behandlas konfidentiellt och materialet kommer 

endast användas till min uppsats och efteråt kommer det att förstöras. 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

- Kan du berätta om din utbildning och yrkesbakgrund? 

- Hur länge har du arbetat på denna skola/arbetsplats? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som skolkurator? 

Frågor om mobbning: 

- Vad har du för erfarenheter av mobbning inom skolan? 

- Vad tror du det är som orsakar att mobbning uppstår? 

- Vilka är det som drabbas utav mobbning? 

- Vilka är det som utför mobbning? 

- Hur tycker du att förekomsten av mobbning ser ut idag? Har den minskat eller ökat? 

Är det någon skillnad mellan flickor och pojkar? 

- Hur skulle du beskriva din roll som skolkurator i ett mobbningsärende? 

- Har du som skolkurator fått någon utbildning i mobbningsarbete? 

- Vilka (eventuella) svårigheter och dilemman upplever du i din roll med att arbeta mot 

mobbning? 

Åtgärdsprogram och metoder: 

- Vad gör du i er profession och skolan för att förebygga mobbning på skolan? 

- Finns det en likabehandlingsplan på er skola? Hur har den uppstått och utformats? 

- Hur ser era åtgärdsprogram/metoder ut mot mobbning?  

- Vilka specifika metoder eller åtgärdsprogram mot mobbning använder ni på skolan?  

- Hur har dessa metoder/program fungerat? Bra eller mindre bra? 

- Vad/vem är det som bestämmer vilken metod ni bör använda? Evidensbaserad 

praktik? 

- Använder sig er skola utav ett antimobbningsteam? Vilka ingår i teamet? Har du 

någon roll i teamet och iså fall vilken? Vad har de andra för roll? 

- Hur ser det praktiska ingripandet ut? 

- Hur ser ni resultat av ert arbete? 

- Vad tycker du är viktigt i arbetet mot mobbning? 

Slutfråga: 

- Är det någonting du vill tillägga som jag har glömt att fråga om, eller som du anser är 

viktigt i ditt arbete mot mobbning? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

Hej, 

Jag heter Liselotte Rubin och går på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Jag är inne på min sista och sjunde termin, vilket innebär att jag nu ska skriva mitt 

examensarbete, dvs. en C-uppsats. Min uppsats kommer att behandla ämnet mobbning 

och på viket sätt skolkuratorerna arbetar med denna problematik. Mitt syfte är att få 

fördjupad kunskap och förståelse för detta genom att belysa skolkuratorernas roll i 

deras arbete mot mobbning.   

Jag vänder mig härmed till dig som är verksam som skolkurator, för att fråga om du 

vill medverka i en enskild intervju. Intervjun beräknas ta ungefär 45-60 minuter. 

Hoppas att du tycker att detta låter intressant och vill vara med! Jag beräknar att 

genomföra intervjuerna under vecka 46-48. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Som intervjuperson har du rätt att 

avstå från att besvara en viss fråga och kan när som helst avbryta intervjun och din 

medverkan i undersökningen utan att behöva uppge anledning. För att få hög 

tillförlitlighet vill jag med ditt samtycke spela in intervjun.  Allt du säger kommer att 

avidentifieras så ingen kommer att veta vem som har sagt vad. Jag kommer inte heller 

att nämna de skolor ni arbetar på med namn. Informationen jag får kommer endast att 

användas till min uppsats. Efter att uppsatsen är klar och godkänd kommer allt intervju 

material att förstöras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna. Om du vill kommer du att få ett exemplar av det färdiga 

resultatet som beräknas vara klart i månadsskiftet januari/februari 2016. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Avesta, 2015-11-02 

 

Liselotte Rubin  

Tel: 070-xxx 

E-mail: xxx 

 

Handledare:     

Eva Randell, Universitetsadjunkt i socialt arbete. Högskolan Dalarna. 

Tel: 023-xxx 

E-mail:xxx 
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Bilaga 3 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

 

Projekttitel: Skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning. En kvalitativ studie. 

Student: Liselotte Rubin 

Handledare: Eva Randell     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   

 

 X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   

 X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   

 X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

   

 

 X 
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register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

   

 

 X 

 


