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Abstract 
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Title: On the side of the pupil? 

Supervisor: Olof Pavalder 

Assessor: Weddig Runquist 

  

The aim of this study was to gain knowledge and understanding of the school counsellors’ 

work with pupils who bully. The analysis is based on semi-structured interviews with six 

school counsellors who work at elementary schools in Sweden. We applied the social learning 

theory to analyse our data and to gain a deeper understanding of the subject. However, we 

only used the concepts from the theory that was most suitable for our study. Our study 

showed that the school counsellors had several different ways of working with pupils who 

bully. Principally, the work with pupils who bully include pupils, the pupil group, guardians 

and teachers. Our conclusion is that the school councillors utilise different kinds of 

reinforcements and different modes of modeling with the different individuals they work with 

in order to encourage a change in their behaviour. The councillors stressed the importance of 

being both a model of closeness and authority, coupled with positive reinforcement when 

working with the pupils. Working with guardians, school councillors use their authority as a 

model and negative reinforcement as well. Whereas with the teachers at the school, they are 

instead models of authority or likeness. Furthermore, they try to avoid negative reinforcement 

and instead use positive reinforcement.  

 

Keywords: School counselors, bullies, dealing with bullies, bullying.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de skolkuratorerna som valde att ställa upp på våra intervjuer och 

delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Utan ert deltagande hade inte vår uppsats 

varit möjlig att genomföra. Tack Elias för din korrekturläsning av vår intressanta studie. Det 

har varit en hektisk och galen tid att sitta med denna kandidatuppsats men vi kom i mål till 

sist. Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Olof Pavalder som 

stöttat oss genom hela processen med grymma råd och synpunkter, tusen tack! 

 

Emma Broman & Sofia Knopp 

Lund/Malmö, Maj 2017 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt skollagen kap. 6 § 10 (SFS 2010:800) har all personal som arbetar på grundskolan 

skyldighet att anmäla till huvudmannen om de får vetskap om att kränkande behandling 

försiggår. När en sådan anmälan gjorts måste åtgärder göras skyndsamt så att kränkningen 

upphör, trots detta blir 60 000 elever i Sverige mobbade i skolan varje vecka (Friends 2016). 

  

En kränkande behandling kan utföras på flera sätt och leder alltid till att en elevs värdighet 

kränks. Det kan handla om synliga kränkningar såsom fysisk våld eller mer dolda kränkningar 

såsom ryktesspridning och utfrysning. Den kränkande behandlingen kan infinna sig vid 

enstaka tillfällen eller hända vid upprepade tillfällen. När den kränkande behandlingen sker 

vid upprepade tillfällen räknas det som mobbning, endast en kränkande handling ses inte som 

mobbning. Mobbning innebär att en eller flera personer avsiktligt försöker skada eller 

åstadkomma obehag hos en person genom upprepade negativa handlingar (Skolverket 2012). 

Olweus och Limber (2010) definierar mobbning på så sätt att en elev blir mobbad när denne 

utsätts kränkande behandling flera gånger över längre tid av en eller flera elever. De 

karakteriserar mobbning som ett avsiktligt, upprepande och negativt beteende som är riktat 

mot en person som har svårt för att försvara sig emot detta (ibid.). Skolan har ett ansvar att 

aktivt minska kränkande behandling och arbeta förebyggande för att förhindra kränkande 

behandling. Enligt diskrimineringslagen kap. 4 § 5 (SFS 2008:567) ska skolan åläggas vite 

om de inte gör detta och enligt skollagen kap. 6 § 12 (SFS 2010:800) kan skolan riskera att bli 

skadeståndsskyldig till eleven om inte skolan upprättar en plan mot kränkande behandling. 

 

I dagens samhälle förekommer inte endast traditionell mobbning (ansikte mot ansikte) utan 

även mobbning via internet. När en individ eller grupp använder elektroniska medel för att 

avsiktligt kränka eller hota andra individer eller grupper genom att posta eller skicka elaka 

texter och/eller bilder räknas det som nätmobbning. Denna form av mobbning skapar nya krav 

på skolkuratorn och annan personal på skolan då de förväntas hantera och motverka 

nätmobbning för att säkerställa en fridfull och trygg skolmiljö. Det utökar arbetet mot 

mobbning för skolkuratorer och annan personal eftersom de inte endast exempelvis ska utreda 

och ställa elever som mobbar till svars i samband med traditionell mobbning utan även i 
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samband med nätmobbning. Detta kan vara en utmanande arbetsuppgift då nätmobbning är 

svår att upptäcka och därför är det svårt att veta i vilken omfattning det förekommer, i många 

fall vet skolan inte heller hur de ska gå tillväga för att hantera nätmobbning (Mason 2008). 

  

Elever som mobbar riskerar i större utsträckning att hamna i missbruk och kriminalitet. 

Många har en positiv syn på våld och de börjar i en relativt tidig ålder utföra brottsliga 

handlingar (Svensson 1999). Bland de som mobbar finns det fler som senare i livet blivit 

kriminella jämfört med de som inte mobbar andra under skolåren. Majoriteten av de som 

mobbar har blivit dömda för kriminella handlingar redan vid 24 års ålder (Brottsrummet 

2013; Svensson 1999). Det finns ett uppenbart behov av att arbeta med elever som mobbar 

med tanke på de risker de utsätter sig själva och andra för. De som blivit utsatta för mobbning 

som barn har i större utsträckning problem i vuxen ålder med ångest, självskadebeteende, 

depression och suicidalitet (Hansen 2015). 

 

I arbetet med en elev som mobbar är det viktigt att påminna eleven om de regler som finns på 

skolan angående mobbning samt att beteendet inte är acceptabelt. Ibland kan eleven även 

behöva utbildning från skolkuratorn kring vad mobbning innebär för att själv kunna inse att 

hen mobbar eller utbildning som kan öka elevens sociala förmåga (Cunningham & Whitten 

2007; Mynatt & Studer 2015). En amerikansk studie visar att detta inte görs i tillräckligt stor 

utsträckning, istället använder personal på skolan främst disciplinära åtgärder och 

utskällningar. Dessa tillfälliga lösningar är inte ett bra alternativ och leder inte till att elever 

slutar mobba (Mynatt & Studer 2015). 

 

Det är vanligt att skolkuratorn arbetar mot mobbning tillsammans med andra yrkesgrupper i 

ett elevhälsoteam. Skolkuratorn har en central roll i elevhälsoteamet eftersom det främst är 

skolkuratorn som är direkt inriktad på elev och familjearbete genom att ge råd och stöd till 

enskilda elever och familjer. Det är också vanligt att de ger råd och stöd till lärare och de är en 

av de yrkesgrupperna som är mest aktiva när det gäller utformning och planering av policys, 

mål och riktlinjer i elevvårdsarbetet (Backlund 2007). Som skolkurator är man på olika sätt 

inkluderad i arbetet med elever som mobbar och man är informerad om alla händelser, det 

uttrycks dock svårigheter kring arbetet. Skolkuratorerna menar exempelvis att det preventiva 

arbetet är något av det viktigaste de gör för att motverka mobbning men att tiden inte räcker 

till på grund av andra tidskrävande arbetsuppgifter (Beckman & Hagquist 2016). Tidigare 

forskning visar att preventivt arbete är nödvändigt för att förebygga mobbning (Cunningham 
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& Whitten 2007). En annan svårighet med skolkuratorns arbete kan vara att det enligt 

skollagen kap. 6 § 25 (2010:800) inte måste finnas en skolkurator på varje skola utan att det 

endast behöver finnas tillgång till en skolkurator. På många skolor finns det ingen 

heltidsanställd kurator, vilket kan leda till att skolkuratorn inte kan arbeta med elever som 

mobbar i den omfattningen som hade behövts. 

 

I tidigare forskning finns det ett fokus på vad mobbning är och skolans arbete med de elever 

som blir utsatta, men det finns bevisligen ett behov av att även arbeta med de elever som 

utsätter andra för mobbning. Det finns viss kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i 

arbetet med elever som mobbar (Skolverket 2011). Denna kunskap är begränsad och den ger 

en snäv bild av hur man arbetar med elever som mobbar i individuella fall. Därför vill vi i vår 

studie, genom skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter av deras arbete med elever som 

mobbar, få en djupare förståelse för hur de arbetar med dessa elever individuellt och i grupp. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka skolkuratorns uppfattningar och erfarenheter av deras 

arbete med elever som mobbar, för att skapa en djupare förståelse av skolkuratorernas arbete 

mot mobbning. Detta syfte kan brytas ned i följande frågeställningar: 

  

- På vilket sätt upplever skolkuratorerna hinder och möjligheter i det enskilda arbetet 

med elever som mobbar och i arbetet med elevgruppen? 

- På vilket sätt upplever skolkuratorerna hinder och möjligheter i samarbetet med 

vårdnadshavare och lärare? 
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2. Kunskapsläge 

Eftersom vårt syfte handlar om skolkuratorers arbete med elever som mobbar använde vi 

sökorden/fraserna: mobbning, mobbare, högstadiet, school counselor, bullying och dealing 

with bullying. Vi använde oss även referenslistor från de artiklar vi hittade inledningsvis för 

att söka efter litteratur. Utöver sökord och referenslistor fick vi litteraturtips från vår 

handledare. Vi sökte upp artiklar och övrig litteratur via sökmotorerna Lubsearch, Libris och 

Google. Vi avgränsade vår litteratur genom att endast använda refereegranskade artiklar när 

vi sökte i Lubsearch och Libris, vilket vi gjorde för att säkerställa artiklarnas vetenskapliga 

relevans. När vi började söka efter litteratur märkte vi att det fanns begränsat med litteratur 

kring skolkuratorers arbete med elever som mobbar och vi valde därför att utöka vår sökning 

till skolkuratorers arbete med mobbning överlag. Detta gjorde att vi lyckades hitta en större 

mängd material att använda som gav oss den kunskap och information vi önskade. Google 

användes för att hitta relevanta lagrum, hemsidor och rapporter till vår studie. 

  

Vårt sökande efter litteratur genererade flertalet artiklar där vi valde bort de artiklar som inte 

hade något fokus på elever som mobbar, exempelvis artiklar som endast fokuserar på de 

utsatta elevernas mående. De artiklarna som vi valde att använda genererar kunskap kring 

skolkuratorns roll i arbetet mot mobbning, elevhälsoteam inom skolan, arbetssätt mot 

mobbning samt artiklar som på olika sätt och i olika omfattning berör elever som mobbar.  

  

2.1 Skolkuratorernas roll i arbetet mot mobbning 

Skolkuratorer har som regel en socionomexamen i grunden och deras huvudsakliga uppgifter 

är att ha kontakt med både elever, föräldrar och personal på skolan. Deras arbete innefattar 

olika nivåer. Det kan handla om att stödja annan personal på skolan, samarbeta med personal 

och myndigheter, arbeta förebyggande med elevgruppen eller fungera som en brygga mellan 

skola och vårdnadshavare (Backlund 2007; Beckman & Hagquist 2016). De kan även handla 

om att ha enskilda samtal med elever där de exempelvis kan hjälpa en elev som blivit utsatt 

för mobbning med att hantera mobbningen, hantera känslorna kring mobbningen och fungera 

som ett stöd i kommunikationen med lärare och föräldrar (Bjereld 2007). Det finns en stor 

variation beträffande arbetsuppgifter och arbetsbelastning för skolkuratorerna (Backlund 

2007; Beckman & Hagquist 2016).  
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Skolkuratorer i Sverige samarbetar ofta med andra yrkesgrupper på skolan i arbetet mot 

mobbning (Beckman & Hagquist 2016). I arbetet mot mobbning och således även arbetet med 

elever som mobbar, sker det detta samarbete i ett så kallat elevhälsoteam. Förutom kuratorn 

kan teamet bland annat innehålla lärare, sjuksköterska, specialpedagoger och rektor (ibid.). 

För att kunna gör ett bra arbete mot mobbning ser skolkuratorerna det som viktigt att flera 

yrkesgrupper är involverade, bland annat för att kunna dela upp och fokusera på olika 

arbetsuppgifter. Det finns en föreställning att mobbningsproblematik är lättare att hantera när 

många ur personalen på skolan är involverade (Beckman & Hagquist 2016). När fler 

perspektiv från olika yrkesroller sammanstrålar kan man förstå mobbning ur olika synvinklar. 

 

Beckman och Hagquists (2016) studie om skolkuratorers och skolsköterskors arbete kring 

mobbning visar att synsätt och arbetssätt kring mobbning skiljer sig mellan olika 

yrkesgrupper på skolorna. Detta beror delvis på hur man ser på uppkomsten av mobbning; om 

man ser det ur ett individperspektiv där individens svårigheter ger upphov till att bli inblandad 

i mobbning och på om man ser det ur ett miljöperspektiv där normer, roller och status spelar 

in. Genom att inkludera både skolkuratorns och skolsköterskans olika kunskaper kan man 

enligt Beckman och Hagquist (2016) få ett effektivare arbete kring mobbning. 

