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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kuratorer arbetar med insatser gentemot 

mobbning på individ- grupp- och organisationsnivå i det skolkurativa arbetet.  

Med hjälp av en kvalitativ metod har författaren samlat in data. Fem intervjuer har genomförts med 

skolkuratorer på två mindre kommuner i Sverige. Under intervjuerna har författaren använt sig av 

semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide för att belysa hur kuratorerna arbetar kring 

mobbning. Vidare har en konventionell innehållsanalys används för att analysera fram studiens 

resultat. 

Resultatet visar att skolkuratorerna får till största del upplysningar om pågående mobbning av 

lärare, elever samt föräldrar. Kuratorerna använder sig inte av något specifikt mobbningsprogram 

eller metod för att utreda mobbningsärenden. Istället visar resultatet på att delar 

av ”Farstamodellen” används men också individ- och gruppsamtal och i samverkan med 

elevhälsoteam.  

Det förebyggande arbetet med ökad vuxennärvaro bland eleverna upplevs som ett positivt sätt att 

upptäcka gryende konflikter och stävja mobbning. Ett fungerande samarbete mellan föräldrar, 

elever och personal anses också vara betydelsefullt. Varje ärende behöver individanpassas för bästa 

slutresultat. 
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Abstract 

The purpose of this study is to describe and analyze how curators work with bullying at the 

individual, goup and organizational levels in the school curative work. 

Using a qualitative method, the writer has collected data. During the interviews the writer has been 

using semi-structured questions proceeded from an interview-guide, to five different school 

counselors in two smaller municipality in Sweden, to enlighten their ways of handling bullying and 

harassments. Further on, a conventional content analysis has been used to analyze the result of the 

study. 

The result shows that the counselors are aware to the most part concerning ongoing bullying by 

teachers, students and parents. The counselors does not use any specific anti-bullying program or 

anti-bullying method to investigate bullying inquiries. Instead results show that parts 

of ”Farstamodellen” is used, but also individual and group conversations, also in co-operation with 

student-health teams. The preventing work with increased adult presence amongst students is 

experienced as a positive way of pointing out the first stages of bullying and also to prevent it from 

happening. A working co-operation between parents, students and staff is also considered to be 

important. Each case needs to be individually adapted to reach best possible end result. 
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1. Inledning 
Svenska skolor har lagar och förordningar som all skolpersonal är skyldiga att förhålla sig till i 

arbetet med elever. Det finns två lagar som skyddar mot diskriminering, trakassering och 

kränkningar, den ena är skollagen (2010:800) och den andra är diskrimineringslagen (2008:567). 

Den nya skollagen trädde i kraft 1 juni 2011 och innehåller grundläggande bestämmelser för skola 

och förskola, den reglerar de rättigheter och skyldigheter som barn, elever och vårdnadshavare har, 

den beskriver också tydligt skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. 

Skolverkets definition på mobbning är ”mobbning är kränkningar eller trakasserier som upprepas 

vid flera tillfällen med ett uppsåt att göra någon illa” I skolors styrdokument används inte begreppet 

”mobbning” längre, eftersom skollagen kräver att även enstaka kränkningar motverkas (Skolverket, 

2014). Skollagen (2010:800) 6 kap ”Åtgärder mot kränkande behandling” utgår ifrån att skolor ska 

arbeta för att bli bättre på att bekämpa mobbning. Skolor har enligt skollag (2010:800) 6 kap 10§ 

skyldighet att utreda omständigheter som föranlett till kränkningar men också skyldighet att vidta 

åtgärder för att det inte ska fortsätta.   

Varje skola är skyldig att se till att det finns ett nedskrivet åtgärdsprogram mot mobbning, hur man 

förebygger och motverkar mobbning och tar itu med pågående mobbningsfall. Innehållet och 

arbetsmetoden är upp till varje enskild skola att komma fram till (Utbildningsdepartementet, 1994) 

Diskrimineringslagen började gälla den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering utifrån sju 

olika grunder; religion eller annan trosuppfattning, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 

funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck och åldersdiskrimineringslagen 

(2008:567). Med diskriminering menas exempelvis att en individ behandlas sämre på grund av ovan 

nämnda kriterier (Olsson, 2013). Exempel på lagar som beskriver bedömning av diskriminering, se 

bilaga 1. 

Inom den svenska skolans arena beskriver D-Wester (2005) skolkuratorn som ensam i sin yrkesroll 

där det kan förekomma att kuratorn saknar kollegor att samarbeta med, som har samma 

arbetsuppgifter. Anledning till att kuratorn kan beskrivas som ensam är på grund av att en kurator är 

utbildad socionom och har andra kompetenser, synsätt och arbetssätt jämfört med andra 

professioner som befinner sig inom skolarenan (D-Wester, 2005). Det framkommer från en 

litteraturstudie att skolkurator länge har saknat en tydlig definition, roll samt vilken funktion hen 

har inom skolan (Lieberman, 2004). 

Tidigare forskning visar att i Texas har man genomfört en studie där man har undersökt 

skolkuratorns existerande arbetsuppgifter som sedan jämförts med American School Counsellor 

Associations beskrivning av en skolkurators arbetsuppgifter. Studien visar att kuratorer lägger för 

mycket tid och engagemang på uppgifter som dem inte äger ansvar över, exempelvis 

schemaläggning och registrering, som i sin tur utgör att kuratorns huvuduppgifter förfaller och som 

sedan påverkar arbetet med eleverna, i form av att dem inte får tillräckligt med stöd (Nelson, 

Robles-Pina & Nichter, 2008).      

På flera olika sociala medier, tidningar, nyheter får vi idag information om och kan läsa att det finns 
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många elever som går till skolan fyllda av ångest och oro med rädsla för att riskera att bli utsatta för 

mobbning, kränkningar och hot av olika slag. Det finns elever som väljer att stanna hemma från 

skolan för att slippa mötas och bli utsatta för mobbning, men trots att de stannar hemma riskeras de 

att mobbas via telefon, sms, mejl och olika sajter på sociala medier. Detta tycks vara ett problem 

som vuxna och skolpersonal behöver ta på större allvar, för att minska mobbning (Olsson, 2014). 

Det framkommer i en artikel av Lund, Blake, Ewing & Banks (2012) att det finns brist i 

evidensbaserade och godkända metoder mot mobbning, det krävs därför mer forskning kring detta. 

1.1 Problembakgrund 
Skolinspektionen (2015) har i en rapport granskat elevhälsans arbete i skolor i 23 kommuner runt 

om i Sverige. Granskningen visar att elevhälsan i de granskade skolorna brister i arbetet med att 

stödja eleverna för att utveckla och bibehålla en god psykisk hälsa. Granskningen visar också att 

elevhälsans förebyggande arbete inte omfattar insatser som stödjer och förhindrar uppkomsten av 

mobbning samt psykisk ohälsa. Det framkommer också att elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete brister med att ha en tydlig strategi och ett utvecklingsarbete, det vill säga ett 

arbete där uppföljning, analys, planering och genomförande sker. Kuratorer och psykologer saknas 

ofta i elevhälsans arbete med förbyggande och hälsofrämjande insatser, istället visar rapporten att 

lärare ofta tar på sig elevhälsans arbete med det förebyggande arbetet. 

Kuratorer har en hög arbetsbelastning då de har för många upptagningsområden. Detta visar 

Akademikerförbundet SSR (2014) i sin undersökning riktad till skolkuratorer. Hela 43% har mellan 

500-1000 elever i sitt upptagningsområde, det visar sig också att 12% har till och med över 1000 

elever att ansvara för. Det framkommer också att några skolkuratorer har över 6000 elever, vilket är 

alldeles för mycket för att en kurator ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Kuratorer upplever 

att 300 elever per kurator är en rimligt antal för vad man känner att man klarar av. Detta tycks vara 

ett stort problem som råder bland kuratorerna. Istället för att anställa fler skolkuratorer löser många 

kommuner problemet genom att låta befintliga kuratorer få ansvar för fler skolor och elever, på så 

sätt undviker man att bryta mot lagen. Lagens krav säger att skolor och elever ska ha tillgång till 

skolkurator. Undersökningen visade också att för många elever per kurator utgjorde att hela 75% av 

kuratorer väjer bort det förbyggande arbetet, på grund av tidsbrist samt att 90% lyckas inte utföra 

sitt arbete efter sin planering, på grund av att dem har för många elever att ansvara för. 

