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Abstract 
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Title: A social capital of good quality – school counselors´ and teachers´ perspectives of 

preventions of bullying. 

Supervisor: Mikael Sandgren 

Assessor: Anders Giertz 

 

The purpose of this study was to understand school counselors´ and teachers´ perspectives on 

the prevention of bullying in relation to social capital. The study was based on a qualitative 

process with semi-structured interviews from three teachers and three school counselors from 

three different schools. The main question was to find out teachers and school counselors 

perspectives of bullying in relation to social capital. The analysis was based on a theory that 

focuses on social capital, where trust and confidence as well as universal and selective 

interventions are important. Today, bullying is considered a serious and significant problem in 

school. School and school climate can be an arena of social capital, where trust and 

confidence exists and where bullying can be seen as an undesirable social capital, as it can 

contribute cause to the trust and confidence between people reduce or destroyed. Therefore, it 

is important to find successful ways to prevent and stop bullying. The main conclusion in this 

research was that trust and confidence are important in the prevention of bullying in order to 

achieve a desirable social capital. 

 

Key words: bullying, prevention, social capital, qualitative method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 
 

Innehållsförteckning  

1 Problemformulering .................................................................................... 4 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 6 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 6 

1.3 Avgränsning ...................................................................................................................... 6 

2 Bakgrund ..................................................................................................... 7 

2.1 Mobbning, ett socialt problem? ....................................................................................... 7 

2.2 Vad säger lagen? ............................................................................................................... 7 

2.3 Handlingsplan mot mobbning .......................................................................................... 8 

2.4 Elevhälsa ........................................................................................................................... 9 

3 Tidigare forskning ....................................................................................... 10 

3.1 Socialt kapital utifrån Robert Putnam ............................................................................ 10 

3.1.1 Brister med Putnams syn på socialt kapital.......................................................................... 11 

3.2 Skolans förebyggande arbete mot mobbning ................................................................ 12 

3.3 Lärarens roll i skolan och i det förebyggande arbetet mot mobbning ........................... 13 

3.4 Skolkuratorns roll i skolan och i det förebyggande arbetet mot mobbning .................. 15 

4 Teoretisktperspektiv .................................................................................. 17 

4.1 En teori om staten och det sociala kapitalet .................................................................. 17 

5 Metod ........................................................................................................ 21 

5.1 Vetenskaplig ansats ........................................................................................................ 21 

5.2 Val av metod ................................................................................................................... 21 

5.3 Genomförande................................................................................................................ 22 

5.3.1 Arbetsfördelning ................................................................................................................... 24 

5.4 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 25 

5.5 Urval ................................................................................................................................ 25 

5.6 Etiskt övervägande ......................................................................................................... 26 

5.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 27 

6 Resultat och analys ..................................................................................... 30 

6.1 Skolmiljö ......................................................................................................................... 30 

6.2 Likabehandlingsplan ....................................................................................................... 31 

6.2.1 Involverat i det dagliga arbetet ............................................................................................ 32 



 

 

 

 

3 
 

6.2.2 Bemötande ........................................................................................................................... 33 

6.2.3 Insatser för att förebygga mobbning.................................................................................... 34 

6.2.4 Våga vara vuxen ................................................................................................................... 35 

6.2.5 Elevhälsoteam ...................................................................................................................... 35 

6.3 Förändringen i lärarens yrkesroll .................................................................................... 36 

6.3.1 Kompetens............................................................................................................................ 37 

6.3.2 Olika kunskaper .................................................................................................................... 39 

6.4 Skolkuratorer på pedagogernas arena ........................................................................... 40 

6.4.1 ”Beställningar”...................................................................................................................... 40 

6.4.2 Arbetstid ............................................................................................................................... 42 

6.5 Samarbete mellan skolkurator och lärare i det förebyggande arbetet mot mobbning 44 

6.6 Sekretess mellan skolkurator och lärare ........................................................................ 46 

7 Slutdiskussion ............................................................................................ 48 

8 Referenslista .............................................................................................. 51 

8.1 Bilagor ............................................................................................................................. 53 

8.1.1 Intervjuguide ........................................................................................................................ 53 

8.1.2 Informationsbrev till rektor .................................................................................................. 55 

8.1.3 Informationsbrev till skolkurator ......................................................................................... 56 

8.1.4 Informationsbrev till lärare .................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 
 

1 Problemformulering  

I två år var Johnny, en stillsam 13-åring, en levande leksak för några av sina klasskamrater. 