 

Den forskning som finns kring skolkuratorers upplevelser av sitt arbete med mobbning är 

begränsad och inte specifikt anpassad efter arbetet med elever som mobbar. En upplevelse 

som finns hos skolkuratorer är att deras tid inte räcker till för att kunna genomföra det arbete 

de önskar gällande mobbning (Beckman och Hagquist 2016; Backlund 2007). De måste 

prioritera vissa arbetsuppgifter framför andra för att kunna hantera sitt arbete. Konsekvenser 

som följer av detta är att det preventiva arbetet väljs bort till förmån för arbetsuppgifter som 

bedöms vara viktigare eller mer angelägna. Detta skapar en känsla av misslyckande hos 

skolkuratorerna då de är medvetna om hur viktigt och behövligt det preventiva arbetet är 

(Beckman och Hagquist 2016; Backlund 2007). Eftersom detta innefattar mobbning i stort 

kan man anta att det även gäller arbetet med elever som mobbar. 

 

Ensamhet i yrket och den otydlighet som tillkommer i rollen upplever skolkuratorerna som 

svårigheter i sitt arbete mot mobbning. De befinner sig i ett system som styrs av pedagogernas 

arbetssätt, synsätt och förhållningssätt. Detta system stämmer inte alltid överens med 
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skolkuratorns synsätt, men i skolans system är pedagogernas synsätt det rådande. Därav kan 

man uppleva en ensamhet i sitt yrke som skolkurator (Backlund 2007). 

 

2.2 Risker och konsekvenser för elever som mobbar 

Skolan är den plats där elever spenderar mest tid på. Det är där de interagerar med andra 

människor och skapar ett sammanhang. Därför är det av vikt att eleverna känner sig trygga i 

denna omgivning, detta gäller även de elever som mobbar. En del forskning tyder på att 

elever som blir utsatta för mobbning har lågt förtroende för personalen på skolan (Beckman & 

Hagquist 2016). Vi har inte funnit någon forskning kring hur förtroendet för personalen ser ut 

för de elever som mobbar andra. Man kan anta att även dessa elever har ett lågt förtroende för 

personalen på skolan då en amerikansk studie av Mynatt och Studer (2015) visar att personal 

använder sig av disciplinära åtgärder och skäller på dem ofta, vilket kan skapa en otrygg 

miljö. 

 

Elevernas familjeförhållande tenderar att innehålla fler konflikter, brist på sammanhållning, 

för lite kärlek och omsorg tillsammans med för mycket frihet då föräldrarna har svag 

monitoring. Svag monitoring innebär att föräldrarna har dålig insikt i vad deras barn gör 

utanför hemmet (Svensson 1999, s. 44). De som lever i utsatta hemmiljöer behöver trygga och 

nära relationer till vuxna utanför familjen för att skydda eleverna från framtida problem. Detta 

i sin tur gör att lärare och skolkuratorer har en viktig roll för eleverna och behöver skapa en 

trygg relation med dem (Trygged, Backlund & Elofsson, 2013). Eftersom elever som mobbar 

andra kan ha konfliktfyllda familjeförhållanden är det av vikt att kuratorer får vetskap om att 

mobbning försiggår vid ett tidigt skede för att kunna stoppa både mobbning och stötta 

eleverna i sina hem. 

 

Enligt en amerikansk studie av Austin, Barnes och Reynolds (2016) behöver eleverna någon 

vuxen i skolan som de kan prata med och som de kan ha som rådgivare. Genom att ha någon 

vuxen i skolan som de ser upp till kan denne vuxna uppmuntra till ett mer positivt beteende 

och andra aktiviteter. Barn är inte passiva mottagare utan aktiva individer i deras 

socialiseringsprocess och därav menar Thornberg (2013) att barn tillägnar sig de vuxnas värld 
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för att kunna förstå sin egen verklighet. De vuxna i barnens närhet behöver vara bra och 

trygga förebilder så att barnen kan ta efter dem. 

 

I en studie gjord av Thornberg (2013) skriver han om elever som förklarar sina uppfattningar 

av varför elever utsätter andra och varför elever blir utsatta. Man såg en gemensam nämnare i 

att de elever som tycker att elever som är mobbade är annorlunda, ofta själva är involverade i 

mobbning. Dessa elever ser det som att det är den mobbades egna fel att den är utsatt. Detta 

innebär att vissa elever inte ser sitt eget ansvar vid mobbning utan lägger över det på någon 

annan. Ett annat resultat Thornberg (2013) presenterar är att eleverna upplever att de som 

mobbar andra gör det för att få makt och status på skolan samt för att de själva inte mår bra. 

De elever som uppfattade att de som mobbar inte mår bra var oftast själva inte inblandade i 

mobbning på skolan. 

  

2.3 Vad fungerar mot mobbning 

Forskning kring elever som mobbar har sitt främsta fokus på de bakomliggande orsaker som 

kan finnas till elevens beteende samt vilka risker som kan följa med att vara en elev som 

mobbar (Svensson 1999; Gehret & Yerger 2011). När man söker efter forskning kring hur 

man arbetar med just dessa elever i skolan finns det inte mycket material att hitta. Den 

forskning som finns har en tydlig strävan efter att informera läsaren om vilka insatser på 

skolan som fungerar i arbetet med att få en elev att sluta mobba och tvärtom vilka insatser 

som inte fungerar (Skolverket 2011; Mynnat & Studer 2015; Cunningham & Whitten 2007). 

Sedan är viss forskning även inne och snuddar vid vad som fungerar bra i det individuella 

arbetet med en elev som mobbar (Cunningham & Whitten 2007). 

 

För att lyckas med att få elever att sluta mobba krävs det en kombination av arbete på 

skolnivå, klassrumsnivå och individuell nivå. Det bästa är om all personal och eleverna på 

skolan är involverade och tillsammans planerar, genomför och utvärderar arbetet mot 

mobbning (Backlund 2007; Cunningham & Whitten 2007). Det är vanligt att skolor använder 

sig av flera olika insatser för att reducera mobbning bland eleverna. Insatserna blir ett sätt att 

arbeta med elever som mobbar på en skolnivå och klassrumsnivå. Det har visat sig att vissa 

insatser fungerar bättre än andra. Personalutbildning, skolregler och rastvaktsystem är 

exempel på insatser som reducerar mobbning på skolan. Medling och användandet av elever 
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som aktörer (t.ex. kamratstödjare) är exempel på insatser som inte har reducerat mobbning 

utan istället haft motsatt effekt (Cunningham & Whitten 2007; Skolverket 2011). 

 

Om insatserna på skol- och klassnivå inte räcker för att en elev ska sluta mobba lyfter 

Cunningham och Whitten (2007) fram i sin amerikanska studie att man istället kan behöva 

använda insatser på den individuella nivån. Något som måste tydliggöras med eleven är vilka 

regler och policys som finns på skolan gällande mobbning samt att vad i elevens beteende 

som inte är acceptabelt på skolan. I vissa fall kan personal behöva utbilda eleven kring vad 

mobbning innebär för att hen själv ska kunna inse att de handlingar som hen utför räknas som 

mobbning. I högstadiet kan det vara extra relevant att ge eleven utbildning i vad som räknas 

som sexuella trakasserier då det är något som blir vanligare ju äldre eleverna blir 

(Cunningham & Whitten 2007). 

 

Ibland kan det även finnas ett behov hos en elev som mobbar att få hjälp med att ändra sitt 

beteende på andra sätt än genom utbildning kring vad mobbning innebär. Det kan istället 

handla om att hjälpa eleven att utveckla sin sociala förmåga, ge social-kognitiv utbildning 

eller ge annan typ av rådgivning. Denna hjälp kan kuratorn själv bistå med eller se till att 

eleven får genom kontakt med någon annan professionell utanför skolan. Hur resultatet blir av 

denna typ av hjälp växlar från elev till elev, det som passar en passar inte alltid en annan 

(Cunningham & Whitten 2007; Mynnat & Studer 2015). Det som enligt forskning oftast inte 

fungerar i det individuella arbetet med elever som mobbar är disciplinära åtgärder och 

utskällningar. Disciplinära åtgärder kan fungera i kombination med någon annan insats, men 

det får oftast inte eleven att sluta med sitt beteende. Utskällningar fungerar inte då man 

använder samma teknik som elever som mobbar, man bör istället visa eleven att man finns där 

för att hjälpa (Mynatt & Studer 2015). 

 

2.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskning vi har hittat är generellt sett överens om att det finns begränsat med 

forskning kring mobbning. Något som vi uppmärksammat kring den tidigare forskningen är 

att den oftast riktar sig till mobbning över lag samt de som blir utsatta och inte specifikt till de 

eleverna som mobbar. Eleverna som mobbar har inte varit huvudfokus i någon av artiklarna 
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eller avhandlingarna. Vi har funnit forskning angående relationen mellan eleverna och deras 

vårdnadshavare men ingen forskning kring hur skolkuratorer och vårdnadshavare samarbetar. 

Detta är intressant eftersom vårdnadshavarna är en central person i elevernas liv och kan 

påverka eleverna på olika sätt, därför kan det vara av vikt för skolkuratorerna att ha ett bra 

samarbete med vårdnadshavarna. Genomgående säger forskningen att flera yrkesgrupper 

behöver arbeta tillsammans mot mobbning för bästa resultat. Samtidigt som forskningen säger 

att det kan vara problematiskt när olika yrkesgrupper har olika professionella kunskaper. 

  

3. Teori 

Vi har valt att utgå ifrån Albert Banduras teori (1971) om social inlärning. Vi anser att denna 

teori är applicerbar på vår empiri eftersom begrepp såsom modellinlärning och positiv 

förstärkning kan hjälpa oss att få en förståelse för hur beteenden skapas och hur man kan 

arbeta med att förändra någons beteende. Den sociala inlärningsteorin kan därför ge oss en 

djupare förståelse för skolkuratorers arbete med elever som mobbar. 

 

3.1 Behaviorism och social inlärningsteori 

Behaviorismen uppstod vid början av 1900-talet och upphovsmannen var John Broadus 

Watson. Enligt ett behavioristiskt perspektiv föds vi människor som ett oskrivet blad som sen 

fylls på genom miljöpåverkan och av erfarenheterna vi får. Watson tyckte att man endast ska 

observera människans yttre beteende istället för de processer man inte kan observera 

(Karlsson 2007). Genom att koppla ihop behaviorismen med kognitivismen skapade Albert 

Bandura den sociala inlärningsteorin. Istället för att endast miljön utövar sin påverkan på 

människan menar Bandura att vårt tänkande påverkas och styrs utifrån (ibid.). Vi människor 

lär oss av varandra genom att observera och imitera. Vi ser vilka konsekvenser som uppstår 

för andra och vi kan välja att imitera beteendet om konsekvenserna är positiva eller undvika 

beteendet om konsekvenserna är negativa. Genom social inlärning behöver vi inte lära oss 

genom ”trial and error” utan vi kan istället dra nytta av andra människors erfarenheter. Utan 

förmågan att förutse sannolika konsekvenser skulle vi tvingas agera blint på sätt som kan visa 

sig vara farligt (Bandura 1971). 
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3.2 Modellinlärning 

Vi vill använda oss av någonting som kallas modellinlärning. Modellinlärning innebär att vi 

lagrar i minnet hur andra beter sig för att kunna använda oss av detta beteende själva i 

framtiden. Enligt social inlärningsteori lärs beteendet in innan den utförs, genom att observera 

en modell av det önskade beteendet bildar man en uppfattning om hur man ska göra för att 

använda modellens beteende (Bandura 1971, s. 6-8). 

3.2.1 Likhet, närhet och auktoritet 

För att modellinlärning ska fungera finns det några faktorer som spelar in; likhet, närhet och 

auktoritet (Karlsson 2007, s. 448-449). Likhet innefattar att man tar efter någon som är lik en 

själv socialt, kulturellt eller könsligt (ibid.). Detta begrepp kan vi använda oss av när 

skolkuratorerna exempelvis pratar om hur eleverna påverkar varandra och hur det kan leda till 

att de mobbar andra. Närhet kan förklaras som någon som står en nära, exempelvis att en 

familjemedlem blir ens modell (ibid.). Detta begrepp kan vi använda när vi analyserar 

skolkuratorns kontakt med eleverna och hur skolkuratorn kan påverka eleverna beroende på 

vilken modell de använder sig av. Auktoritet innebär att man har en modell som man ser upp 

till eller upplever som auktoritär, exempelvis en elev som tar efter en lärare (ibid.). Begreppet 

kommer användas i vår analys när vi diskuterar relationerna mellan skolkurator och elev, 

skolkurator och vårdnadshavare samt skolkurator lärare och hur dessa relationer påverkar 

skolkuratorernas arbete med elever som mobbar. 

 

3.2.2 De fyra stegen 

Förutom de faktorer som nämns ovan kom Bandura (1971, s. 6-8) fram till fyra olika steg som 

är förutsättningarna för att man ska kunna lära sig ett nytt beteende genom modellinlärning. 