  



 

4 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Trots att skol- och diskrimineringslagen finns till råder det inga tvivel om att mobbning existerar 

samt att det råder problem bland kuratorers arbetsmiljö. Utifrån vad som beskrivs under 

problembakgrund finns det goda skäl till att fortsätta undersöka problemet rörande mobbning samt 

hur skolkuratorer arbetar och hanterar problemet. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kuratorer arbetar med insatser gentemot 

mobbning på individ- grupp- och organisationsnivå i det skolkurativa arbetet. Utifrån 

problembakgrund och syfte har följande frågeställningar framkommit;  

Frågeställning 

 Hur ser skolkuratorer på att använda sig utav färdiga strukturerade metoder i arbetet 

med mobbning? 

 Vilka inslag bedöms mest utmanande? 

 Vilka motsättningar finns mellan arbetet på de olika nivåerna? 

2. Bakgrund 

2.1 Skolkurators ansvarsuppgifter 
Skolkuratorer som yrkesgrupp har funnits i Sverige sedan 1940-talet, skolkuratorn deltar som 

sakkunnig inom sitt område och att stärka samarbetet mellan hem och skola. En kurator har oftast 

en socionomutbildning och vidareutbildningar inom olika områden. Kuratorn ingår i 

elevvårdsteamet tillsammans med psykologer och specialpedagoger som arbetar kring elevers hälsa 

och utveckling. Huvuduppgiften är att arbeta i utredande och behandlade form, bland annat genom 

att göra en skolsocial kartläggning och föreslå insatser till stöd för en elevs sociala och emotionella 

utveckling. Med skolsocial kartläggning avses skapande av en överblick då en elev har svårigheter 

med sin skolgång exempelvis med inlärning eller social emotionell utveckling. Kartläggningen är 

nödvändig för att få en helhetsbild av situationen och för att veta vilka insatser som ska tillämpas 

för en bättre fungerande skolsituation för eleven. När en kartläggning görs ska den innehålla 

information om elevens känslomässiga tillstånd, hur eleven fungerar socialt i skolan samt dess 

hemsituation (D-Wester, 2005). 

En kurator använder sig ofta av professionella samtal vid utredning av olika fall, där tyngdpunkten 

är att skapa trygghet och förtroende. Stödsamtalen är insatser som ska ha ett bestämt mål och syfte 

med fokus på elevens upplevelser av situationen och dess hjälpbehov. Innan kuratorn kan sätta in 

specifika stödinsatser är det viktigt att kuratorn har skapat sig en helhetsbild med vilka behov 

eleven har, detta görs i samarbete med elev, förälder, lärare samt övrig skolpersonal (D-Wester, 

2005). 

Kuratorn arbetar även med gruppsamtal, vilket kan vara både förebyggande och uppföljande samt är 

delaktig i olika samverkansgrupper, exempelvis i elevhälsoteam. Elevhälsoteam består oftast av 

elevhälsan och rektorn. Tillsammans har dem möte där dem bland annat tar upp och diskuterar 

elevärenden, uppföljningar samt fördelar ut ansvar till vandra. 
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Kuratorn lägger stor vikt vid att sätta eleven i centrum och se till elevens hela sammanhang, 

kuratorn lyfter även in elevens och föräldrarnas perspektiv och inte bara skolans för att skapa 

underlag och förståelse för den enskilde elevens skolsituation. Det finns även ett aktivt samarbete 

med bland annat socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, rehabilitering, fritidspersonal, 

fältassistenter, polis och övrig skolpersonal. 

Sharp & Smith, (1994) uttrycker att ifall vuxna inte pratar öppet om mobbning och uppmuntrar barn 

och ungdomar till att berätta så finns det risk att elever endast anförtror sig till en vän eller någon 

hemma om mobbningen. Kuratorns samarbetspartner och betydelsen av den sociala kontakten med 

förälder och elever är viktiga för bästa tänkbara arbetssätt. Det är skolkuratorns uppgift att se till 

helheten och att ha barnets behov i fokus (D-Wester, 2005). 

När en elev blir aktuell hos skolkuratorn, kan det finns en mängd anledningar till detta. Dessa 

anledningar menar D-Wester på kan delas in i fyra olika områden,    

 Hälsa, här kan det exempelvis vara eget missbruk, funktionshinder, depression, och 

nedstämdhet.   

 Inlärning, här kan det exempelvis vara koncentrationssvårigheter, låga studieresultat och 

prestationssvårigheter.   

 Relation inom skolan, här kan det exempelvis vara kamratsvårigheter, mobbad, mobbar eller 

hög skolfrånvaro.   

 Social situation utanför skolan, här kan det exempelvis vara relationer i hemmet, 

flyktingproblem, missbruk i hemmet eller dödsfall.     

Enligt socialtjänstlagen har skolkuratorn anmälningsplikt. Att arbeta som skolkurator är många 

gånger ett arbete på egen hand då kuratorn är ensam i sin yrkesprofession på skolan. Det kan vara 

ett problem då det är lätt att alla arbetsuppgifter som en skolkurator ”bör” göra inte hinns med. 

2.2 Likabehandlingsplan 

Varje verksamhet ska ha en skriftlig likabehandlingsplan som presenterar skolans hållning till 

mobbning, våld och rasism. Skolverket slår fast att syftet med planen är att främja barns lika 

rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Likabehandlingsplanen ska innehålla mål för de främjande och förebyggande insatser 

som man tidigare år har gjort en kartläggning och utvärdering på, den ska också innehålla planerat 

arbete, gällande rutiner samt hur barn och elever medverkar i främjande och förebyggande arbete. 

Alla inom verksamheten, elever, personal samt elevers vårdnadshavare, ska ha kännedom om 

planen (Skolverket, 2014). 

3. Tidigare forskning 

3.1 Mobbning i och utanför skolan 

Mobbning har alltid funnits i någon slags form inom skolvärlden. Det som forskning visar är att 

formen och konsekvenserna av mobbning har förändrats (Ellmin, 2014 & Olweus, 1991). I skolan 
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är det vanligt att mestadels mobbning sker mot en ensam individ, cirka 50-75 procent utav 

mobbningen sker under skoltid, oftast på raster, i korridorer och på andra dolda platser på skolan 

(Olweus, 1991 & Share, 2009). Mobbning anses dock inte enbart som ett skolproblem, mobbning 

uppkommer i flera olika samband och miljöer där ungdomar samlas och umgås (Graig & Pepper, 

2009). 

Det finns en studie som gjorts i USA under 2000-talet som visar påtagligt på att formen av 

mobbning och konsekvenserna har förändrats. I studien har forskarna undersökt och tittat på hur 

mobbning består över tid från grundskola till högskola samt om det finns några skillnader mellan 

pojkar och flickor (Chapell, Hasselman, Kitchin, Lomon, Maciver & Sarullo, 2006). Resultaten som 

framkommer av studien visar att mobbning är vanligare i grundskolan än på gymnasiet och att det 

är vanligare med mobbning på gymnasiet jämfört med på högskolan. Forskarna fann också samband 

mellan att vara mobbad i grundskolan, jämfört med att vara mobbad på gymnasiet och högskola. 

Sambandet som framkom i studien var att av de elever som upplevde sig mobbad på högskolan blev 

72 procent även mobbade i grundskolan. Av de som mobbade elever på högskolan hade 53,8 

procent mobbat i grundskolan och gymnasieskolan. Studien visar också att det inte fanns någon 

skillnad mellan flickor och pojkar om kontinuiteten av mobbning eller typer av mobbning (Chapell, 

Hasselman, Kitchin, Lomon, MacIver & Sarullo, 2006). 

Man kan också se att mobbningen har spridit sig mer och mer till internet samt sociala medier, som 

många unga använder sig utav idag, både under skoltid och utanför skoltid. En webbaserad studie 

av Landstedt och Persson som visar detta berör hur förhållandet mellan internetmobbning och 

mobbning ”in real life” skiljer sig bland 13-16- åriga svenska pojkar och flickor i norra Sverige. 