De plågade honom för att få pengar, tvingade honom att äta gräs och dricka mjölk blandat 

med tvättmedel. De gav honom stryk på skoltoaletten, band ett rep runt halsen på honom och 

gick runt med honom i band som ett husdjur. Då Johnnys plågoandar utfrågades om 

mobbningen, sa de att de gjorde det för att det var ”kul”. (Olweus 1991:6) 

Enligt svenska akademins ordlista innebär mobbning kamratförtryck. Skolverkets (2011) 

rapport definierar mobbning som att någon blir utsatt för en negativ handling under en längre 

tid. Den utsatta är i underläge och kan ha svårt att försvara sig. Det kan räcka med att bli illa 

behandlad ett fåtal gånger för att det ska kallas mobbning om den utsatta mår dåligt på grund 

av handlingen.   

Enligt Larsson (2010) är mobbning ett socialt problem utifrån de aspekter som Meeuwisse 

och Swärd (2002) tagit fram och som visar vad ett socialt problem är. I de aspekterna ingår 

bland annat att visa på ett problem som omfattar ett betydande antal personer. Forsman (2003) 

belyser att flera undersökningsresultat så som Olweus (1998), Barnombudsmannen (1997) 

samt Skolverket (2000, 2001) visar att tusentals elever dagligen utsätts för mobbning varje år. 

Undersökningsresultatet visar på den mobbning som förekommer i skolmiljöer och enligt 

Olweus (1991) är skolan den miljö där mobbningen sker i störst utsträckning. 

Putnam (1993) talar om socialt kapital. Enligt författaren är socialt kapital någonting som 

byggs på tillit och förtroende mellan människor. (Putnam 1993). Skolan kan ses som en arena 

för socialt kapital där tillit och förtroende kan florera på olika sätt. Mobbning skulle således 

ses som ett icke önskvärt socialt kapital då det kan bidra till att tillit och förtroende mellan 

människor minskas eller förstörs. Även Forsman (2003) talar om mobbning som något som 

inte är önskvärt i skolan. Han talar om vikten av att hitta åtgärder för att förebygga samt 

förhindra att mobbning uppstår. 

Skolan betraktas som en pedagogisk arena där lärandet står i centrum, men enligt Hjelte 

(2005) är det även en arena för socialt arbete och då framförallt i form av stöttning i elevernas 

sociala utveckling. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att skolan erbjuder möjligheter att 

under längre tid forma barns sociala anpassning, kunskaper, framtidsutsikter och beteenden. 

Därav framstår inte skolan som enbart en arena för lärande utan även en viktig arena som kan 

möjliggöra exempelvis ett förebyggande arbete mot mobbning. Då elever spenderar mycket 
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av sin tid i skolan utgör därför skolpersonalen en viktig roll i deras uppväxt och utveckling. 

Därav anser vi att det är viktigt att studera hur skolpersonal förhåller sig till det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Normell (2002) hävdar att det är av stor vikt att det finns flera olika 

kompetenser på skolan eftersom problem som uppstår hos elever kan vara av olika karaktär. 

Läraren har det övergripande ansvaret för den pedagogiska delen där elevers 

kunskapsutveckling samt utbildning står i fokus, dock har lärarnas yrkesroll förändrats över 

tid. Lärarens roll i skolan har gått från att nästan enbart handlat om att ”lära ut” kunskap till 

att numera handla om att hjälpa eleven att finna kunskap själv, dock ska läraren finnas där 

som stöd och undanröja eventuella problem som dyker upp på vägen. Dessa problem kan vara 

av intellektuell,- social,- fysisk,- eller emotionell karaktär. (Normell 2002). Lärarna utgör den 

del av skolpersonalen som spenderar mest tid med eleverna och kan därför vara centrala 

personer att studera i det förebyggande arbetet mot mobbning. Enligt Backlund (2007) är 

skolkuratorn det sociala arbetets främsta representant i den svenska skolan. D-Wester (2005) 

framhåller att skolkuratorns huvudfunktion är att verka som en stödfunktion för eleverna 

vilket ska komplettera skolornas pedagogiska kompetens. De utför ett yrkesmässigt socialt 

arbete och kan liknas vid skolans socialarbetare. Med anledning av den nya skollagen 