De fyra stegen är uppmärksamhet, kvarhållande i minnet, motorisk reproduktion samt 

motivation. 

 

Man måste vara uppmärksam för att kunna lära sig någonting. Detta gäller även när man ska 

lära sig ett nytt beteende. Det är därför viktigt att den som ska lära sig det nya beteendet inte 

är utsatt för sådant som stör uppmärksamheten som exempelvis nervositet eller trötthet. Saker 

som status, prestige och fysiska markörer gör att en modell drar mer uppmärksamhet till sig 
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och den modellen blir därför lättare att dra lärdom från (ibid.). Flera av intervjupersonerna tog 

bland annat upp att det inte finns någon mening med att börja arbeta med att förändra 

beteendet hos en elev när hen är i affekt. Begreppet affekt syftar till när en elev är i ett upprört 

tillstånd. Elevens uppmärksamhet är i det läget inte riktad mot skolkuratorn utan istället på det 

som gjort att elever hamnat i affekt. Detta begrepp kommer vi att använda när vi diskuterar 

vilken roll uppmärksamheten har i skolkuratorns arbete med att förändra ett beteende hos 

elev, föräldrar eller lärare. 

 

För att kunna imitera ett beteende krävs det att man kan hålla kvar det man sett i minnet. Det 

finns olika sätt att minnas vad man uppmärksammat. Ett sätt kan vara att använda sig av inre 

bilder (1971, s. 6-8). I intervjuerna framkom det att skolkuratorerna kan försöka hjälpa 

eleverna att skapa en minnesbild av det beteende som ska imiteras genom att till exempel rita 

upp ett händelseförlopp. Kvarhållande i minnet blir intressant för oss att använda bland annat 

när vi analyserar hur skolkuratorerna försöker skapa bra förutsättningar för att eleverna ska 

minnas det nya beteendet. 

 

Förmågan att översätta minnet av ett beteende till ett faktiskt beteende är nödvändigt för att 

lyckas med modellinlärningen. Denna förmåga kan förbättras genom att vi visualiserar hur vi 

genomför beteendet eller genom erfarenhet (ibid.). Något som lyftes fram i intervjuerna var 

att försöka skapa de förutsättningar som krävs för att en elev ska kunna reproducera ett 

beteende. Förmågan att översätta minnet kommer vi bland annat använda i vår analys kring 

hur skolkuratorerna hjälper elever att översätta minne till faktiskt beteende. 

 

Bandura (1971, s. 6-8) menar att motivation kan man få genom att tidigare ha sett att beteende 

ger förstärkning åt den person som utför det eller att någon har utlovat förstärkning om du 

genomför beteendet. Det kan även handla om negativ förstärkning som kan innebära att du 

blir motiverad till att utföra ett beteende för att undvika ett straff (ibid.). Flera av 

intervjupersonerna pratade om vikten av att motivera eleverna som mobbar till att göra en 

beteendeförändring, därför kommer vi använda detta begrepp i diskussionen kring hur 

skolkuratorerna motiverar elever som mobbar. 

 

Genom modellinlärning och de andra begreppen kan vi få en förståelse för hur skolkuratorn 

agerar modell gentemot de olika aktörerna inom skolan (elev, elevgrupp, lärare och föräldrar) 

och hur det påverkar arbetet med elever som mobbar. 
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I vår analys kommer vi se hur de relationer vi mött i intervjuerna är sammankopplade med vår 

teori. Relationerna vi syftar på är skolkurator-elev, skolkurator-elevgrupp, skolkurator-lärare 

samt skolkurator-förälder. Vi tror att den sociala inlärningen kan påverkas av hur relationen 

mellan människor ser ut om den till exempel är jämlik eller om någon i relationen är i 

beroendeställning. 

 

3.3 Positiv och negativ förstärkning samt bestraffning 

“En positiv förstärkning är varje respons som ökar sannolikheten för att det beteende som den 

följer på ska upprepas” (Karlsson 2007, s. 80). Positiv förstärkning beskriver hur 

konsekvensen påverkar beteendet. Den positiva förstärkningen behöver vara tydlig och i 

samband med att det positiva beteendet utförs för att personen som utför beteendet ska förstå 

att det är önskat. Den behöver även komma i direkt anslutning till beteendet. Näst intill vad 

som helst kan fungera som positiv förstärkning så länge det är någonting som man lärt sig att 

tycka om (Bandura 1971). 

 

Negativ förstärkning innebär att man undviker negativa följder av sitt beteende genom att 

förstärka ett annat beteende (Karlsson 2007, s. 83-84). Detta kan innebära att en elev undviker 

att skrika i klassrummet då eleven får skäll av läraren när hen gör det och inte när hen inte 

skriker. En viktig detalj gällande negativ förstärkning är att när beteendet har upphört ska 

också den negativa förstärkningen upphöra. Om den negativa förstärkningen inte upphör 

förstår inte personen vilket beteende som ska förändras (Bandura 1971; Karlsson 2007). 

 

Genom att bestraffa någon vill man få bort ett oönskat beteende. Bestraffning har dock 

negativa biverkningar som inte är bra ur inlärningssynpunkt. Detta kan vara att det oönskade 

beteendet bara upphör tillfälligt och man blir till viss del istället ögontjänare. I vissa fall kan 

även bestraffning leda till att beteendet förvärras om exempelvis en elev utför beteendet för 

att uppfylla behov som uppmärksamhet och då kan elever hitta nya sätt att utföra på beteendet 

trots bestraffning (Karlsson 2007, s. 84-85). 

 

Vi kommer att använda oss av begreppen positiv och negativ förstärkning samt bestraffning i 

vår analys. Positiv och negativ förstärkning kan vi använda oss av exempelvis när 
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skolkuratorerna talar om hur de vill motivera eleverna som mobbar till att förändra sitt 

beteende samt behålla det “nya” beteendet. Begreppet bestraffning kan vi använda oss av när 

vi tittar på de disciplinära åtgärderna som används och hur den negativa förstärkningen 

misslyckas och blir till bestraffning. 

 

3.4 Problematisering av teorival 

Social inlärning har ett fokus på det synliga och observerbara beteendet medan vår metod 

plockar fram upplevelser och uppfattningar. Hade vi velat komma åt den tysta kunskapen 

hade teorin kunnat användas med hjälp av observationer. Eftersom vi gjort intervjuer innebär 

det att vi har fått deras beskrivning av hur de arbetar och inte hur de faktiskt gör genom att 

observera. Genom observation hade vi själva kunnat se exempelvis hur modellinlärningen ser 

ut samt hur de använder sig av positiv och negativ förstärkning.  

 

Den sociala inlärningsteorin förutsätter även att man följer ett visst mönster. Att följa ett 

mönster betyder exempelvis att en elev ser vårdnadshavare, lärare eller skolkuratorer som en 

modell vilken man väljer att följa. Den fria viljan är därför inte central i denna teori eftersom 

det är just ett mönster som en elev förväntas följa. Teorin är alltså inte nödvändigtvis 

applicerbar på alla människor. 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Kvalitativ metod 

Vår studie syftar till att undersöka skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter av sitt arbete 

med elever som mobbar. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ metod är att föredra när man 

ska få intervjupersonernas erfarenheter. Eftersom vi är intresserade av skolkuratorernas 

uppfattningar och erfarenheter samt att även själva kunna förstå deras perspektiv, passar den 

kvalitativa metoden vår studie. Vi har studerat den sociala verklighet som skolkuratorerna 

befinner sig i och försökt se på forskningsproblemet genom deras glasögon för att kunna 

uppfatta saker som vi annars inte hade gjort. Förhoppningen med att använda en kvalitativ 

metod är att vi kan gå in på djupet av skolkuratorernas erfarenheter kring sitt arbete med 

elever som mobbar. En risk som Bryman (2011) tar upp är att intervjupersonernas 

erfarenheter kan bli feltolkade då det är forskarens egna uppfattning av intervjupersonernas 

erfarenheter som kommer fram i analysen. 

 

I vårt arbete har vi valt att använda en induktiv ansats, Bryman (2011, s. 26-27) förklarar den 

induktiva ansatsen som att man inte styrs utav en teori från början utan den tillkommer efter 

insamlingen av empirin. Genom att ha använt oss av en induktiv ansats har vi försökt undvika 

att bli styrda av någon teoretisk inriktning redan från början. Den teoretiska inriktningen har 

istället tillkommit efter vi samlat in vår empiri. 

 

För att kunna samla in vår empiri valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har specifika teman med i princip 

färdigformulerade öppna frågor som denne utgår från, vilket innebär att intervjupersonerna 

har stor frihet att med egna ord förmedla sina synpunkter och erfarenheter på olika sociala 

fenomen (Bryman 2011). Genom att använda semistrukturerade intervjuer ger man 

intervjupersonerna utrymme att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor (Ahrne 

& Eriksson-Zetterquist 2015). Med hjälp av den semistrukturerade intervjun hade vi möjlighet 

att ställa följdfrågor och skolkuratorerna hade möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar.  

  

Till vår semistrukturerade intervju använde vi oss av en intervjuguide som är uppbyggd kring 

teman med tillhörande intervjufrågor (Se bilaga 1). En fördel med att använda en 
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semistrukturerad intervju istället för en strukturerad intervju är flexibiliteten som tillkommer 

vid utförandet. Vi hade möjligheten att styra intervjun så som vi ville, vilket innebar att vi 

under intervjuns gång kunde byta plats på frågor, lägga till frågor och ta bort frågor vid 

behov. 

 

4.2 Förtjänster och begränsningar 

En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att komma åt den tysta kunskapen. Den tysta 

kunskapen är sådant som intervjupersonerna tar för givet och som går på rutin. Den tysta 

kunskapen krävs för att få praktiken att fungera men den är inte reflekterad, uttalad eller 

medveten. Därför är det svårt för intervjupersonerna att sätta ord på och beskriva sin tysta 

kunskap (Lind 2014, s. 59). Om vi istället hade valt att observera skolkuratorerna i deras 

arbete med elever som mobbar hade vi haft en större möjlighet att ta del av den tysta 

kunskapen. Vi är medvetna om att vi inte fick ta del av det observerbara utan den verklighet 

som beskrevs utifrån intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter vid intervjuerna. 

 

En aspekt May (2001) tar upp är att intervjupersonerna ska ha den kunskap och information 

som intervjuaren är ute efter, annars kan det bli problematiskt under intervjun. De två första 

intervjupersonerna bad om att få intervjufrågorna mailade till sig innan intervjun, efter detta 

erbjöd vi även resterande intervjupersoner att ta del av intervjufrågorna. En nackdel med att 

lämna ut intervjuguiden innan var att vissa av intervjupersonerna redan hade kommit på svar 

till några frågor som vi upplevde som väldigt korrekta och välformulerade. Detta gav oss 

känslan av att deras spontana upplevelse ibland hamnade i skymundan i ett allt för väl 

genomtänkt svar. Det var endast en intervjuperson som inte hade frågorna innan vilket 

resulterade i att intervjupersonen uppfattades mindre förberedd. Dock var denna skillnad liten 

och intervjupersonen, precis som de andra, hade fått veta syftet med vår studie redan i vårt 

informationsmail (se bilaga 2) och var på så sätt ändå förberedd på ämnet. Vi är medvetna om 

att detta påverkar vår studies tillförlitlighet då vi inte vet om skolkuratorerna hade svarat 

annorlunda om de inte fått se frågorna innan. Vi menar däremot att deras möjlighet att vara 

förberedda genom att tänka ut svar på alla våra frågor redan innan intervjun minskade med 

tanke på att vår intervju var semistrukturerad. Eftersom vi gjorde en semistrukturerad intervju 

ställde vi frågor som inte ingick i intervjuguiden (se bilaga 1) som intervjupersonerna fick ta 
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del av. Detta minskade deras möjlighet att vara förberedda eftersom de ändå inte var helt 

medvetna om vad intervjun skulle innehålla.  

 

4.3 Urval 

För att hitta personer som kunde ge relevant information åt vår studie gjorde vi det som 

Bryman (2011, s. 343) kallar ett målstyrt urval. Det målstyrda urvalet innebär att man har 

vissa krav och inkluderingskriterier när man väljer intervjupersoner. Det första kriteriet vi 

hade var att intervjupersonerna skulle vara skolkuratorer. Vi valde skolkuratorer då de har en 

viktig roll i arbetet mot mobbning genom att vara en del av elevhälsan, som ska arbeta med 

elevers psykosociala mående och stötta deras lärande, utveckling och hälsa (Skolverket 2016). 

 

Vi letade upp skolkuratorernas mail och telefonnummer via internet och gav dem en vecka på 

sig att svara, sedan ringde vi upp dem om vi inte fått något svar. Vi upptäckte att det var svårt 

att få tag på intervjupersoner som hade tid att delta i vår studie. Vi fick initialt kontakt med 

nio personer, men vi lyckades enbart boka tid med sex av personerna då de tre resterande 

slutade besvara våra mejl. Resultatet blev sex intervjupersoner från olika stadier på 

grundskolan, fem jobbar i samma stad och en jobbar i en annan stad. 