Resultatet av studien visar att 15,1 procent av ungdomarna hade mobbats ”in real life”, 17,2 procent 

uppgav att de mobbats via internet och 19,6 procent hade utsatts för mobbning både ”in real life” 

samt via internet. 30 procent av flickorna och 13,7 procent av pojkarna upplevde symptom av 

psykiska problem medan 55,5 procent av flickorna och 35,1 procent av pojkarna upplevde 

depressiva symptom. (Landstedt & Persson, 2014). 

3.2 Skolans skyldigheter och förebyggande insatser gentemot mobbning  

För att öka medvetenhet och förståelse för mobbningsproblematiken måste hela samhället 

tillsammans hjälpas åt för att förändring ska ske. Skolor och organisationer som samarbetar behöver 

öka medvetenheten om problematiken bland individer, men också få dem att förstå hur viktigt det är 

med goda relationer i samhället (Graig & Pepper, 2009). Det är viktigt att personal som arbetar 

inom skolvärden tidigt ser till att elever skapar goda relationer till varandra i skolan, då klassens 

storlek kan ha en stor betydelse och påverkan på mobbningsfrekvensen (Ellmin, 2014). En större 

klass kan öka risken att en individ saknar en relation till någon i klassen, vilket i sin tur kan leda till 

att hon eller han känner utanförskap (Ibid). Skola och personal är skyldiga att ha tydliga direktiv 

kring det förebyggande arbetet samt vilka åtgärder som gäller vid uppkomst av mobbning (Ellmin, 

2014; Olsson, 1998). Skolans elevhälsoteam är därför viktig och även dem behöver samverka i 

mobbningsfall, såväl skolsköterska, skolkurator, skolpedagog, lärare, rektor och läkare krävs för att 

hitta lösningar på ett mobbningsproblem (Backlund, 2007). Ett markant exempel som visar på 

vikten utav att ett bra samarbete är viktigt i mobbningsfall visar Biggs, Simpson och Gaus (2009) i 
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sin studie om ett mobbningsfall i en amerikansk skola. Resultatet från studien visar att när 

skolkurator på den aktuella skolan sammarbetade effektivt med sitt elevhälsoteam för att 

tillsammans utreda faktorer bakom flertal mobbningsfall, kunde man se att det var en metod som 

fungerade och var mest effektiv samt hjälpte de utsatta elever på bästa tänkbara sätt (Ibid). 

Ett annat tillvägagångssätt som fått positiv respons med sitt förebyggande arbete och effekter mot 

mobbning är Olweus åtgärdsprogram. En studie har gjorts, så kallad ”Bergenstudien” för att 

undersöka effekten av Olweus åtgärdsprogram mot mobbning. Studiens resultat visar att efter 

införandet och användandet utav åtgärdsprogrammet minskade mobbningsproblematiken med 50 

procent under två år. Samma resultat uppnåddes för både indirekt och direkt mobbning. Resultat 

visar även att mobbningen inte förflyttade sig från skolan när individerna var på väg till och från 

skolan. Det gick också att avläsa att åtgärdsprogrammet ledde till förebyggande effekter, antalet 

mobbningsfall minskade efter införandet, skolan sociala klimatet förbättrades, det blev en bättre 

ordning och disciplin, både i klassrum och på skolgården samt utökade eleverna sina vänskaper 

(Olweus, 1991). 

Samtidigt som studier visar att det finns skolor som har tydliga direktiv kring det förebyggande 

arbetet samt vilka åtgärder som gäller vid uppkomst av mobbning finns det även studier som visar 

det motsatta.  Ahlström (2009) har undersökt i sin studie hur svenska skolors struktur, kultur och 

ledarskap i relation till de sociala målen och hur mobbning ser ut. I studien har fyra skolor jämförts 

och studerats. Resultatet utav studien visar att en av tre skolor uppnådde ett framgångsrikt resultat. 

Den skolan som lyckats med de sociala och akademiska målen lyckades på grund av att dem hade 

utmärkande egenskaper, genom att ha en tydlig struktur, lät eleverna vara delaktiga och ha 

inflytande på det sociala klimatet samt att personalen hade ett samarbete i relation till mobbning. 

Detta utgjorde att skolan klarade av att kombinera och integrera strukturen, kulturen och ledarskapet 

som utvecklade eleverna på bästa sätt. Det i sin tur visade på ett bra skolklimat. Studien visar även 

att de andra tre skolorna fokuserade på områden som inte utvecklade eleverna på bästa sätt, de 

arbetade inte efter vad som formulerats utifrån deras styrdokument. Ahlström har i samma studie 

också undersökt åtta svenska skolors rektorer och deras ledarskap i relation till hur eleverna 

upplevde nivån av mobbning. I fyra av åtta skolor upplevde eleverna att de hade en låg grad av 

mobbning medan de resterande fyra skolorna upplevde att de hade en hög grad av mobbning. 

Samtliga rektorer fick samma fråga, hur de upplevde mobbningen på sin skola. Därefter jämfördes 

rektorernas svar med elevernas svar. Resultatet visade att på de skolor där eleverna upplevde en hög 

grad av mobbning ansåg skolans rektor att de låg på en ”normal nivå”. En vanlig respons från 

rektorerna på dessa skolor var att det inte förekom mobbning och att de inte upplevde nivån på 

mobbningen som något problem. Däremot på skolorna där eleverna upplevde en låg grad av 

mobbning ansåg rektorerna att mobbning var ett problem och att det existerade i deras miljö. 

Utifrån studien framkom det också att de skolor som hade en hög grad av delaktighet hade en lägre 

grad av mobbning och där delaktigheten var lägre ökade mobbningen (Ibid). 
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4. Metod 

4.1 Målgrupp och urval 
När jag har valt ut målgruppen för studien har jag använt mig utav ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är ett urval där respondenter väljs ut utifrån tillgänglighet för forskaren 

(Bryman, 2011). Urvalet gjordes via alla grundskolor på den utvalda kommunens hemsida, där det 

fanns kontaktuppgifter till tio utav kuratorerna. Ett missivbrev skickades ut till samtliga via mail. 

Endast fyra av tio kuratorer svarade på att kunna ställa upp och delta i en intervju. Utgångspunkten 

var att få ihop minst fem intervjuer. På grund av fåtal deltagande togs det därför telefonkontakt med 

en kurator via en närliggande kommun och en femte intervju kunde genomföras. 

När forskaren använder sig av bekvämlighetsurval kan det medföra vissa problem. De problem som 

kan uppstå är bland annat att det blir omöjligt att generalisera resultatet, eftersom vi inte vet vilken 

population detta stickprov är representativt för. I denna undersökning är avsikten inte att försöka få 

generella svar på hur alla verksamma kuratorer i Sverige tänker inom ämnet. 

 En analytisk generalisering innebär att man jämför det insamlade resultatet med teorin för att se om 

de stämmer med varandra och om de har något gemensamt. Om det går att visa resultat från två 

eller flera studier som stödjer samma teoriram ökar tillförlitligheten för den analytiska 

generaliseringen (Yin, 2009). 

4.2 Val av datasamlingsmetod 
Larsson (2008) beskriver att en kvalitativ analys är ett lämpligt metodval då en forskare vill få reda 

på individers upplevelser av ett specifikt fenomen. Vidare beskriver även Patton (2002) att 

kvalitativ metod ger en djupare och detaljerad information där man får fram individers egna 

erfarenheter samt egna ord. En kvalitativ ansats har valts i denna undersökning då syftet är att 

beskriva och analysera förhållandet mellan insatser på individ- grupp- och organisationsnivå i det 

skolkurativa arbetet. 

För att få reda på hur skolkuratorer arbetar genomfördes intervjuer. I undersökningen har en 

semistrukturerad intervju används där intervjudeltagarna har stor frihet att forma svaren på frågorna 

på sitt sätt, det i sin tur leder till att forskaren får kunskaper vad respondenten anser som viktiga och 

relevanta svar på frågorna, (Bryman, 2011). Med en semistrukturerad intervju menar Larsson 

(2008) är en intervju där frågor och teman kan formuleras som sedan intervjuaren ska svara på. De 

valda teman som valts som är relevanta för undersökningen är; likabehandlingsplan, 

bakgrundsfrågor samt mobbning. Öppna frågor har sammanställts till intervjufrågor, se bilaga 1. 