(2010:800) som säger att alla skolor ska ha tillgång till skolkuratorer samt Backlunds (2007) 

resonemang om att de är skolans främsta representant för det sociala arbetet och att de ska 

komplettera skolornas pedagogiska system vilket gör att det blir intressant att studera 

skolkuratorns roll i det förebyggande arbetet mot mobbning.  

Myndigheten för skolutveckling (2003) visar bland annat att det viktigaste i en skolas 

handlingsprogram mot mobbning är att skolpersonalen ska verka för ett positivt skolklimat 

samt positiva kamratrelationer vilket ska förebygga mobbning. (Myndigheten för 

skolutveckling 2003). Detta kan tolkas som att skolan ska verka för ett önskvärt socialt 

kapital, för att klimatet och relationerna ska vara fria från mobbning. Kumlin och Rothstein 

(2003) beskriver socialt kapital utifrån hur åtskillnaden mellan selektiva och universella 

former av offentlig service påverkar det sociala kapitalet. De hävdar att staten kan genom att 

på olika sätt organisera offentliga institutioner både skapa och förstöra socialt kapital. Skolan 

kan ses som en offentlig institution och i deras förebyggande arbete mot mobbning kan lärare 

och skolkuratorer använda sig av både selektiva och universella insatser. Dessa kan påverka 

tilliten och förtroendet bland elever och skolpersonal i skolans sociala kapital. Med tanke på 

detta är det intressant att studera skolkuratorers och lärares perspektiv på det förebyggande 
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arbetet mot mobbning utifrån skolans sociala kapital och deras användning av selektiva och 

universella insatser.   

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att förstå hur skolkuratorer och lärare ser på det förebyggande arbetet 

mot mobbning i relation till socialt kapital. 

1.2 Frågeställningar 

- Vad för typ av socialt kapital framställs som önskvärt? 

- Vad för typ av socialt kapital framställs som problematiskt? 

- Vilka selektiva insatser används i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

- Vilka universella insatser används i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

1.3 Avgränsning  

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till att enbart intervjua personer som arbetar på 

högstadiet på grundskolor, det vill säga årskurs 7 till 9. 
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras det som utgör bakgrunden för vår studie. 

2.1 Mobbning, ett socialt problem? 
Det finns flera olika sätt att se på sociala problem. (Meeuwisse och Swärd 2002). Sociala 

problem har inte en given definition och förståelsen kring betraktandet av ett socialt problem 

varierar inte bara över tid utan varierar också mellan olika sammanhang. (Larsson 2010). 

Meeuwisse och Swärd (2002) har med hjälp av ett antal uppslagstexter urskilt olika aspekter 

som enligt definitioner och förklaringar i generell mening visar på ett socialt problem. 

Larsson (2010) har utifrån dessa aspekter visat på att mobbning är ett socialt problem. 

Mobbning är något som förekommer i sociala sammanhang och som handlar om socialt 

samspel mellan individer och grupper. (Eriksson 2001). Detta överensstämmer med den första 

aspekten som innebär att ett socialt problem måste handla om den sociala sfären, vilket 

mobbning visar sig göra. Ett socialt problem är något som av samhället betraktas som 

oacceptabelt. Vad som betraktas som oacceptabelt varierar över tid men Larsson (2010) 

hävdar att idag är mobbning tveklöst ett problem som betraktas som oacceptabelt och som är 

ett oönskat fenomen i både skola och samhälle. Vidare framhäver författaren att mobbning är 

ett socialt problem då det kan och bör åtgärdas. Idag finns en mängd olika åtgärdsprogram 

och metoder för att förebygga och motverka mobbning, vilket gör att Larsson (2010) drar 

slutsatsen att det är möjligt att åtgärda problemet. Den avslutande aspekten som författaren 

lyfter fram är att för att mobbning ska vara ett socialt problem måste det på ett eller annat sätt 

vara synligt. Mobbning anser hon är synligt medialt då det syns i olika debatter, artiklar och 

tv-reportage. Men hon talar även om att det är synligt i barns lek- och skolmiljöer då 

skolpersonal och andra vuxna finns där samt att de lägger stor vikt vid barns kamratsamspel. 