 

Bryman (2011, s. 433) tar upp bekvämlighetsurval som innebär att man tar de 

intervjupersoner som är tillgängliga. Vi har inte bara använt oss av ett målstyrt urval utan 

även av bekvämlighetsurval eftersom vi valde intervjupersoner som var tillgängliga för oss. 

Samtidigt har vi använt oss av våra krav och inkluderingskriterier gällande intervjupersonerna 

och därför var det också målstyrt. 

 

En styrka i vår urvalsprocess var att det var tidseffektivt att själva kontakta våra 

intervjupersoner istället för att söka kontakten genom skolornas rektorer eller 

kuratorssamordnare för kommunen. Detta gjorde att vi hade en direkt kontakt med våra 

intervjupersoner redan från start. Eftersom vi tog kontakt med intervjupersoner direkt var det 

en fördel ur en konfidentiell synvinkel då ingen annan visste om att intervjupersonerna skulle 

delta i vår studie. 

 



22 
 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

Vi hade redan innan kontakten med intervjupersonerna bestämt oss för att båda skulle vara 

närvarande på alla intervjuer. Intervjuerna utfördes på skolorna där skolkuratorerna arbetar, 

inne på deras kontor. Genom att ha intervjuerna ansikte mot ansikte kan man använda sig av 

verbala hjälpmedel såsom ögonkontakt och kroppsspråk (Bryman 2011). 

 

Intervjuerna började med inledande frågor som berörde olika ämnen. Exempelvis, hur många 

år skolkuratorerna har arbetat på aktuell skola, varför de valde att bli skolkuratorer och hur en 

vanlig arbetsdag kan se ut. Därefter gick vi in på våra teman som innefattade: mobbning 

strategier och tillvägagångssätt, kuratorsrollen, elev och vårdnadshavare, konsekvenser och 

bakomliggande orsaker. Efter några intervjuer upptäckte vi att vi hade övertaliga frågor och vi 

kunde därför välja bort flera. Det gjorde att vi kunde fördjupa oss mer i andra frågor. Varje 

intervju tog en timme och spelades in. 

  

Att vi var två vid intervjuerna blev en fördel för oss då vi kunde ha olika fokus under 

intervjun, den ena kunde fokusera på intervjupersonen och den andra på det runt omkring. Det 

blev även en fördel då inte en person behövde ställa alla frågor utan vi kunde byta av varandra 

och vi fick den tiden vi behövde till att komma på relevanta följdfrågor under tiden som den 

andra ställde sina frågor. Det skulle kunna vara en nackdel att vara två intervjuare då 

intervjupersonen skulle kunna känna sig i underläge och bli mer nervös. Man kan även se det 

som att intervjupersonen som professionell som har överläge då vi ännu är icke-examinerade 

studenter som söker dennes erfarenheter. 

 

4.5 Metodens tillförlitlighet 

För att skapa en trovärdighet i vårt resultat har vi använt oss av en tydlig struktur vid 

insamlandet av vår empiri. Alla intervjuer är inspelade och transkriberade ordagrant utan att 

redigera någonting i dokumenten. Till trovärdigheten hör även huruvida studien går att 

generalisera till andra miljöer eller till större populationer. När man gör en kvalitativ studie 

behöver man vara försiktig när man undersöker om den är generaliserbar (Ahrne & Svensson 

2015, s. 26-28). Vi kan inte generalisera vårt material eftersom det handlar om 
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intervjupersonernas egna uppfattningar och erfarenheter som är personliga och inte 

nödvändigtvis samma som andra skolkuratorers uppfattningar och erfarenheter. 

  

Vi har fått material från intervjuerna som visar att intervjupersonerna uppfattar vissa delar av 

arbetet med elever som mobbar på liknande sätt. Om våra intervjupersoner generellt sett har 

svarat likadant på en fråga eller uttryckt liknande uppfattningar kan vi anta att andra 

skolkuratorer i Sverige kan känna igen sig i vårt material. De borde känna igen sig eftersom 

alla skolkuratorer nämligen arbetar under samma lagar och för att alla arbetar med att 

motverka mobbning på ett eller annat sätt. 

  

Ett kriterium för att uppnå tillförlitlighet som Guba och Lincoln genom Bryman (2011, s.355) 

nämner är överförbarhet vilket innebär om resultatet kan bli det samma i en annan kontext vid 

annan tidpunkt. Eftersom kvalitativ forskning innefattar en mindre grupp intervjupersoner och 

ett mer djup istället för bredd kan detta bli en svårighet. Istället ska man göra en tät 

beskrivning av detaljer för att andra ska kunna bedöma hur överförbart resultatet är i en annan 

kontext (ibid.). För att uppnå överförbarhet har vi gjort en tydlig redogörelse av hur vi kom i 

kontakt med skolkuratorerna, vilka grundfrågor som ställts (se bilaga 1) samt en redogörelse 

för vart inom skolan skolkuratorerna arbetar. 

  

För att andra ska kunna granska och bedöma om vår studie är pålitlig finns det en detaljerad 

och tillgänglig beskrivning av vår forskningsprocess. Med tanke på den stora mängd data vi 

fått in från intervjuerna bad vi inte någon att granska vår forskningsprocess då det skulle 

kräva mycket tid från den som granskar. Det viktiga för oss var istället att se till att det fanns 

möjlighet för vår handledare att granska vår studie. Genom att utföra vår studie på det sättet vi 

gjort stärker det studiens tillförlitlighet. Utöver det bedömer vi även att vår metod hjälpte oss 

att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

För att kunna styrka och konfirmera vår studie krävs det att vi kan säkerställa att vi agerat i 

god tro. För att våra egna värderingar inte skulle påverka utförandet av studien försökte vi 

bland annat ge feedback till varandra efter intervjuerna där vi diskuterade om vi ställt några 

ledande frågor eller sagt någon kommentar som speglade våra egna värderingar. Genom att 

bli medvetna om det kunde vi undvika det inför nästa intervju. För att undvika att våra egna 

värderingar lyser igenom i våra slutsatser har vi bett en utomstående att läsa studien innan 

inlämning. Från denna personens genomläsning kunde vi få kommentarer kring om något 
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resonemang i studien tydligt är grundat i våra värderingar och ändra det. Genom att använda 

en induktiv ansats undvek vi att styras av någon teoretisk inriktning under våra intervjuer. 

Med dessa tillvägagångssätt försökte vi säkerställa att vi agerat i god tro under utförandet av 

studien och i våra slutsatser.  

 

4.6 Bearbetning och analys av data 

Vi spelade in varje intervju för att få en empiri av bra kvalité. Vi bestämde även att följa en 

rutin där vi transkriberade vårt intervjumaterial efter varje intervju. I transkriberingprocessen 

tog vi bort disfluenser som exempelvis ”eh” och konstpauser som vi använder i talspråk och 

som alltså inte fyller någon funktion i vår studie. I citaten har vi varsamt redigerat och satt 

skiljetecken där det passar för att få ett bättre flyt i texten. 

 

När man kodar ett material kan man börja med en öppen kodning och sedan fortsätter man 

med en fokuserad (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 224). Vi började med att göra en öppen 

kodning där vi plockade ut teman från vårt material. De temana vi valde var elev, elevgrupp, 

lärare och vårdnadshavare. Sedan övergick vi till att göra en mer selektiv kodning med hjälp 

av begrepp från Banduras (1971) teori om social inlärning. Koderna som vi fick fram var 

bland annat modellinlärning med tillhörande begrepp, positiv förstärkning, negativ 

förstärkning och bestraffning. Då vår insamling av empiri genererade mycket text valde vi att 

arbeta med olika dokument på datorn istället för att skriva ut materialet. Vi arbetade med att 

klippa ut stycken från det transkriberade materialet och satte sedan in det i olika dokument 

beroende på var det passade. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Vi har valt att utgå ifrån fyra huvudkrav för forskningsetiska överväganden; informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

För att uppfylla informationskravet har vi i vårt informationsmail (Se bilaga 2) samt vid 

intervjutillfällena berättat om syftet med studien, hur lång tid intervjun kommer ta samt att 

deltagandet är frivilligt. Vi berättade vid intervjutillfällena att intervjupersonerna fick avstå 
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från att svara på frågor samt välja att avsluta intervjun vid behov. I vårt informationsmail 

meddelade vi att vi önskade att spela in intervjuerna för att inte glömma bort något som sagts 

under intervjun. Ingen av intervjupersonerna hade någonting emot att vi spelade in 

intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet är till för att man inte ska kunna identifiera personerna som ingår i 

studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 13-14). När vi publicerar vår studie ska man inte kunna 

räkna ut vilka intervjupersonerna är som har deltagit. Vid intervjutillfällena berättade vi för 

intervjupersonerna att vi skulle använda oss av fingerade namn på dem så som “Skolkurator 

1” och att skolan de arbetar på så att de förblir anonyma. 

 

För att säkerställa nyttjandekravet ska man endast använda informationen man får in till sitt 

forskningsändamål (ibid., s.14). Vi har varit noga med att inte tillgängliggöra vår empiri, både 

textform och inspelad, så att andra inte har haft möjlighet att ta del av den. Vid 

transkriberingen har vi använt oss av hörlurar för att endast vi ska kunna höra det inspelade 

materialet. 

 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva denna kandidatuppsats tillsammans eftersom vi ville ha möjligheten att 

diskutera med varandra och stötta varandra under processens gång. Båda har deltagit vid alla 

intervjuer för att kunna känna delaktighet i arbetet och få liknande förståelse för vår empiri. 

Vi har transkriberat materialet var för sig då tiden inte räckte till att göra det tillsammans och 

då vi inte heller ansåg att det fanns något behov av det. Vi har läst och samlat tidigare 

forskning var för sig men skrivit texten tillsammans. I bakgrund, teori, metod, analys har vi 

arbetat på liknande sätt. Genom att skriva och diskutera tillsammans har vi uppnått den röda 

tråd som vi vill ha genom hela uppsatsen.  
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5. Resultat och analys 

Något gemensamt för alla intervjupersonerna är att de har socionomutbildningen som 

grundutbildning. Majoriteten av intervjupersonerna har arbetat med andra saker innan de blev 

skolkuratorer. De kände att det behövs erfarenhet innan man tar ett jobb som skolkurator, 

eftersom arbetet är mycket fritt med stort handlingsutrymme där man får styra sina dagar 

själv. Det finns en variation kring hur länge de arbetat som skolkurator, de har mellan 1-8 års 

erfarenhet inom yrket. Intervjupersonerna är verksamma inom olika stadier vid grundskolan, 

några har hela grundskolan medan andra arbetar på endast låg-mellanstadiet eller endast 

högstadiet. 

 

Alla intervjupersoner uppgav att de arbetar med akuta ärenden såsom konflikthantering, 

inplanerade samtal med elever och lärare, kränkningsanmälningar, vara med på lektioner och 

på raster, telefonsamtal med föräldrar, möten med elevhälsoteamet och värdegrundsarbete. 

Värdegrundsarbetet skolkuratorerna arbetar med är en del av det förebyggande arbetet. 

Intervjupersonerna har inplanerade elevhälsoteam (EHT) möten cirka en gång i veckan och 

där ingår andra yrkesgrupper på skolan såsom lärare, rektor, skolsköterska med flera. Vid ett 

EHT-möte kan skolkuratorerna eller de andra yrkesgrupperna samtala om elever som utsatt 

andra för mobbning samt få stöttning i hur de ska gå tillväga i arbetet med eleverna. Vid dessa 

möten kan även skolkuratorerna få till sig elever som lärarna känner att de inte kan hjälpa. 

 

5.1 Skolkuratorernas uppfattning av mobbning och arbetet 

med elever som mobbar 

Generellt sätt uppfattar skolkuratorerna mobbning som att någon kontinuerligt blir utsatt för 

negativa handlingar. Just kontinuitet var ett nyckelord för dem, om en negativ handling endast 

förekommer en gång räknas det inte som mobbning, den behöver upprepas vid flera tillfällen. 

Majoriteten av skolkuratorerna benämnde de negativa handlingarna som kränkningar. 

Skolverket (2012) skriver att när en elevs värdighet kränks räknas det som kränkande 

behandling, det kan handla om att andra elever tar avstånd genom att viska, skämta eller reta. 

Att bli knuffad eller slagen räknas också som en kränkning. Majoriteten av skolkuratorerna sa 

att eleverna som mobbar inte alltid utsätter samma person utan kan utsätta olika personer. 
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Vissa av skolkuratorerna var inte bekväma med att använda varken ordet mobbning eller säga 

att elever som mobbar. En anledning till det var att ordet upplevs som ett brett ord och ett 

starkt ord som väcker mycket känslor. En skolkurator sa ”[…] mobbning är ju ett väldigt 

stämplat ord, det e ju liksom såhär en röd lampa bakom de liksom så fort man hör de.”. Det 

innebar att de istället för ordet mobbning använde kränkningar och istället för att säga elever 

som mobbar sa de elever som utsätter. 