4.3 Konventionell innehållsanalys av intervjuerna 
Patton (2002) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys innefattar att forskaren identifiera, kodar, 

samt kategoriserar grundläggande mönster eller teman i det empiriska materialet. Patton beskriver 

också att en kvalitativ innehållsanalys kan både ha en induktiv och deduktiv ansats.  Det finns tre 

former av innehållsanalys som kan användas för att analysera text. Dessa tre belyser Hsiu-Fang & 

Shannon, (2005) är konventionell innehållsanalys, riktad innehållsanalys samt summerande 

innehållsanalys. Beroende på vad forskaren har för avsikt att studera i texten och vilket syftet är 
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väljs val av analys. I denna undersökning har en konventionell innehållsanalys används för att 

analysera texten, då forskaren har som avsikt att studera och utgå ifrån verkligheten. 

Graneheim och Lundman (2004) ger en beskrivning på hur man kan gå tillväga då textintervjuer ska 

analyseras, den har använts i det här fallet för att analysera studiens fem intervjuer. Först lästes en 

transkriberad text igenom två gånger, därefter valdes meningar och fraser som innehöll information 

kopplad till ämnets frågeställningar. Utvalda meningar kondenserade för kortare och mer 

lätthanterlig text. Därefter kodades och grupperades de i kategorier. 

4.4 Tillvägagångssätt 
Fem kvalitativa intervjuer har genomförts, samtliga en i taget i skolkuratorns arbetsrum. Fyra utav 

arbetsrummen upplevdes miljön varm och mysig medan i det femte upplevdes det kallt och dystert. 

Anledning till att miljön upplevdes kall och dyster hos den ena kuratorn berodde på att det inte 

fanns några gardiner, tavlor som gjorde att rummet inte kändes behagligt för ett samtalsrum.  Med 

ett godkännande från intervjudeltagarna spelades intervjuerna på 40 minuter in med hjälp av 

mobiltelefon. Till hjälp användes en intervjuguide, se bilaga 1. Efter avslutad intervju fortlöpte 

diskussioner kring socionomers och dess betydelse. Samtliga respondenter har fått ta del av 

information om studiens syfte, både skriftligt och muntligt. De har informerats om att de har 

möjlighet att avbryta deltagandet när de önskar, att det är anonymt och att de har möjlighet att få ta 

del av den färdiga studien. 

4.5 Tillförlitlighet 
Det finns fyra delkriterier för att bedöma kvalitativ forskning; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering (Guba & Lincoln, 1994. En viktig delkriterie för studiens trovärdighet 

är att forskaren ska rapportera resultatet till medverkande personer i studien. De har på så sätt 

möjlighet att komma med synpunkter på arbetet (Bryman, 2011). En annan viktig delkriterie är att 

resultatet kan endast vara tillförlitligt om forskaren utfört sin forskning efter de regler som finns. 

Kontakt har tagits med skolkuratorerna efter att resultatet framkommit, där de haft möjlighet att få 

läsa och komma med synpunkter på arbetet. Forskaren anser att studien kommer ha trovärdighet då 

forskaren också haft för avsikt att följa de regler som finns inom kvalitaiv forskning. Med hänsyn 

till att båda delkriterierna har infriats ses resultatet som stark trovärdighet. 

Överförbarhet handlar om hur brukbart resultatet är i andra miljöer och situationer (Bryman, 2011) 

Då relativt liknande svar har erhållits på forskningsfrågorna från kuratorerna då det gäller tankar, 

åsikter och synvinklar kan resultaten i denna studie delvis ses som brukbara och överförbara i andra 

miljöer och situationer, men eftersom det inte är generella svar från flera kuratorer i Sverige är 

resultatet begränsad till att användas i andra situationer. 

Då fyra av fem intervjuer har skett i samma mellanstora kommun och den femte intervjun skett i en 

annan mindre närliggande kommun kan detta komma att betyda att resultaten från de fyra 

intervjuerna gentemot den femte intervjun inte visar samma röda tråd eftersom det enbart finns en 

genomförd intervju i den mindre kommun. Det kan därför bli svårt att jämföra och få generella svar 

från hela kommunerna. Trots att det genomförts fyra intervjuer i samma kommun och den femte i 

en annan kommun har det framkommit olika svar.   

Forskaren ska garanteras noggrannhet i arbetet för att kunna beskriva alla moment som ingår i 
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forskningsprocessen, detta utgör vilken pålitlighet studien har (Bryman, 2011). En redogörelse för 

de olika momenten i forskningsprocessen har genomförts, det har dock funnits svårigheter att hitta 

relevant internationell och nationell information om tidigare forskning. Då det råder bristande 

forskning inom ämnet kan det inte till fullo garanteras hur pass korrekta slutsatserna är. 

Pålitligheten kan därför variera, en redogörelse för momenten i forskningsprocessen har genomförts 

men slutsatserna i tidigare forskning går inte att styrkas. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om hur forskaren agerat i god tro. Forskaren får inte ha 

blivit påverkad av sina personliga värderingar eller teoretisk inriktning (Bryman, 2011). Arbetet har 

genomförts, utan påverkan av personliga värderingar eller teoretisk inriktning. 

5. Forskningsetiska reflektioner 
När en kvalitativ forskningsinsats utförs krävs det att forskaren noga tänkt igenom de etiska frågor 

som är kopplade till att få ta del av de medverkandes privata och känsliga informationer (Bryan, 

2011). Dessa etiska principer benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Forskaren ska därför informera deltagarna om syftet 

med studien, att medverkan sker frivilligt samt att de har rätt har avbryta sin medverkan när de vill. 

Forskaren ska bevara uppgifterna på en säker plats där inte någon annan har möjlighet att komma åt 

dem. Forskaren ska även informera deltagarna om att materialet som samlas in endast ska användas 

till forskningsändamål (Bryman, 2011). 

Innan intervjuerna påbörjades informerades alla respondenterna muntligen om syftet med studien, 

att de hade rätt att avbryta sin medverkan och att det var frivilligt. Deltagarna blev även 

informerade om de etiska principerna i missivbrevet som skickades ut då intervjudeltagare söktes. 

Det tydliggjordes att alla deltagare och kommuner skulle få bli anonyma, att all information som 

sades endast skulle användas för forskningsundersökning. Det garanterades att de inspelade 

intervjuerna skulle raderas från mobiltelefonen när studien var genomförd. 

I studien finns det såväl risker som nytta, dock med betoning på nytta. Studien beskriver hur 

mobbningen har förändrats, ökad kunskap ges om ett ämne. Den belyser mobbningen som viktigt 

och stort i samhället. 

Riskerna med studien är väldigt få då deltagarna är anonyma. Det kan dock finnas en liten risk att 

övrig skolpersonal via studien får reda på vilken kurator som tillhör respektive skola då studien 

finns publicerad på DiVA, ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser vid 

lärosäten och forskningsinstitutioner. På så sätt kan diskussioner och funderingar inom arbetslaget 

uppstå om de anser att upplysningarna inte är korrekta. 

6. Resultat och ingress 

Presentation av respondenter  

Samtliga intervjupersoner (IP) arbetar som skolkuratorer på lågstadiet i grundskolan. Tre av fem IP 

har en socionomexamen, den fjärde har en examen i personal- och beteendevetenskap och den 

femte en examen i socialpedagogik. 
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IP 1 har arbetat som skolkurator i tio år, IP 2 har arbetat i fem år, IP 3 har arbetat i tre år, IP 4 har 

arbetat i sex år och IP 5 har arbetat i två år. Deras tidigare erfarenheter varierar, IP 1 och 4 har 

arbetat under lång tid med bland annat myndighetsutövning inom socialtjänsten. IP 2 har arbetat 

inom vård och omsorg medan IP 2 och 5 enbart har verkat som kurator. Samtliga IP har svarat att de 

trivs oerhört bra i sina yrkesroller. Alla kuratorer är överens att definitionen på mobbning är 

upprepade kränkningar och att det är alltid den som blir utsatt som bestämmer när hen känner sig 

mobbad. 

Efter att intervjuerna genomförts och analyserats har det framkommit tre centrala teman för 

analysen som var genomgående i alla intervjupersoners berättelser. Nedan i tabell 1 visas vilka 

kategorier som framkommit. 

Tabell 1 

Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå 

Föräldrakontakt Förebyggande Likabehandlingsplan  

Tid Personalarbete Regler 

Uppföljning Elevhälsoteam Dokumentation 

Gemensam planlösning Sociala medier  

Trygghetsskapande   

Elev   

Anmälningar    

Samtal   

   

   

 

6.1 Individnivå 
Det sammanlagda av intervjuerna tyder på att samtliga kuratorer får kännedom via föräldrar, lärare 

och elever när mobbning förekommer. En av kuratorerna upplyser att det ibland vid mer komplexa 

ärenden förekommer att föräldrarna väljer att ringa direkt till rektorn som i sin tur informerar 

kuratorn. IP 1 brukar ofta försöka vara ute bland eleverna, vilket resulterat i att kuratorn får en 

bättre relation till eleverna som oftare tar kontakt med hen. Om eleverna ger signaler som avviker är 

det oftast ett tecken, fysiska besvär som ont i huvudet eller magen, vill inte gå till skolan, ensamma, 

ledsna eller aggressiva. 

 

IP 1 Det vanligaste som jag tänker tillbaka på är att de senaste gångerna har informationen kommit 

från föräldrarna. 

 

Resultatet på studien visar att samtliga kuratorer har ett likartat arbetssätt. När de får indikationer på 
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att mobbning förekommer kallar samtliga kuratorer den utsatte först för att höra dennes historia. De 

arbetar mycket med att skapa tillit, att lyssna på eleven, vara lyhörd samt anpassar sig efter vad 

eleven upplever och önskar. Efter kuratorns samtal med den utsatte brukar hen kalla den eller dem 

som utsätter till samtal. Under den tiden tar kuratorerna alltid kontakt med föräldrarna till de 

inblandade. IP 2 betonar att det ibland händer att föräldrarna önskar att vara med under samtalen, 

vilket är helt okej för kuratorn. En plan för att hantera ärendet läggs alltid upp med den som är utsatt 

och den som utsätter. Kuratorerna förespråkar att en plan kan se helt olika ut då inget ärende och 

ingen individ är sig lik. IP 2 och 4 uppger att ibland händer det att eleverna önskar att alla 

inblandade partner ska ha samtal tillsammans efter att de enskilda samtalen är genomförda. 

Tillsammans kommer kuratorn och de inblandade individer fram till en planlösning som fungerade 

för alla parter. 

 

IP 2 Då träffar man den som blivit utsatt och får höra den historien, sedan träffar vi dem som blir 

utpekade, de som utsätter, därefter får vi lägga ihop och diskutera det, vi gör en plan tillsammans 

med eleverna hur vi ska fortsätta därefter kontaktar vi föräldrarna naturligtvis samma dag och har 

samtal med dem, ibland kommer de hit och ibland tar vi det på telefon. 

 

Utifrån undersökningen framkommer det att ingen av kuratorerna använder någon specifik 

samtalsmetod när de hanterar ärenden. Däremot framhäver samtliga att deras arbetssätt liknar vissa 

moment i metoder som finns. IP 3 konstaterar att tidigare har skolan hon arbetat på använt sig av 

Farstamodellen, men eftersom den fått kritik har hon slutat att bruka den. Istället använder hon vissa 

delar av Farstamodellen och en samtalsövning där hon tar hjälp av känslokort, så 

kallade ”björnkort”. ”Björnkorten” symboliserar en nalle, där nallen uttrycker en känsla på kortet, 

med hjälp av sin kropp. Detta arbetssätt anses fungera bra för IP 3. Fyra av fem kuratorer väljer att 

utföra sina samtal inne på sitt arbetsrum, medan den femte uppger att samtalen ibland kan 

förekomma både på hennes rum eller på en plats som den utsatte känner sig mer bekväm i. 

Utifrån vad som belys av samtliga kuratorer framkommer det att en uppföljning sker alltid i varje 

ärende på samtliga skolor. Det kan skilja sig från fall till fall hur lång tid efter samtalen 

uppföljningarna sker. IP 1 uppger att beroende på ålder får hen ibland ha uppföljningar dagen efter 

med barn som är i lägre ålder, medans samtalen med de äldre barn kan vara inom någon vecka eller 

några veckor framåt, beroende på hur omfattande fallet är. Kuratorn uppger att det beror på att de 

yngre eleverna kan ha svårare att komma ihåg vad de diskuterat och kommit fram till under 

samtalen. De andra kuratorerna uppger att de har uppföljningar från några veckor från sista samtalet 

upp till två månader. Vid uppföljningarna betonar IP 5 att hon brukar ringa till föräldrarna och 

lärarna för att stämma av hur de upplever förändring. Samtliga släpper aldrig ett ärende förrän den 

utsatte bestämt att allt var okej. IP 1 poängterar att hon alltid brukar erbjuda eleverna fortsatt 

kontakt efter sista samtalet. 

 

IP 1 Vi brukar skriva ett litet kontrakt till nästa gång att då ska man göra de å de, sedan följer man 

upp det, sedan släpper man det inte förrän det är bra, och det är alltid den utsatte som avgör när 

det är bra. 
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IP 4 Vi anpassar oss efter eleverna, det finns en huvudmall men arbetsgången ser olika ut eftersom 

det är olika individer. 

 

Samtliga kuratorer är tydliga med att betona att mobbningsärende har första prioritet, när de avsätter 

tid till olika uppgifter, oavsett om det innebär att ett annat arbete får stå tillbaka på grund av 

tidsbrist. På frågan hur mobbningsarbetet har förändrats över tid uppger IP 5 att hon får arbeta mer 

med ärenden som rör mobbning där de ”friska” ger sig på de ”svaga”, till exempel 

förståndshandikappade. Enligt IP 5 var det en upplevs förändring och utveckling som skett jämfört 

med vad hon kunnat se tidigare år. 

 

6.2 Gruppnivå 
Vidare framkommer det i undersökningen att alla kuratorer arbetar förebyggande mot mobbning på 

ett eller annat sätt, samtliga kuratorer understryker att de använder sig av flick och pojkgrupper, där 

dem arbetar i förebyggande syfte. Kuratorerna jobbar i dessa grupper med olika teman, till exempel 

hälsa och hur man ska bete sig mot varandra. När kuratorerna märker tendenser på utfrysning och 

konflikter uppger tre av fem kuratorer att de brukar gå in i klassen och lägga större fokus på 

insatser, i syfte att förebygga och förhindra en växande konflikt. Detta görs med olika övningar, 

aktiviteter och diskussioner som utförs tillsammans. Det framkommer också ifrån kuratorerna att 

hela skolan brukar ha temadagar där elever och lärare får öva gemenskap tillsammans, då detta 

också är i förebyggande syfte. 

En annan del som klargjordes under intervjuerna var vikten av att eleverna får vara kreativa och 

delaktiga när kuratorn är inne i klassen och arbetar med dem. Det förebyggande arbetet anser 

kuratorerna vara minst lika viktigt som arbetet med ärenden som redan uppkommit. 

 

IP 2 Ibland brukar jag jobba i grupper som är indelade i tjej- och killgrupper, då kan det vara olika 

teman för varje gång och så ibland är jag inne i helklass och då blandar jag ofta. Jag lägger 

mycket tid med fokus på samarbete och kamratskap och så vinner man mycket på att blanda 

grupperna. 

 

Vad som också framkommer i resultatet utifrån intervjuerna är att rastvakter på skolorna är ett sätt 

att minska konflikter och där rastvakterna anordnar aktiviteter tillsammans med eleverna, vilket är 

mycket omtyckt av alla. Samarbetet mellan lärare, föräldrar och elever visar sig ha en stor betydelse 

för kuratorerna, både i ärenden och i det förebyggande arbetet. På en skola var framgångsreceptet 

att involvera föräldrarna. IP 1 upplever att hen är ganska ensam i sina ärenden, vilket gör att hen 

tycker att vissa fall är svårare att arbeta med. Något som anses viktigt vid samarbetet enligt IP 3 är 

att ställa öppna frågor till eleverna, det i sin tur medför att det är lättare att kommunicera och få 

eleverna att öppna sig. 