 

Vid frågan om skolkuratorerna såg några risker för eleverna som mobbar andra svarade 

merparten att de kunde se risker med elevernas beteende längre fram och att man därför 

behöver arbeta med dessa elever. 

 

Jag skulle säga att beteendet blir ju manifest på ett annat sätt och det är det 

man får uppmärksamhet kring. Det är ju en negativ inlärning om vi ska 

prata om psykologi, om vi pratar beteende så är det ju, det kan ju sätta en i 

klistret absolut och det kan det göra redan på gymnasiet för att då är man 

ännu lite tuffare. - Skolkurator 3 

 

Utifrån det skolkuratorerna berättade kan man konstatera att det finns ett behov av att 

prioritera arbetet med eleverna som mobbar för att förändra deras beteende. Majoriteten av 

skolkuratorerna menade att de behövde arbeta med eleverna redan i tidig ålder för att kunna 

minska riskerna. Om skolkuratorn kan stoppa det oönskade beteendet hos elever som mobbar 

andra, kan de även stoppa riskerna som eleven kan utsättas för längre fram i livet. Genom att 

anpassa sitt arbetssätt och agera modeller för eleverna som mobbar kan skolkuratorerna 

förändra deras beteende. Vi kommer att analysera skolkuratorernas arbetssätt utifrån det 

Bandura (1971, s. 6-8) kallar modellinlärning genom likhet, närhet och auktoritet samt de 

olika stegen som tillkommer. Modellinlärning blir aktuell i relationen mellan skolkuratorn och 

elev, skolkuratorn och elevgruppen, skolkuratorn vårdnadshavare samt skolkuratorn och 

lärarna. Tillsammans med modellinlärning kommer även Banduras (1971, s. 2-3) begrepp 

positiv och negativ förstärkning samt straff att användas i analysen. 
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5.2 Skolkuratorernas individuella arbete med elever som 

mobbar 

 

5.2.1 Stöd i relation till eleven 

Skolkuratorerna kan använda sig av det som Karlsson (2007, s. 448-449) benämner som 

auktoritet och närhet när de agerar som modell för elever på skolan. Skolkuratorn har en 

auktoritet för att de är överordnade eleverna och för att eleverna troligtvis ser upp till 

skolkuratorn på grund av sin yrkesroll. Skolkuratorn är en vuxen som man kan lita på och 

som får ta kontakt med elevernas vårdnadshavare. Genom sin auktoritet kan skolkuratorn vara 

en förebild för elever som mobbar och visa med gott exempel på hur ett önskat beteende ser 

ut. Att vara modell genom närhet innebär att en person tar efter en för att det finns en trygghet 

i relationen (ibid.). Genom att vara en av de trygga vuxna i elevernas liv kan skolkuratorn 

även vara denna sortens modell. Att som modell finnas där för eleverna och stötta dem som 

mobbar lyfte skolkuratorerna fram som en viktig del i deras arbete. 

 

Det är väl lite den funktionen man har som kurator, en expert på 

relationsbyggande, som ska vara alltid litegrann djävulens advokat och vara 

på elevens sida och försöka förstå och försöka sätta sig in i den situationen 

oavsett nästan vad dom gör. - Skolkurator 2 

 

[...] det viktiga i allt det är bemötandet, att inte komma med pekpinnar då 

heller, utan att fortfarande vara intresserad av att skilja på det personen har 

gjort och personen. - Skolkurator 6 

 

Skolkuratorerna kan alltså vara modeller med den auktoritära stilen genom sin yrkesroll, men 

i det individuella arbetet med en elev som mobbar lyfter de fram närheten till eleven som 

viktig. För att kunna stötta eleven måste skolkuratorn bygga en relation och visa att även om 

eleven har betett sig på ett oönskat sätt så finns hen där för eleven. Skolkuratorn behöver 

bemöta eleven med förståelse och visa att hen är intresserad och bryr sig för att skapa en 

trygghet dem emellan. I citaten ovan kan man förstå det som att det är viktigt att inte vara 

anklagande gentemot eleven om man vill kunna få kontakt med och stötta eleven. Istället bör 
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man försöka visa att man är på elevens sida. Det verkar således som att skolkuratorerna är en 

modell som har en balans mellan närhet och auktoritet men att närheten kommer i första hand 

i relationen med eleverna. 

 

5.2.2 Stöd i förhållande till hemsituationen 

Majoriteten av skolkuratorerna lyfte fram att en anledning till att de är viktigt att använda ett 

stödjande arbetssätt gentemot elever som mobbar är att de eleverna oftast inte mår bra själva 

av olika anledningar. Det kan innebära att eleverna inte bara behöver stöttning kring 

“mobbningssituationen”, utan även kring andra delar i elevens liv. I tidigare forskning har 

man exempelvis sett att elever som mobbar andra kan ha en konfliktfylld hemmiljö med svåra 

relationer till sina föräldrar (Svensson 1999). 

 

Sen har vi dom barnen som är lite ext… som har ett mobbning beteende för 

att [...] jag tycker att dom inte riktigt får den coachningen hemma liksom. - 

Skolkurator 4 

 

[...] inte själva slagsmålet men oftast får man då en liten ingång till eleverna 

och kan prata om dom andra sakerna som ligger under deras handlingar. 

Man får då kanske veta att dom mår väldigt dåligt på grund av en 

hemsituation eller att de blir slagna hemma, det kan vara vad som helst så 

för mig är det väl... Kränkningar eller mobbning och slagsmål är oftare 

symtom på någonting annat större. Det är inte den primära grejen. - 

Skolkurator 2 

 

Utifrån ovanstående citat räcker det alltså inte alltid med att skolkuratorn endast pratar med 

eleven om det oönskade beteendet som hen använt för att beteendet ska förändras, det krävs 

också att skolkuratorn finns där och stöttar eleven i andra delar av elevens liv. Det kan handla 

om att eleven behöver prata om och få stöttning kring sin hemsituation för att en förändring 

av beteendet ska kunna ske. Tidigare forskning visar att för att kunna förändra en elevs 

beteende måste eleven ha en vuxen att se upp till och ha som rådgivare (Austin, Barnes & 

Reynolds 2016). I citatet nedan beskrev skolkuratorn hur hen pratar med eleverna om annat i 

deras liv för att kunna få bättre förståelse kring deras situation. 
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Vi har en sån här skolsocial kartläggning där man pratar väldigt mycket om 

om ja. [...] utan då pratar man om vad du gör på din fritid, vem är din familj, 

hur är det här, hur är det på rasterna, hur är det på lektionerna. Vad är dina 

starka sidor? Är det någonting du skulle kunna förändra? Är det någonting 

vi kan hjälpa till med? Är det något någon annan skulle behöva veta? - 

Skolkurator 6 

 

För att kunna förändra ett beteende menar Bandura (1971, s. 6-8) att personen måste vara 

uppmärksam och kunna lägga beteendet på minnet. Det kan bli en svårighet för en elev att 

vara uppmärksam nog för att kunna ta del av och lägga ett nytt beteende på minnet om eleven 

har problematik i sitt liv som tar mycket fokus. Stöttning kring problematiken i elevens liv 

kan leda till att elevens fokus skiftas från problematiken till att faktiskt kunna göra en 

förändring. Om skolkuratorerna får chansen att få en större förståelse kring elevernas liv kan 

de också förstärka det som fungerar i elevernas liv. 

 

5.2.3 Stöd i beteendeförändringen 

En annan aspekt som majoriteten av skolkuratorerna tog upp har med uppmärksamheten hos 

eleven att göra. Skolkuratorerna försöker att inte samtala och stödja eleven när eleven är i 

affekt. De menar att det är väldigt svårt att få kontakt med eleven i de situationerna eftersom 

att eleven ofta har sin uppmärksamhet riktad åt ett annat håll. 

 

Vår erfarenhet säger att försök att inte prata, inte reda ut sakerna när barnet 

är i affekt vilket dom är oftast när de... Ja men det är olika vilken elev det 

gäller, men dom är det oftast ganska tätt på själva kränkningen även om du 

ska prata med dom sen. Om dom precis har varit i någon konflikt ska du 

inte heller ta tag i de då för de väldigt svårt att nå eleven. - Skolkurator 1 

 

Enligt skolkuratorn är det svårare att stötta eleven och få eleven att förändra sitt beteende om 

elevens uppmärksamhet inte är riktad åt samtalet med skolkuratorn. Eleven kommer inte hålla 

kvar det som skolkuratorn säger i minnet och göra om det till ett faktiskt beteende eftersom de 

inte ens är uppmärksamma på hur deras beteende ska förändras. För att kunna använda sig av 

ett nytt beteende är ett av stegen som Bandura (1971, s. 6-8) tar upp att kunna omvandla 

minnet till ett faktiskt beteende. Detta har skolkuratorerna olika sätt de stöttar eleverna på. 
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Man kan ju ritprata också alltså rita upp händelsen. Att rita upp händelsen 

såhär hände den, det kan vi göra, gör nu den som den borde ha varit och 

man får ju nöta in ett annat sätt att tänka på något vis. Alltså hur kände den, 

hur kände den tror du när… Nä den brydde sig inte, hon var inte ledsen, hur 

såg hon ut egentligen vad hon glad, nej det var hon kanske inte. - 

Skolkurator 4 

 

I detta citat ser man hur skolkuratorn försöker förändra ett beteende hos en elev. Genom att rita 

upp scenariot tänker skolkuratorn att eleven lättare kan se framför sig hur elevens beteende 

påverkat den andra eleven. På detta vis kan skolkuratorn lättare få elevens uppmärksamhet 

men också få eleven att lägga detta på minnet och förändra sitt beteende. 

 

5.2.4 Stöd genom förebyggande arbete 

Helst vill skolkuratorerna arbeta stöttande med eleverna redan innan de har uppträtt med ett 

oönskat beteende. Genom att vara ute i klassrum och på rasterna för att observera samt genom 

att umgås med eleverna för att lära känna dem, kan skolkuratorerna tidigt uppmärksamma om 

en elev inte verkar må bra eller om en elev närmar sig till att använda ett oönskat beteende. 

Det innebär att man i ett tidigt stadie kan börja arbeta med eleven för att undvika att hen 

påbörjar ett beteende som ses som oönskat eller oacceptabelt. 

 

Ett sätt är förebyggande direkt mot eleverna och det är lite som jag sa innan, 

jag vill lära känna dom och ha en relation med så många som möjligt. Innan 

någonting händer. Det är lättare att plocka in en elev och säga du verkar inte 

må bra vi måste prata om dom vet om vad jag gör, vem jag är. - Skolkurator 

2 

 

Skolkuratorernas närvaro i de olika klasserna på skolan, på rasterna och i matsalen blir ett 

förebyggande arbete som kan underlätta och förbättra skolkuratorns arbete på en individuell 

nivå. 
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5.2.5 Motivation 

Begreppet motivation har fått ett eget avsnitt gällande skolkuratorernas individuella arbete 

med elever som mobbar. Att motivera eleverna används kontinuerligt som arbetssätt för att 

lyckas förändra elevernas beteende och skolkuratorerna hade många tankar kring det. 

 

Majoriteten av skolkuratorerna menade att om de ska lyckas med att förändra en elevs 

beteende krävs det inte bara stöttning utan även motivation. Skolkuratorn måste plocka fram 

de delar i elevens beteende som är bra och som kan användas för att skapa förändring. Detta 

kan skapa hopp hos eleven om att en förändring faktiskt är möjlig och leda till att eleven blir 

motiverad till att utföra förändringen. I Mynatt och Studers (2015) studie skriver de om att 

skolkuratorer bör lära elever olika sociala normer och beteenden, det kan vara så att eleverna 

inte förstår att de sårar andra genom sitt beteende. Genom att prata med eleverna och försöka 

få dem att förstå vad som blivit fel kan skolkuratorerna motivera eleverna så de kan förändra 

beteendet. 