 

IP 3 Jag fokuserar ofta på att lägga olika strategier tillsammans med elever, hur vi kan förebygga 

så att alla trivs och mår bra. 
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Fyra av kuratorerna betonar betydelsen av utvecklingen av sociala medier och dess popularitet 

bland unga jämfört med när de började sin tjänst. Mobiltelefoner, datorer och chat är något som 

eleverna nyttjar i allt större utsträckning på raster och lektioner. Enligt kuratorerna medför det dock 

att det blir svårare att upptäcka mobbningen jämfört med tidigare och att detta kan vara ett hinder. 

En av skolorna får arbeta hårt med gränssättningar gällande sociala medier under skoltiden. 

Kuratorerna menar att det uppstår mycket utpressning på sajter som eleverna använder då de är i 

skolan. Samtliga kuratorer lyfter fram att under de senaste två åren har de varit tvungna att 

uppdatera sig om sociala media som eleverna använder sig av i vardagen för att förstå innebörden 

av det och för att lättare kunna utföra sitt arbete. De anser att mobbningen är oundviklig. Utifrån 

undersökningen anser kuratorerna att mobbning kan följa en elev överallt idag, både i skolan, i 

hemmet, via mobilen, datorn eller på mail. Detta i sin tur utgör att kuratorerna upplever att det 

ibland kan vara svårt att upptäcka mobbning. 

 

IP 4 Det som har tillkommit är det här med chatten, nätmobbningen, det är nog det som tillkommit, 

och att barnen nästan aldrig kommer ifrån det, är man mobbad i skolan och kommer hem och 

öppnar mobilen så kommer det där också, barnen får sms om de tycker något om en eller ställer 

frågor. Nu finns det något som heter Kik som barn skriver på. 

 

IP 5 Det som jag tycker och ser har förändrats med mer arbete kring på sistone är det här med 

chatten, nätmobbningen. 

 

IP 1 betonar att hennes arbetssätt innebär en minskning av mobbning och problem. De för samtal i 

grupper och har hög närvaro i klassrummen. Kuratorn betonar vidare att hon använder en kurs 

i ”REpulse”, en metod där man arbetar med elever med svag eller stark impulskontroll. 

6.3 Organisationsnivå 
Resultatet av intervjuerna visar också på att samtliga skolor har en likabehandlingsplan där tre av 

fem kuratorer uppger att handlingsplanen är under omarbetning. Hos en kurator framkommer det att 

handlingsplanen alltid är under omarbetning. Det visar sig från intervjuerna att handlingsplanen har 

tagits fram på varierande sätt på respektive skolor. En kurator har utformat den tillsammans med 

rektor, medan andra har utformat den tillsammans med rektor, skolpersonal och elever. Det 

framkommer från IP 5 att handlingsplanen framställs av politikerna utifrån deras mål och skapas 

därefter av rektorn. När rektorn är klar ligger planen på remiss hos elevhälsoteamet. 

Resultatet visar att alla kuratorer uttalar sig olika om vilka som ska ha kännedom om 

handlingsplanen. IP 1 upplyser att all personal som jobbar på skolan ska kunna agera när de 

upptäcker mobbning, IP 5 anser att alla vuxna som arbetar på skolan bör ha kännedom om den och 

att det finns en enklare skrift på handlingsplanen som eleverna får. 

De fyra andra kuratorerna lyfter enbart fram att personal som jobbar på skolorna ska ha kännedom 

om handlingsplanen. 

 

IP 1 Alla som jobbar på skolan ska ha kännedom om handlingsplanen och den ska man alltid gå 

igenom. Alla vuxna ska kunna reagera när de ser att mobbning förekommer. Det är allas ansvar 
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som är bland elever. 

 

Det visar sig från studien att kuratorerna invänder att dem har vissa regler att följa när ett ärende 

pågår, de är skyldiga att rapportera ärenden till nämnden. Det är alltid rektorn som anmäler men 

bedömningen görs av kuratorn och rektorn tillsammans. Resultatet visar att skolorna rapporterar 

ärenden på olika sätt. Två kuratorer väljer att alltid rapportera varje ärende medan de andra tre 

rapporterar bara när de anser att det är ”tyngre mobbningsfall”. Samtliga kuratorer konstaterar att de 

tycker det är svårt att bedöma när fallen ska anmälas. Vid dokumentation av ärenden fastställer IP 4 

att det görs minnesanteckningar i en loggbok som sedan raderas när ärendet är utrett. Ingen av 

kuratorerna använder sig av något journalsystem. Det är ofta en stor diskussion om hur 

dokumentationer ska förvaras. 

IP 1 uppger att en lapp läggs i rektorns fack som sedan skickas in till huvudmannen med 

information om en utredning kring kränkande behandling. De förvaras inlåsta på ett annat ställe, på 

grund av sekretessen då det är fler än en person är inblandade. IP 1 uppger också att hon inte får 

spara arbetsanteckningarna utan tvingas ganska omgående radera dem. Detta upplever samtliga 

kuratorer som frustrerande och mycket svårt. 

På frågan hur mobbningen har förändrats lyfter tre av kuratorerna fram att hen och övrig personal 

får jobba och vara extra tydliga mot elever vad som gäller kring mobbning och att personal måste 

vara mer observanta runt eleverna. IP 3 berättar att en lärare alltid tillåter mobiltelefoner under 

lektionerna, vilket fått konsekvenser. Hen har flera ärenden där eleverna mobbar varandra via 

mobiler på lektionstid. 

 

IP 3 Vi har en svår bit och det är nätet, telefoner, alla foton som de tar på varandra och skickar 

emellan olika elever. Det ser jag en ökning på och det är inte lätt att arbeta med. Periodvis är det 

mycket jobb vi får lägga ner på det, de kan inte få hålla på hur som helst på lektionstid, därför får 

vi arbeta med den biten mycket. 

 

IP 2 De har ju Iphones redan när de går i ettan, tvåan, vilket är helt sjukt. Vi får tillsammans arbeta 

oerhört mycket mer med att sätta gränser. 

Elever kommer nästan aldrig ifrån det. Är man mobbad i skolan så kommer de hem och öppnar 

mobil, dator så kommer mobbning där också. 
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7. Analys, slutsats och diskussion.  
 

För att djupare förstå resultatet har jag valt att analysera, jämföra och konstatera resultatets delar 

med studiens tidigare forskning. Analysen kommer först att utgå ifrån gruppnivå, individnivå samt 

organisationsnivå, som är huvuddelarna utifrån kuratorernas arbetsområde. Avslutningsvis kommer 

en diskussionsdel och slutsatsdel.   

Gruppnivå 

Studiens tidigare forskning som gjorts utav Ellmin (2014) och Olweus (1991) visar att formen och 

konsekvenserna av mobbning har förändrats. Forskning som gjorts av Graig och pepper (2009) 

visar även på att mobbning inte enbart är ett skolproblem, mobbning uppkommer i flera olika 

samband där unga samlas och umgås. Det framkommer även under problembakgrund, trots att skol- 

och diskrimineringslagen finns till, att det råder inga tvivel på att mobbning existerar samt att det 

råder problem bland kuratorers arbetsmiljö. Utifrån min studie kan man se en tydlig koppling till 

detta, då det visar att en utveckling kring sociala media framkommer som en stor förändring som 

fått konsekvenser. Utvecklingen har inneburit att mobbningsfall sker mer och mer ifrån social 

media, eftersom eleverna får lov att använda sig utav mobiltelefoner och datorer i skolan för att 

umgås och kommunicera, både under lektionstid och på raster. Utifrån utvecklingen framkommer 

det i studien att kuratorer upplever att ärenden med mobbning där sociala media är inblandad är 

svåra att upptäcka. Med utgångspunkt att dessa ärenden upplevs som svåra att upptäcka kan detta 

leda till att elever och kuratorer kan få konsekvenser. Kuratorer kan få det svårare att utföra sitt 

arbete på bästa sätt och som vidare utgör att elever inte blir upptäckta om mobbning förekommer 

samt att elever inte får den rätta hjälpen som dem kan vara i behov av. 

Då Landstedt & Persson, (2014) redovisar resultat från deras studie som visar att 15,1 procent av 

ungdomarna hade blivit mobbade ”in real life” och 17,2 procent hade blivit mobbad via internet. 

Detta är en annan intressant aspekt som också visar på att mobbning mer och mer ökar och sker 

över internet samt att många elever använder sig av internet, både på skolan och utanför. 

Internet och sociala medier tycks vara ett stort problem idag som utgör att stora delar av mobbning 

uppkommer därifrån. Då samtliga kuratorer upplever att detta är en förändring som skett och ett 

problem kan man tänka sig att skolor skulle kunna upparbeta någon form av ett arbetsmaterial så att 

kuratorer i större utsträckning kan få en bredare insyn och aktivare roll i sociala medievärlden, i så 

fall krävs det etiska reflektioner från skolan kring elevers privatliv och integritet. 

Utifrån undersökningen kan jag se att mobbning inom sociala medier har utvecklats lavinartat och 

upplevs som svårhanterlig på flera plan. Några andra grepp att sätta tydligare gränser på lektioner 

med mobilförbud kan vara ett steg på vägen. Samtidigt använder eleverna mobiltelefonerna på sina 

raster, där förekomsten av mobbning är utbredd.  

Skolor och personal är skyldiga att ha tydliga direktiv kring det förebyggande arbetet samt vilka 

åtgärder som gäller vid uppkomst av mobbning. Studien som gjorts av Biggs, Simpson och Gaus 

(2009) bekräftar och visar vikten av samverkan. Resultatet med den studien visar att när skolkurator 

tillkallar sitt elevhälsoteam för att tillsammans utreda flertal mobbningsfall, visar sig vara mest 



 

17 
 

effektiv samt hjälper de utsatta elever på bästa tänkbara sätt. Utifrån studiens resultat kan jag både 

se vissa likheter och olikheter utifrån samarbetsförmågan. De likheter som finns är att samarbetet 

mellan lärare, föräldrar och elever har en stor betydelse för samtliga kuratorer, både i ärenden och i 

det förebyggande arbetet, dock ser samarbetsnivån olika ut från kurator till kurator. När det gäller 

olikheter så har några utav kuratorerna ett elevhälsoteam där dem tillsammans samarbetar i 

mobbningsärenden, medan några uttrycker att dem är ensamma och inte har ett elevhälsoteam att 

samarbeta med. Kuratorerna som inte har elevhälsoteam upplevs i min studie som mer osäkra och 

uttrycker mer frustration över att vara ensam i ärenden. Då det finns några som uttrycker osäkerhet 

när en anmälan ska göras och inte göras kan jag också se att det är de kuratorer som inte har ett 

elevhälsoteam att samarbeta med. 

Kuratorns arbetsmetod är också att jobba med det förebyggande arbete kring mobbning, både när ett 

fall har uppkommit och innan ett fall uppkommer. Resultatet visar att detta görs bland annat genom 

att skapa olika gemenskaps-grupper samt arrangera olika temadagar och aktiviteter i skolan. Man 

använder också sig av rastvakter för att fånga upp elever. 

Tidigare forskning visar på att hela samhället måste hjälpas åt att öka medvetenhet och förståelse 

för mobbningsproblematiken, för att förändring ska ske. Graig & Pepper, (2009) lyfter upp att 

skolor behöver öka medvetenheten om problematiken bland individer, men också få dem att förstå 

hur viktigt det är med goda relationer i samhället. Detta visar undersökningen på att samtliga 

kuratorer gör. Dem försöker låta eleverna vara kreativa och delaktiga så mycket som möjligt när 

kuratorn är inne i klassrum för att arbeta förebyggande med dem. 

Individnivå 

Det är ingen av kuratorerna som använder sig utav någon strukturerad modell. En uppföljning på 

ärenden görs alltid utifrån vad som framkommer i resultatet, dock varierar det bland kuratorerna när 

denna uppföljning sker. En anmälan görs också, men det varierar när kuratorerna väljer att anmäla 

fallen. Utifrån undersökningen kan man konstatera att de kuratorer och skolor som jag har valt att 

undersöka delvis har tydliga direktiv men att det finns brister i direktiven. Det är tydligt att det råder 

brist i okunskap och tveksamhet hos kuratorerna när det gäller att göra en anmälan, det kan också 

handla om tidsbrist samt att det inte finns tydliga beskrivningar i styrdokument. Under 

problembakgrund framkommer det tydligt att det råder problem bland kuratorers arbetsmiljö, 

kuratorerna har för hög arbetsbelastning samt för många elever att ansvara för som ensam kurator. 

Då kan man också ställa sig frågan, vad kan detta få för konsekvenser? I Ahlström (2009) studie 

visar forskning på att skolor som inte lyckades utveckla elever på bästa sätt arbetade inte efter vad 

som formulerats i deras styrdokument. Varje verksamhet ska ha en skriftlig likabehandlingsplan 

som presenterar skolans hållning till mobbning, våld och rasism. Likabehandlingsplanen ska 

innehålla mål för de främjande och förebyggande insatser som man tidigare år har gjort en 

kartläggning och utvärdering på, den ska också innehålla planerat arbete, gällande rutiner samt hur 

barn och elever medverkar i främjande och förebyggande arbete. (Skolverket, 2012). Skolverkets 

rapport ”utvärdering av metoder mot mobbning” har tidigare kunnat konstatera att inget av de 

största mobbningsprogrammen fungerar som enskilda program för att hantera ärenden, samtidigt 

som tidigare forskning konstaterar att Olweus åtgärdsprogram mot förebyggande arbete och effekter 

mot mobbning fungerar och har implementerats tidigare i skolor och fått bra resultat. 
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Utifrån min studie kan jag dra slutsatser att ingen av kuratorerna använde sig att något 

mobbningsprogram eller specifik metod när de arbetar i ärenden rörande mobbning med elever. 

Istället framkommer det att några kuratorer använder sig enbart av delar ifrån ”Farstamodellen” 

medan några använder sig av individ och gruppsamtal samt känslokort för att hantera ärenden om 

mobbning. Det tycks från samtliga kuratorer vara hög prioritering att samarbeta och hitta en 

gemensam planlösning tillsammans med eleven och förälder för att på bästa sätt nå fram mot målet i 

ärenden.  

En intressant aspekt som har framkommit är att samtliga kuratorer i min studie uttrycker att tiden 

inte räcker till för att hantera sina ärenden. Detta tolkar jag som att det finns en hög arbetsbelastning 

på kuratorerna och att det finns brist på kurator bland skolor. Akademikerförbundet SSR (2014) 

påvisar och styrker också i sin undersökning att det råder hög arbetsbelastning bland landets 

kuratorer.  

Organisationsnivå 

Varje verksamhet ska ha en skriftlig likabehandlingsplan som presenterar skolans hållning till 

mobbning, våld och rasism. Likabehandlingsplanen ska innehålla mål för de främjande och 

förebyggande insatser som man tidigare år har gjort en kartläggning och utvärdering på, den ska 

också innehålla planerat arbete, gällande rutiner samt hur barn och elever medverkar i främjande 

och förebyggande arbete. (Skolverket, 2012. Samtliga kuratorer upplyste i studien att deras 

likabehandlingsplan var under omarbetning. Det fanns två som uttryckte att deras 

likabehandlingsplan alltid var under omarbetning. Det såg olika ut på skolorna vem som hade varit 

med och upparbetat likabehandlingsplanen, det fanns några som upplyste att all personal, elever 

samt rektor var delaktiga i processen, några som bara använde sig utav elevhälsoteamet och rektorn 

medan en kurator upplyste att det enbart var kuratorn och rektorn som upparbetade den. Kanske kan 

omarbetning och vem som upparbetar likabehandlingsplanen ligga till grund till att det råder brist i 

okunskap och tveksamhet hos kuratorerna när det gäller att göra en anmälan. 

Det framkommer från några kuratorer att inget journalsystem finns för att anteckna vid ärenden. 

Istället använder dem sig utav olika slags anteckningar, i form av handskriven loggbok medan några 

använder sig utav dator anteckningar, som dem sedan raderar efter avslutat ärende.  

Dokumentationen och när en anmälan till nämnden ska göras tycks vara ett stort problem samt en 

diskussionsfråga för kuratorerna. Detta kan kännas lite märklig eftersom en kurator har 

dokumentationsskyldighet i enskilda ärenden och anmälningsplikt när dem misstänker att en elev 

far illa. Enligt Förvaltningslagen (1986:223) ska det finnas underlag inför beslut i ärenden som 

innebär myndighetsutövning mot en enskild.  