 

[...] man måste ju ha mycket relation för att ha mandat att påpeka liksom 

kritisera ett beteende eller säga att det här är inte... Eller det här är ett 

problem, vi måste göra någonting annorlunda. Där måste man ju träffas, har 

man träffas tio gånger så ska nio gånger vara positiva. Får man en kritik så 

måste man ha nio bra grejer [...]. - Skolkurator 4 

 

Utifrån citatet ovan kan man förstå att kritik måste gå hand i hand med beröm eller positiv 

feedback. Om eleven bara får kritik under ett samtal med skolkuratorn kan man tänka sig att 

eleven inte blir motiverad till att förändra sitt beteende eftersom det kan vara svårt att se hur 

en förändring ska gå till om “allt” i elevens beteende är dåligt. Det krävs att eleven får höra att 

det finns bra saker med eleven också för att hen ska kunna känna att det är möjligt, den 

positiva förstärkningen blir nödvändig. Positiv förstärkning innebär att man förstärker ett 

önskat beteende genom exempelvis beröm (Bandura 1971, s. 2-3). I citatet tar skolkuratorn 

även upp att det krävs att man har en bra relation med eleven som man ska arbeta med för att 

någon förändring ska kunna ske. Från det kan man dra slutsatsen att vara modell utifrån 

närhet är att föredra när det gäller att motivera eleven. 
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Enligt Bandura (ibid., s. 6-8) kan motivation vara att man får förstärkning när man har utfört 

beteendet eller att man har blivit utlovad förstärkning om man genomför beteendet. Två av 

skolkuratorerna betonade vikten av att ge beröm och belöning (positiv förstärkning) när 

eleven förändrat sitt beteende. Deras ambition är att kunna ge eleven beröm direkt när man 

som skolkurator ser att eleven utför det förändrade beteendet, så att eleven får den positiva 

förstärkningen direkt efter och kan känna sig motiverad att fortsätta med beteendet. Bandura 

(1971) menar att det är viktigt att den positiva förstärkningen kommer i direkt anslutning till 

att beteendet utförts. Dock har inte skolkuratorerna möjligheten att alltid finnas på plats när 

eleven utför det förändrade beteendet och därför är de noga med att koppla in lärarna så att de 

också kan ge eleven positiv förstärkning vid förändrat beteende. 

 

[...] försöker jag ju jobba med läraren att du måste uppmärksamma den 

förändringen som personen gör, för nu ska den... Nu sitter jag här och 

motiverar med mera så blir personen motiverad och ja det här ska jag prova. 

Så går dom och provar sitt nya beteende då är det viktigt att den vuxna 

uppmärksammar den förändringen och den förb… Alltså och ser det, för att 

personen ska känna att ja men jag får ju vinster, om ni förstår, av att jag 

förändrar mitt beteende och då kan jag tänka mig att göra det. - Skolkurator 

6 

 

Citaten ovan visar att det viktigaste är att eleven får någon form av positiv förstärkning 

oberoende av om den kommer ifrån lärare eller skolkurator. Något man kan fundera över är 

om den positiva förstärkningen kan skapa mer eller mindre motivation beroende på om 

förstärkningen kommer antingen från en modell som har stilen närhet eller om den kommer 

från en modell med stilen auktoritet. 

 

Skolkuratorerna menade att i de samtalen där de försöker motivera eleven kritiserar de sällan 

elevens beteende då det kan få eleven att känna att de inte kan genomföra förändringen. De 

använder sig alltså sällan av det som Bandura (1971, s. 2-3) kallar negativ förstärkning. 

Negativ förstärkning innebär att en person undviker negativa konsekvenser av sitt beteende 

genom att bete sig på ett annat sätt istället (ibid.). De gånger som skolkuratorerna använder 

negativ förstärkning gentemot eleverna är om de ser ett oönskat beteende direkt, när det 

exempelvis ser det ute på rasterna. Då använder de negativ förstärkning för att markera inför 

alla elever att beteendet inte är acceptabelt på skolan. Tidigare forskning visar att det finns 
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olika strategier som fungerar för att reducera mobbning och ett av alternativen är att 

personalen är tydlig med vilka regler skolan har (Cunningham & Whitten 2007). 

 

5.3 Skolkuratorernas arbete med elevgruppen 

Skolkuratorerna arbetar inte bara med den enskilde eleven utan försöker hela tiden arbeta med 

hela elevgruppen i de olika klasserna. Detta kallar de för det förebyggande arbetet vilket 

innefattar mycket värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet handlar om att lära eleverna dels 

hur man ska uppföra sig mot varandra och dels om andra delar kring livet i stort. Det 

förebyggande arbetet mot mobbning är det som majoriteten av intervjupersonerna ansåg är det 

viktigaste. Genom att arbeta förebyggande kan man som skolkurator förhindra att 

elevgruppen använder ett oacceptabelt beteende mot varandra så som mobbning. 

 

Men man måste lyfta det så att hela skolan, så att det blir att alla förstår att 

det här sociala beteendet inte är accepterat i samhället. Man måste utvidga 

det för att det ska få effekt, att det kommer från det hållet också och inte 

bara från individen. - Skolkurator 3 

 

Vi behöver skapa grupper i klassen så att vi börjar prata om värderingar och 

hur är vi mot varandra. - Skolkurator 5 

 

Skolkuratorerna tog upp många olika former av förebyggande arbete som används på de olika 

skolorna där de arbetar. Ofta får skolkuratorerna reda på vilket slags förebyggande arbete som 

behövs genom exempelvis trivselenkäter, observationer eller utifrån vad lärarna berättar om 

sina elevgrupper. 

 

Ibland är det ja men den här klassen dom snackar mycket skit dom har en 

jättetråkig attityd i klassen, inte en inte två utan alla har någon såhär, 

skrattar när någon gör fel eller sprider rykten och snackar skit. Då kan man 

förhoppningsvis jobba förebyggande genom att ha värderingsövningar och 

sånt innan det blir någon sådan situation. - Skolkurator 2 
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Värdegrundsarbete i form av olika övningar och liknande togs upp som ett förebyggande 

arbete av skolkuratorerna. Det blir en form av modellinlärning där skolkuratorn visar och 

diskuterar hur man ska bete sig mot varandra. Skolkuratorerna agerar modeller i form av 

auktoritet mot elevgruppen eftersom skolkuratorerna är överordnade eleverna och fungerar 

som en förebild gentemot eleverna. Här är det svårare för skolkuratorerna att vara modell i 

form av närhet eftersom de inte har samma relation till alla elever i klassen. Genom att vara 

en modell som har den auktoritära stilen kan man visa hur ett önskat beteende är genom att 

vara ett gott exempel som andra vill ta efter (Karlsson 2007). En av skolkuratorerna berättade 

att hen hela tiden tänkte på hur hen uppfattades av eleverna. 

 

[...] jag vet jag har en effekt på andra och det har alla vi är inte bara 

ensamma isolerade öar. Vi har effekt på varandra så jag måste tänka på min 

energi, hur jag har min kropp, vad jag säger, vilket tonläge jag säger det. 

Och jag måste, jag ska aldrig gå förbi någon och inte se den människan. - 

Skolkurator 3 

 

I detta citat ser man också tydligt att skolkuratorn tänker på att hen är en modell för eleverna, 

inte bara när det gäller mobbning. Trots att skolkuratorerna är av den auktoritära stilen med 

hela gruppen innebär det inte att det inte finns en viss närhet i det också. I den auktoritära 

stilen är det någonting i beteendet som skolkuratorerna har som eleverna vill eftersträva att 

själv använda sig av. 

 

[...] det är min erfarenhet, jobba främjande förebyggande tidigt, stärk 

gruppen, stärk klassgruppen menar jag. Så dom tydligt kan säga ifrån så att 

man har någon slags trygghet i att majoritet av klassen inte vill detta och då 

är det svårt för mobbaren att komma in i de. - Skolkurator 1 

 

När man kommer och påminner dom om att ja just de nu kommer ju hon 

just det, att vi ska prata om det igen, att man blir påmind om att någonting 

har varit fel och oavsett om man då inte alltid vill kännas vid det så tror jag 

ändå att det gör något litet att man ändå är där och jag kommer igen. - 

Skolkurator 5 
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När skolkuratorerna arbetar med hela elevgruppen använder de sig av både positiv och 

negativ förstärkning. Den negativa förstärkningen använder skolkuratorerna som citatet av 

Skolkurator 5 visar, genom att påminna och berätta om vilket beteende som inte är önskvärt. 

Detta leder till att eleverna lättare kan minnas de beteendet som är önskvärt för att sedan 

kunna använda sig av det. En viktig detalj när man ska använda sig av negativ förstärkning är 

att man avslutar med den negativa förstärkningen när beteendet upphört (Karlsson 2007). 

Samtidigt använder de positiv förstärkning genom att de berättar vilket beteende som är bättre 

att använda sig av. På så sätt får skolkuratorerna hela elevgruppen att förstå vilket beteende 

som är önskvärt, vilket underlättar skolkuratorernas arbete med elever som mobbar. 

 

[...] elevråd alltså elevrepresentanter, elevinflytande är också jätteviktigt att 

dom är med också och känner av i sina klasser sen i klassråden då. Hur är 

stämningen? Hur är tryggheten på skolan? Och sådär så då får man väl 

snappa upp det liksom och sen göra någonting av det. - Skolkurator 3 

 

Tidigare forskning styrker insatser som inkluderar elevgruppen i arbetet mot mobbning 

(Cunningham & Whitten 2007). Genom att involvera eleverna i arbetet som skolkuratorn i 

citatet beskrev underlättar man arbetet mot mobbning. Man får också eleverna inkluderade 

vilket kan göra dem mer förstående till varför det är viktigt att undvika ett oönskat beteende. 

På så sätt får skolkuratorerna eleverna till att gå igenom de fyra stegen som Bandura (1971, s. 

6-8) använder sig av. Genom kontinuerligt värdegrundsarbete får skolkuratorerna eleverna att 

bli uppmärksamma på vad som behövs göras, eleverna lägger detta på minnet och blir 

motiverade till att faktiskt förändra sitt beteende då de önskade beteendet får positiv 

förstärkning genom uppmuntran. När skolkuratorerna gör eleverna uppmärksamma på ett nytt 

beteende gäller det att positivt förstärka det så att eleverna implementerar beteendet hos sig 

själva. Bandura (ibid., s. 3) menar att positiv förstärkning är ett bra verktyg för att en person 

ska bibehålla ett önskat beteende. 

 

5.3.1 Relationerna mellan eleverna 

Skolkuratorernas arbete med elever som mobbar påverkas inte bara av elevernas relationer till 

lärare, skolkurator och föräldrar utan också av elevernas relation till andra elever på 

skolan.  Karlsson (2007, s, 448) skriver att vid modellinlärning finns begreppet likhet vilket 
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innebär att man följer en modell som är lik sig själv på olika sätt, det kan vara könsligt, 

kulturellt och socialt (ibid.). Två av skolkuratorerna tog upp att det finns en speciell jargong 

mellan eleverna där de arbetar som är svår för dem att hantera. Jargongen kunde tolkas som 

mobbning samtidigt som eleverna uttryckte det som att de bara “flippade” och var kompisar 

ändå. 

 

[...] här på skolan tycker jag att det oftast, att alla är med på de men att det 

är en jargong som vi inte kommer undan. Att den är jätte jättesvår att 

hantera, det är ”flipp” brukar många säga. Att vi flippar bara, nej de är 

ingenting sånt, va hur, vi är kompisar ju. De är den mentaliteten som många 

här har och den är svår att bryta eller svår att gå i djupet med. - Skolkurator 

1 

 

Det har blivit lite så om du är tuffare så har du mer makt, alltså att det är ett 

skevt sätt att se på ordet makt och därför kan vissa elever vara väldigt 

taskiga mot andra elever för att i den stora hela gruppen få respekt och ja. -

Skolkurator 1 

 

Önskan att få vara med finns hos alla människor eftersom att vi är sociala varelser och 

behöver andra. Genom jargongen mellan eleverna lär sig eleverna detta beteende av varandra, 

i form av det Karlsson (2007, s. 448) nämner som likhet. Modellinlärningen mellan 

skolkuratorerna och eleverna är inte byggd på likhet och på så sätt kan det bli en svårighet för 

skolkuratorerna att bryta beteendet mellan eleverna. Det är inte alltid att eleverna lyssnar på 

skolkuratorerna och lärarna då de hellre vill göra som deras klasskamrater och använda det 

oönskade beteendet som de vuxna vill förändra. Tidigare forskning visar att elever som inte 

mobbar tror att elever som mobbar kan bete sig på ett elakt sätt för att få status i elevgruppen 

(Thornberg 2013). Här kan tänkas att skolkuratorerna arbetar med att få eleverna att agera 

modeller gentemot varandra i form av likhet så att de använder ett önskat beteende istället för 

mobbning. Det kan leda till att elever blir goda förebilder och vågar markera att mobbning 

inte är okej, så att det oönskade beteendet försvinner. 
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5.4 Samarbetet mellan skolkurator och vårdnadshavare 

Bandura (1971, s. 10) menar att en av de vanligaste förebilderna vi har som barn är våra 

vårdnadshavare. Redan sedan ung ålder observerar vi hur de beter sig och många barn 

använder därför samma beteende (Karlsson 2007; Thornberg 2013). Vårdnadshavarna har en 

central roll i elevernas liv och alla skolkuratorer lyfte fram vikten av att ha ett fungerande 

samarbete med dem. Skolkuratorerna förklarade att en elev som mobbar behöver stöttning 

hemifrån för att lyckas förändra sitt beteende och att det är viktigt för dem som skolkuratorer 

att veta att det händer en förändring hemma också. 