Studien visar att samtliga kuratorer arbetar likartat men utför och prioriterar arbetet på olika sätt 

utifrån individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå. Med likartat menar jag att samtliga kuratorer 

på individnivå arbetar med att utreda och behandla uppkomna ärenden, medan på gruppnivå arbetar 

dem med att förebygga och förhindra mobbning. På organisationsnivå arbetas det med hur dem 

organisatoriskt ska ta fram och hantera strategier och förordningar som ska gälla hela skolan. 

Det uppfattas som att kuratorerna väljer att utgå ifrån sin egen strategi vad man tror fungerar bäst. 
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Resultatet visar också att några kuratorer anmäler mobbningsfall direkt till nämnden medan andra 

anmäler i efterhand eller bedömer att inte anmäla alls. Något som också framgår är att skiljer sig när 

det gäller hur mycket vikt var och en lägger på delar av arbetet. Det upplevs att några lägger mer 

vikt på det förebyggande arbetet mer än andra. En viss osäkerhet råder bland kuratorerna när en 

anmälning och dokumentation ska ske. Att anmäla känns som en viktig punkt som kuratorer 

behöver lägga större fokus på, för att man som kurator ska känna sig mer säker på när en anmälan 

ska göras. Detta är något som hade varit intressant att undersöka djupare i vidare studie. 

Diskussion och slutsats  

Nu i efterhand när all data har samlats in och sammanställts kan man ställa sig frågan hur studiens 

resultat är rimlig till hur det ser ut och vad som framkommer i verkligheten. Ser man tillbaka på vad 

litteratur och tidigare forskning visar kan man se att det skiljer sig markant, på så vis att delar av 

litteratur visar och beskriver hur kuratorer arbetar och hanterar ärenden som överensstämmer med 

studiens resultat medan annan litteratur och tidigare forskning visar att mobbningsprogram har 

fungerat för att hantera dem. En tanke som slår mig som författare är att en av kuratorerna använder 

delar av ”Farstamodellen”. Det skulle varit intressant att se om siffrorna på mobbning minskade på 

den skolan för att hen använde sig av delar i ”Farstamodellen. Frågan kan ställas vad som fungerar 

och vad som inte fungerar. Jag tror att det är väldigt individuellt, men att det finns en balans med 

riktlinjer och att något faktiskt görs må vara det viktigaste. I min undersökning får jag en känsla av 

att kuratorerna vill möta individen på elevernas plan och att dem har en uppfattning att varje fall 

måste behandlas olika eftersom inga individer är lika varandra. 

Trotts vad som nämns ovan belyses det som tidigare nämnt att utgå från enbart mobbningsprogram 

och delar av programmen har visats sig inte fungera tillräckligt bra. Det är svårt att generalisera alla 

svaren från det ena till det andra eftersom det skiljer sig och påvisar olikheter exakt hur kuratorerna 

hanterar ärenden rörande mobbning. Det som går att generalisera utifrån resultaten och som kan 

vara till nytta för allmänheten att få kunskap om är att samtliga kuratorer i undersökningen upplyser 

att dem är osäkra på när en anmälan om mobbningsfall ska göras. Frågan är varför det är så stor 

variation i studien när det gäller att göra en anmälan. Utifrån min tanke kan det vara för att dem är 

otrygga i arbetet och inte har tillräckligt med kunskap gällande anmälan. En annan sak som också 

skulle kunna påverka är att kuratorerna känner sig ensamma i sitt arbete, detta med hänsyn till att 

flera i studien uttrycker att dem är ensam i sin position. Att veta när en anmälan ska göras kanske är 

något som behöver diskuteras oftare på arbetsplatser, för att personal ska bli tryggare med detta.  

Utifrån min åsikt ska det vara en självklarhet hos kuratorer att veta när en anmälan ska göras. Att ha 

arbetande kuratorer ute bland skolor som inte vet eller är tveksamma känns väldigt otryggt.   

Ingen utav kuratorerna använder någon specifik metod för att arbete krig mobbning. Några utav 

kuratorerna har ett elevhälsoteam som dem samarbetar med medan några är ensam i sin position. 

Samtliga kuratorer anser och upplever också att mobbning har förändrats över tid, mobbning sker 

mer via sociala medier och under skoltid, vilket kuratorer upplever som svårhanterligt i sina 

ärenden, eftersom dem inte är insatta i elevernas sociala medier. Utifrån min studie fanns det en 

kurator som upplyste att deras skola fokuserade på att aktivera barnen på rasterna med olika 

aktiviteter. En lösning kan vara att fler skolor och skolpersonalen lägger merfokus på stimulerande 

aktiviteter och försöker öka gemenskapen bland elever, det kan på sikt medföra minskade konflikter 
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och mobbning. 

Samtliga kuratorer uttrycker i min studie att tiden inte räcker till för att hantera sina ärenden, både 

på individnivå, gruppnivå samt organisationsnivå. Om kuratorerna inte hinner utföra sitt arbete kan 

det på långsiktigt håll komma att drabba eleverna samt att dem inte får den bästa möjliga hjälp och 

stöd som dem är i behov av att få. Kanske behövs det anställas fler kuratorer som arbetar i skolor 

för att kunna tillgodose de elever som blir utsatta för mobbning, vilket också skulle kunna bidrar till 

att arbetsbördan minskar hos kuratorerna. 

Arbetet med denna studie har varit tidsbestämd därför har det funnits begränsande möjligheter hur 

många antal intervjuer som kunnat tillföra studien. Om mer tid hade funnits hade fler intervjuer 

kunnat genomföras och belysas. Nu i efterhand anser jag att delar utav frågorna i intervjuguiden 

hade kunnat omformuleras och blivit mer tydligare. 

Det har varit svårt att kunna få tag i intervjupersoner som varit verksamma för området. Författaren 

hade kunnat rikta in sig på fler närliggande kommuner i området, som kunnat resultera till fler 

intervjuer. Avslutningsvis, mobbning är något som det behöver forskas och arbetas mer om, både i 

skolan, på arbetsplats och ute i samhället. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmänna bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 Vilken utbildning/bakgrund har du? 

 Hur trivs du med ditt arbete? 

Mobbningsfrågor 

 Kan du beskriva hur du definierar mobbning? 

 Kan du beskriva hur du som skolkurator arbetar med mobbning? 

 Hur får du information om mobbning förekommer? 

 Vad har du för ansvar vid mobbningsärenden? 

 Vilka åtgärder kan du tillämpa vid mobbning? 

 Finns det någon uppföljning med elever som tidigare blivit utsatta? I så fall hur? 

 Vilket är det förebyggande arbetet? 

 Har du någon extra utbildning specifikt inriktad mot mobbning och i så fall vilken? 

 Upplever du att det förekommer några svårigheter med din roll med att arbeta med mobbning? 

 Upplever du som skolkurator att det finns några problem kring arbetet mot mobbning? 

 Finns det något samarbete mellan dig och skolledningen kring mobbning? 

 Vilka finns det fler som du samarbetar med om mobbing?   

 Vilka kännetecken kan du se om ett barn blir utsatt för mobbning? 

 Vad upplever du har förändrats till sin karaktär gällande mobbning sedan du började arbeta på 

skolan? 

Likabehandlingsfrågor 

 Finns det någon likabehandlings- och mobbningsplan på er skola som du arbetar utifrån? 

 Hur och av vem har den utformats? 

 Vilka har kännedom om likabehandlingsplanen? 

 Finns det andra handlingsplaner mot mobbning på er skola? 

 Hur fungerar och ser den/dem ut i så fall? 

 Hur ser arbetsprocessen kring din dokumentation ut i rollen som skolkurator 
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Bilaga 2 
Skollagen 1 kap 2§”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. 

Främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden.” 

Skollagen 1 kap 25 § fastställs det att ”för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 

finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 

personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

Skollagen 6 kap 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

Skollagen 6 kap 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 

skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 

diskrimineringslagen (2008:567). 

Skollagen 6 kap 7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Diskrimineringslagen 2 kap 7§ Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en 

elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser 

sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i 

framtiden. 

 