 

Ja och det ska dom vara också. Oavsett om deras barn har gjort rätt eller fel 

så ska ju föräldrarna ha chansen att prata med sina barn också. För oss är det 

ju lite skyddsnät att komma i kontakt med föräldrarna och får veta att det 

händer någonting hemma också. - Skolkurator 2 

 

I intervjuerna framkom det att det som sker i samarbetet med vårdnadshavare till elever som 

mobbar är att skolkuratorn berättar för vårdnadshavaren att det beteendet som eleven haft inte 

är acceptabelt på skolan. Sedan ger de vårdnadshavaren råd och stöd kring hur de ska bete sig 

för att hjälpa eleven att förändra sitt beteende. Skolkuratorerna fungerar som en modell för 

vårdnadshavarna eftersom att de kan förklara och ge exempel på hur vårdnadshavarna ska 

hantera sina barn. 

 

Relationen mellan skolkuratorn och vårdnadshavarna är inte jämlik eftersom skolkuratorn är 

en professionell som har en annan professionell kunskap än vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna hamnar även i ett underläge eftersom att det är deras barn som har betett sig 

olämpligt. Karlsson (2007) menar att människor kan följa modeller som man ser upp till eller 

upplever som auktoritär. Därför kan skolkuratorn bli en modell för vårdnadshavarna genom 

den auktoritära stilen. En skolkurator tog upp att det är en fördel att ha vissa likheter med 

vårdnadshavarna. 

 

Man behöver lite livserfarenhet också, det är jättebra att ha barn faktiskt 

man får ett helt annat perspektiv, man blir lite mer ödmjuk också faktiskt 

mot föräldrarna. - Skolkurator 4 
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I ovanstående citat pratade skolkuratorn precis om vad som underlättar samarbetet med 

föräldrarna och menar att när man har barn får man ett annat perspektiv. Det innebär att 

skolkuratorn även kan fungera som en modell genom den likhet som finns med 

vårdnadshavarna. Denna likhet innefattar att både skolkuratorn och vårdnadshavaren har barn 

och kan känna igen sig i varandras situationer. 

 

Samtidigt lyfte intervjupersonerna upp att det finns en viss problematik i kontakten med 

vårdnadshavare till elever som mobbar. När skolkuratorerna kontaktar en vårdnadshavare och 

berättar att dennes barn har mobbat någon annan kan de snabbt bli defensiva och se det som 

en kritik mot deras barn och sin uppfostran. 

 

Det är ju aldrig några problem att prata, det är aldrig några problem att få 

kontakt liksom, det är det inte men det är klart den är ju frostig [...]. Men 

där blir föräldrarna, där tar man ju på sig det själv, det blir en kritik oftast 

mot föräldraskapet. - Skolkurator 3 

 

Ja för det är många föräldrar som försvarar sina barn väldigt mycket så att 

det kan bli såhär men har ni bevis på och så vidare och så [...]. - Skolkurator 

1 

 

Bandura (1971) menar att negativ förstärkning exempelvis genom kritik kan få en person att 

förändra sitt beteende. En anledning till att vårdnadshavarna reagerar defensivt och känner sig 

kritiserade av skolkuratorerna kan vara att skolkuratorerna använder negativ förstärkning 

genom att poängtera att deras barn har betett sig oacceptabelt. Dock kan skolkuratorerna 

behöva berätta om elevernas beteende för att kunna åstadkomma en förändring av elevernas 

beteende. Först använder skolkuratorerna negativ förstärkning och sedan ger de positiv 

förstärkning kring de kvaliteter de har som vårdnadshavare och hur de kan använda 

kvaliteterna på bästa sätt gentemot deras barn. Genom att arbeta med den positiva 

förstärkningen kan vårdnadshavarna förhoppningsvis bli mindre defensiva. Positiv 

förstärkning kan innefatta uppmuntran eller någonting annat som man lärt sig tycka om (ibid., 

s. 2-3). 
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Sen så får du va förälder där i mötet med mig men du ska inte säga till mig 

vad jag ska göra liksom här är jag experten eller läraren experten eller så. 

[...] föräldrar kan ha jättesvårt för o ta från skolan att vi upplever att barnen 

har ett problematiskt beteende mot dom andra och att vi ser allvarligt på det, 

- Skolkurator 4 

 

I detta citat kan man utläsa att skolkuratorn agerar som en auktoritet genom att utnämna sig 

som expert. Tillsammans med detta använder hen även negativ förstärkning då elevens 

problematiska beteende lyfts fram. Här kan man tänka sig att kontakten kan bli problematisk 

och vårdnadshavarna känner sig kritiserade vilket också verkar vara fallet här då hen menar 

att vårdnadshavarna kan ha jättesvårt att hantera det som hen säger om deras barn. 

 

Man kan tänka sig att den negativa förstärkningen både kan leda till att vårdnadshavarna 

väljer att inte lyssna på skolkuratorerna och inte förändra sitt beteende eller att de tvärtom 

väljer att lyssna och göra förändring. Om vårdnadshavarna blir kritiska och känner att 

skolkuratorn inte har rätt kan vårdnadshavarna slå de ifrån sig och inte vilja göra någon 

förändring. Därav går inte vårdnadshavarna de fyra steg som Bandura (1971, s.6-8) förklarar. 

Skolkuratorerna får inte vårdnadshavarnas uppmärksamhet kring förändringen, 

vårdnadshavarna lägger inte detta på minnet, gör inte en förändring och motivationen finns 

inte heller. Vid det andra scenariot kan vårdnadshavarna fortfarande tycka att skolkuratorerna 

har fel, men för att slippa negativa konsekvenser som att skolkuratorn exempelvis hör av sig 

igen, kan vårdnadshavarna göra en förändring. Skolkuratorerna får då vårdnadshavarnas 

uppmärksamhet kring vad som behöver förändras, lägger detta på minnet och införlivar 

förändringen i sitt liv. Skolkuratorerna har då motiverat vårdnadshavarna till en förändring 

genom negativ förstärkning och därmed blir det en önskad effekt, förändringen sker. Enligt 

Bandura (1971, s. 6-8) kan en person bli motiverad att förändra ett beteende för att undvika 

negativa konsekvenser. 

 

Då är det en styrka att jobba länge på ett ställe för att man, jag kan alla 

eleverna, föräldrarna, personalen och jag har redan förebyggt genom att ha 

relation med de flesta vilket innebär att det inte är så jättesvårt för mig att gå 

in när det händer någonting. - Skolkurator 2 
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Ja men drömvärlden skulle vara att ha föräldrar som verkligen backar upp 

som är på samma, vad ska man säga... Att det inte ska vara 

meningsskiljaktigheter mellan skola och vårdnadshavare, det skulle vara en 

drömvärld. - Skolkurator 1 

 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning gällande skolkuratorers kontakt med 

vårdnadshavare till elever som mobbar. Dock var hälften av skolkuratorerna övertygade om 

att ett bättre samarbete mellan dem och vårdnadshavarna hade förbättrat arbetet med eleverna 

som mobbar. Genom att vårdnadshavarna är involverade kan man arbeta tillsammans mot att 

förändra beteendet hos eleverna, det krävs förändring både hemma och i skolan. Både 

skolkuratorerna och vårdnadshavarna agerar modeller för eleverna. Karlsson (2007, s. 80) 

skriver att positiv förstärkning kan ges genom uppmuntran, därför kan skolkuratorerna och 

vårdnadshavarna ge eleven positiv förstärkning genom att uppmuntra en förändring av 

beteendet hos eleven. På så sätt kan även eleven känna en motivation att förändra sitt 

beteende när denne märker att omgivningen runt omkring uppskattar och belönar det nya 

beteendet. 

 

5.5 Samarbetet mellan skolkurator och lärare 

För att lyckas i arbetet med elever som mobbar menade alla skolkuratorerna att samarbetet 

med lärarna på skolan är väsentligt. Detta för att lärarna är de som träffar eleverna mest under 

skolgången och för att arbetet med att förändra elevers beteende inte lyckas endast genom att 

skolkuratorn arbetar med det. Tidigare forskning visar att det bästa sättet att motverka 

mobbning är att så många yrkesgrupper som möjligt på skolan är inkluderade i arbetet mot 

mobbning (Beckman & Hagquist). Majoriteten av intervjupersonerna lyfte fram att i 

samarbetet med lärarna är de noga med att finnas till hands för dem för att ge råd och stöd 

kring arbetet med elever som mobbar för att arbetet ska bli så bra som möjligt. 

 

Så när dom då pratar om sitt då så sitter jag med och kan ge tips och tricks 

eller lyssna och samla information eller säga jag pratar redan med den här 

eleven eller så kan vi komma överens om att; nej men “skolkurator 2” du tar 

över här. - Skolkurator 2 
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I dessa situationer fungerar skolkuratorn som en modell för lärarna, skolkuratorn förklarar och 

visar hur de kan gå tillväga och lärarna följer deras exempel. Som man förstår från citatet 

ovan kommer lärare och skolkurator ibland överens om att en elev är för svår att hantera för 

lärarna och därför får skolkuratorn ta över. Det visar på att det finns en uppfattning inom 

skolan att skolkuratorn har en viss kunskap som inte lärarna har, det är troligtvis också därför 

lärarna tar emot råd och stöd kring elever som mobbar. Därför kan skolkuratorn agera modell 

utifrån den auktoritära stilen, kunskapen som skolkuratorn besitter ger respekt och de blir 

överordnade lärarna när det gäller kunskap kring elever som mobbar. Samtidigt kan 

skolkuratorn agera modell utifrån likhet eftersom att båda två är professioner inom skolan 

som arbetar för att eleverna ska må bra. Ibland verkar det dock inte som att lärarna är 

mottagliga för det råd och stöd som skolkuratorerna ger och istället väljer att inte göra något 

eller göra det på ett annat sätt. 

 

[...] så visst och sen finns det dom som kanske bara nej men jag pallar inte, 

jag är pedagog, jag ska lära, jag ska inte ta hand om det psykosociala alls. - 

Skolkurator 2 

 

Sen finns det ju andra vuxna i personalen som... Dom är också människor 

som ska ha sin bekräftelse och hävda sig och ta plats i rummet och då blir 

det så, då blir det en personlig åsikt som bara dumpas och sen så bara 

händer det ingenting med den. Men det kommer alltid ha påverkat någon av 

eleverna som funderar och det kan bli farligt. - Skolkurator 3 

 

Anledningen till att vissa lärare inte vill ta emot råd och stöd från skolkuratorerna verkar 

främst vara att de inte är mottagliga för det. För att kunna lära sig ett nytt beteende behöver 

man enligt Bandura (1971, s. 6-8) vara uppmärksam. De lärare som anser att de inte behöver 

hantera det psykosociala, är troligtvis inte heller uppmärksamma nog för att lära sig hur de 

kan bete sig när man hanterar de elever som mobbar. Kanske kan det också handla om att 

lärarna blir mer mottagliga beroende på vilken typ av modellstil skolkuratorn använder. Att 

vara en modell utifrån likhet kanske fungerar bättre då det kan ge en känsla av att man stöttar 

varandra och att man har en större förståelse för varandra. Medan den auktoritära stilen kan ge 

intrycket av att skolkuratorn kommer och bestämmer hur någon annan ska bete sig och att det 

skapar känslan av att bli överkörd. Backlund (2007) tar upp i sin artikel att skolkuratorn är 

inom skolvärlden där pedagogernas synsätt gäller, vilket kan göra att skolkuratorn måste 
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hävda sin kunskap. Detta i sig kan göra att lärarna kan känna sig överkörda när skolkuratorn 

kritiserar lärarens synsätt. 

 

En aspekt som lyftes upp i hälften av intervjuerna var att man som skolkurator berömmer 

lärarna när de exempelvis har hanterat en situation på ett bra sätt. Bandura (1971, s. 2-3) 

menar att beröm är en form av positiv förstärkning. Den positiva förstärkningen blir även ett 

sätt att motivera läraren till att fortsätta hantera liknande situationer på samma sätt. 

Skolkurator 3 lyfte fram att hen alltid undviker att kritisera lärarna, speciellt när eleverna är 

närvarande, hen sa följande “Snälla var tyst, det kan inte jag säga för jag kan inte 

misskreditera en kollega för eleverna [...]”. Detta citat är taget från när skolkuratorn pratade 

om att lärarna ibland inte tänker sig för innan de delar med sig av sina personliga åsikter och 

säger saker som man som modell kanske inte borde säga. Det kan i sin tur leda till att någon 

elev påverkas av det och följer lärarens exempel. I de fallen väljer skolkuratorn att inte 

kritisera det läraren säger för att hen inte vill att läraren ska misskrediteras. 

 

I skolkuratorernas samarbete med lärarna gällande elever som mobbar verkar det mest 

centrala vara att ge råd och stöd. Detta för att lärarna ska kunna hantera eleverna på ett bra 

sätt och då också hjälpa dem att förändra sitt beteende. Den positiva förstärkningen används 

ofta gentemot lärarna, utifrån det skolkuratorerna sagt, medan den negativa förstärkningen är 

något som man undviker. 

 

5.5.1 Straff 

Skolkuratorerna menade att deras individuella arbete med elever som mobbar försvåras när 

eleverna blir bestraffade. När man använder negativ förstärkning för att förändra ett beteende 

måste den negativa förstärkningen upphöra när det oönskade beteendet upphör, om den inte 

gör det fungerar den negativa förstärkningen som ett straff istället (Karlsson 2007, s. 84). 

Hälften av skolkuratorerna lyfte fram att detta är en situation som ibland uppstår mellan lärare 

och elever som mobbar. En elev som har ett oönskat beteende i klassrummet eller på rasterna 

kan få stämpel att hen alltid är “bråkig” och därför får eleven alltid skäll, även när hen inte 

gjort fel eller när andra elever också gjort fel. Majoriteten av skolkuratorerna menade att 

denna typ av bestraffning och andra straff som skolan använder gentemot elever som mobbar 
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inte hjälper eleverna att förändra sitt beteende, detta är något som tidigare forskning också 

visar (Mynatt & Studer 2015). 

 

[...] detta barn har ju jättedålig självkänsla liksom och har inget förtroende 

för oss vuxna för han har alltid fått skäll. [...] jag förstår det är deras 

[lärarnas] naturliga reaktion, men på något vis så måste ju vi vara 

professionella och vi ska inte agera på känsla liksom som man kan göra när 

man är förälder eller privatperson. - Skolkurator 4 

 

[...] vi måste förstå eleven och dom måste ha hjälp och dom måste ju ha 

undervisning och så vidare. Men det blir väldigt svårt att ha både och, för en 

direkt avstängning kanske leder till att eleven reagerar negativt och det är 

inte så jättelätt sen att jobba vidare med lite morötter och sånt efteråt. - 

Skolkurator 2 

 

Det andra citatet pekar inte på ett straff som läraren delar ut, men vi kan anta att effekten kan 

bli den samma för elever som blir bestraffade genom ständiga utskällningar. Eleven kan tappa 

förtroendet för vuxna eller reagera negativt på ett straff och på så sätt bli svåra att få kontakt 

med. Det innebär att innan skolkuratorn kan börja stödja och motivera eleven måste man 

återvinna förtroendet för vuxna, vägen fram till målet blir således längre. 

 

Relationen mellan lärare och eleven är inte jämlik då eleven befinner sig i en 

beroendeställning till läraren. När en lärare straffar en elev utnyttjar hen sin överordnade 

position och visar vem som bestämmer. Läraren blir därför en modell med den auktoritära 

stilen. Karlsson (2007, s. 88) menar att den auktoritära stilen innebär att modellen kan vara 

någon som är överordnad sig själv, så som lärare är överordnade elever. Kombinationen av 

bestraffning och att vara en modell med den auktoritära stilen verkar inte vara framgångsrik 

för att hjälpa elever som mobbar att förändra sitt beteende. Det verkar snarare innebära en risk 

för att man försvårar skolkuratorns individuella arbete med att stötta och motivera elever som 

mobbar. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att få förståelse för skolkuratorers erfarenheter och uppfattningar av 

sitt arbete med elever som mobbar genom att få svar på våra frågeställningar om hinder och 

möjligheter. Alla skolkuratorerna hade en liknande uppfattning av vad mobbning är, det ska 

innefatta en kontinuitet i kränkningarna som eleverna utför. Det fanns en uppfattning hos alla 

skolkuratorer att arbetet med elever som mobbar är viktigt med tanke på de risker som 

eleverna kan utsättas för längre fram i livet om de inte får hjälp att förändra sitt beteende. 

 

I skolkuratorernas individuella arbete med elever som mobbar ses det som en fördel att ha en 

nära relation till eleven. Utifrån vad skolkuratorerna berättat är den bästa kombinationen i 

arbetet med att stötta och motivera elever som mobbar att skolkuratorn är en modell utifrån 

närhet och positiv förstärkning. En nära relation ger en bra möjlighet för skolkuratorn att 

stötta och motivera eleven eftersom det finns en trygghet dem emellan. Positiv förstärkning 

skapar en bra möjlighet att ge eleven hopp om att förändring är möjligt och får eleven att 

fortsätta med det nya beteendet istället för att mobba. Ett genomgående tema i uppsatsen har 

blivit att skolkuratorerna behöver stötta och vara rådgivare åt eleverna för att få dem att 

förändra sitt beteende. 

 

Ett hinder som skolkuratorerna tog upp är elever som har tappat förtroendet för vuxna genom 

att ha blivit bestraffade. Det tar då längre tid för skolkuratorerna att motivera eleverna till att 

förändra sitt beteende när de måste återvinna förtroendet först. Ett annat hinder som 

skolkuratorerna tog upp är när eleverna befinner sig i affekt och inte är mottagliga för vad 

skolkuratorerna har att säga. Eleverna var då inte uppmärksamma och motiverade till att 

förändra sitt beteende. Detta hinder går att hantera genom att vänta tills eleven inte är i affekt 

längre. 

 

I skolkuratorernas arbete med elevgruppen var möjligheterna att de kunde arbeta med 

förebyggande arbete och flera elever samtidigt. Genom att arbeta förebyggande med 

elevgruppen kan man undvika att eleverna använder ett oönskat beteende genom att markera 

att det inte är accepterat. När hela elevgruppen vet vilket beteende som är accepterat kan de 

elever som mobbar följa detta mönster. Elever som mobbar kan i ett tidigt skede få förståelse 

för att deras beteende är oönskat. Ett hinder för skolkuratorerna är om elevgruppen inte tar till 
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sig det som sägs under det förebyggande arbetet och använder oönskat beteende. Då kan 

eleverna påverka varandra och fortsätta med de oönskade beteendet. I relationen till 

elevgruppen är skolkuratorerna en modell av auktoritär stil. 

 

Skolkuratorerna önskade mer samarbete med elevernas vårdnadshavare eftersom det hade 

underlättat deras arbete. Skolkuratorerna uttryckte att det var en fördel att vara en modell 

utifrån likhet med vårdnadshavarna genom att själva ha barn eftersom det gav skolkuratorerna 

en större förståelse för vårdnadshavarna. Skolkuratorerna är annars en modell utifrån 

auktoritet. Ett hinder för skolkuratorerna är att samarbetet kunde vara svårt då 

vårdnadshavarna kunde känna sig kritiserade. Detta i sin tur gjorde det svårt för 

skolkuratorerna att motivera vårdnadshavarna till en förändring. I arbetet med att motivera 

vårdnadshavarna använder sig skolkuratorerna av negativ förstärkning till skillnad från när de 

motiverar eleverna. 

 

Skolkuratorerna samarbetar mycket med lärarna eftersom lärarna träffar eleverna oftare än 

skolkuratorn, därför är det av vikt att samarbetet fungerar. Skolkuratorerna ger råd och stöd åt 

lärarna utifrån sin professionella kunskap. Detta kan bli problematiskt när samarbetet inte 

fungerade eftersom lärarna kunde ta det som kritik av sin professionella kunskap. I samarbetet 

med lärarna använder skolkuratorerna främst positiv förstärkning och undviker negativ 

förstärkning för att inte misskreditera lärarna. Skolkuratorerna är en modell utifrån både likhet 

och auktoritet eftersom de arbetar mot samma mål (likhet) och blir båda auktoritära i sin 

professionella roll. 

 

Utifrån vår analys kan vi se att skolkuratorerna använder sig av olika sorters förstärkning och 

olika modellstilar gentemot de olika individerna för att få dem att förändra sitt beteende. Vid 

arbetet med eleverna uttryckte skolkuratorerna att det är viktigt att vara en modell av närhet 

tillsammans med positiv förstärkning. Vid arbetet med vårdnadshavarna använde 

skolkuratorerna sin auktoritet som modell och negativ förstärkning. Det som blir intressant 

här är att skolkuratorerna inte vill kritisera eleverna då de tror att eleverna inte hade förändrat 

sitt beteende då och använder sig av positiv förstärkning, likadant när det gäller lärarna. 

Någonting som blir intressant är varför skolkuratorerna inte drar sig för att använda negativ 

förstärkning emot vårdnadshavarna, är det för att de anser att det är nödvändigt eller för att 

det är vårdnadshavarna som kan göra den största förändringen och behöver en annan tydlighet 

i det. 
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Inför framtida studier hade vi tyckt det vore intressant att göra observationer kring 

skolkuratorers arbete med elever som mobbar. Genom observationer kan man få del av hur 

arbetet faktiskt ser ut istället för att bara utgå från det som skolkuratorerna berättar. En sådan 

studie hade kunnat komplettera vår studie på ett intressant sätt eftersom man hade kunnat 

jämföra om det som skolkuratorerna berättat i vår studie stämmer överens med hur det 

faktiskt ser ut. 

 

Med tanke på att vi har haft svårt för att hitta tidigare forskning kring elever som mobbar hade 

det varit intressant om någon mer fördjupade sig i detta. Man skulle till exempel kunna 

fördjupa sig i samarbetet med vårdnadshavarna till elever som mobbar eftersom vi inte hittat 

någon tidigare forskning som tar upp det. Hur det kommer det sig att man inte forskat så 

mycket om detta tidigare, kan det vara att man har en annan syn på de som mobbar än de som 

blir utsatta för mobbning. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

Intervjuguide 

• Berätta om syftet med vår studie och hur intervjuns upplägg kommer. 

• Påminn om konfidentialitet och att vi endast kommer använda materialet till vår 

uppsats. 

• Säkerställa att intervjupersonerna har fått den information de känner att det behöver. 

• Se till att det är okej för intervjupersonen att vi spelar in. 

Inledande frågor 

• Hur kom de sig att du blev kurator? Vad har du arbetar med innan? 

• Hur länge har du arbetat som kurator här? 

• Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Mobbning, strategier och tillvägagångssätt (övergripande) 

• Hur definierar du mobbning? 

• Vad är din teori kring varför elever mobbar? 

• Hur går ni tillväga när ni uppmärksammat att en elev mobbar någon på skolan? 

• Vilka förväntningar upplever du att lärarna på skolan har på dig som kurator gällande 

arbetet med elever som mobbar? 

• Vilka förväntningar har du på lärarna? 

Kuratorsrollen 

• Vad har du för handlingsutrymme som kurator? Riktlinjer, lagar osv. (fri/styrd i 

arbetet) 

• Hur ser din kontakt ut med eleverna på skolan? Är det naturligt för eleverna att 

komma och prata med dig? 

• Hur tillgänglig är du för eleverna? 

• Hur fungerar samarbetet med lärarna på skolan? 

• Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du i arbetet med elever som mobbar? 

• Är dina arbetsuppgifter både förebyggande och åtgärdande? På vilket sätt? 

• Hur tycker du att resurserna räcker till för att genomföra det arbete du önskar kring 

elever som mobbar? 

 

Konsekvenser och bakomliggande orsaker 
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• Vilka risker ser du för de elever som mobbar? Hur arbetar du mot riskerna? 

• Hur arbetar du med eventuella bakomliggande orsaker hos elever som mobbar? 

• Kan du se en koppling mellan mobbning och andra psykosociala problem? 

• Hur arbetar du mot detta? 

 

Elev och vårdnadshavare 

• Hur/när tar man kontakt med de elever som mobbar när ett mobbningsfall har 

uppmärksammats? Hur ser kontakten ut? 

• Hur/när tar man kontakt med vårdnadshavare till elever som mobbar när ett 

mobbningsfall har uppmärksammats? Hur ser kontakten ut? (Över lång tid eller kort 

tid?) 

• Hur upplever du att samarbetet med vårdnadshavarna till en elev som mobbar 

fungerar? 

 

Avslutande fråga 

• ·         I en drömvärld hur skulle du vilja att man hanterar elever som mobbar? 
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Informationsmail 
 

 

 

Hej, 

Vi heter Emma Broman och Sofia Knopp, vi studerar på socionomutbildningen vid Lunds 

Universitet, Campus Helsingborg. Just nu är vi på vår sjätte termin och det innebär att vi ska 

skriva ett självständigt arbete, d.v.s. en kandidatuppsats (C-nivå). Det tema vi har valt till vår 

uppsats är skolkuratorers arbete med elever som mobbar. Vårt syfte är att få förståelse samt 

fördjupad kunskap för temat genom att ta del av skolkuratorers upplevelser kring sitt arbete 

med elever som mobbar. 

 

Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam fastanställd skolkurator för att fråga om du kan 

tänka dig att medverka i vår studie? 

 

Som deltagare i vår studie kommer vi boka in en tid, plats och ett datum som passar dig för en 

intervju. Vår intervju kommer pågå under 30–60 minuter. Vår tanke är att spela in intervjun 

för att kunna få ett bra flyt i samtalet. Allt som sägs kommer behandlas som konfidentiell 

information. Detta innebär att vi genom av identifikation kommer se till att ingen vet att det är 

du som deltagit i studien eller vem som sagt vad. 

 

Det är frivilligt att medverka i studien och du har även rätt att avbryta ditt deltagande under 

intervjun. Vi kommer endast använda informationen vi får av dig under intervjun till vår 

kandidatuppsats, när uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer vi kassera 

intervjumaterialet. 

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 
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