2.2 Vad säger lagen? 

Skolan regleras av flera olika lagar så som till exempel skollagen. 1 juli, 2011 trädde den nya 

skollagen (2010:800) i kraft. Skollagens (2010:800) 6 kap handlar om de åtgärder som 

skolorna ska ta för att förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Sammanfattningsvis innebär lagen att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje 

särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

barn och elever. Huvudmannens ansvar är också att se till att det varje år upprättas en plan 

som innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och elever. (SFS skollag 2010:800). 
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Den lagändring som gjordes 1 juli, 2011 i skollagen innebär bland annat en förändring i det 

avseendet som handlar om skolkuratorer på skolorna. Lagens 2 kap 25 § innebär numera att 

alla skolor ska ha tillgång till bland annat skolkuratorer. Tidigare har det inte varit ett krav 

från lagens sida att alla skolor ska ha tillgång till skolkuratorer. Begreppet ”tillgång till” är 

anpassat efter alla skolors olika förutsättningar. Kravet är således inte att alla skolor ska ha en 

skolkurator som ständigt finns till hands och på plats på varje skola utan att alla ska ha 

möjlighet att ha tillgång till tjänsten om behov uppstår. Syftet med bestämmelserna har varit 

att stimulera samverkan mellan elevhälsan och de specialpedagogiska insatserna. (Skolverket 

2011). 

Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 23 kap 2 § nämner den sekretess som gäller 

bland annat mellan kurator och lärare. Paragrafen innebär att kuratorn inte får röja uppgifter 

om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.  

2.3 Handlingsplan mot mobbning 

Höistad (1994) betonar vikten i att varje skola utarbetar en handlingsplan för att få ett 

effektivt mobbningsarbete. Skollagens (2010:800) 6 kap 8 § beskriver att det är 

huvudmannens ansvar att se till att det varje år upprättas en plan som innehåller en översikt 

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

och elever. Myndigheten för skolutvecklings rapport (2003), olikas lika värde – om arbetet 

mot mobbning och kränkande behandling beskriver en sammanfattning av handlingsprogram 

mot mobbning och annan kränkande behandling. Den visar på vikten av att skolor har ett 

handlingsprogram mot kränkande behandling och mobbning, samt att denna bör bygga på 

vetenskapligt baserad kunskap. Skolverket gjorde en nationell kvalitetsgranskning 1999 som 

visade på att om skolor har ett väl utvecklat handlingsprogram ger detta möjligheter att 

upptäcka mobbning i ett tidigare skede och förbättra den psykosociala miljön. Ett 

handlingsprogram bör sammanfattningsvis innehålla tydliga ställningstaganden från skolans 

sida att de tar avstånd från all form av mobbning. Handlingsprogrammen ska också ha en 

tydlig definition på vad de olika formerna av mobbning innebär samt visa på orsaker och 

lösningar som finns på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Det ska finnas en tydlig 

ansvarsfördelning mellan ledning, personal och elever. Skolpersonalen ska verka för ett 

positivt skolklimat samt positiva kamratrelationer vilket ska förebygga mobbning. Det ska 

finnas tydliga rutiner för hur man ska handla om mobbning uppstår. Till sista ska det även 
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innehålla anvisningar om hur man ska följa upp och utvärdera programmet. (Myndigheten för 

skolutveckling 2003).  

2.4 Elevhälsa 

Den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli, 2011 innebär bland annat att elevvård 

och skolhälsovård försvann ur skolförfattningarna. Elevvård ersattes med begreppet elevhälsa. 

Uppgifterna för tidigare elevvården appliceras nu på elevhälsan. Några förändringar har gjorts 

i och med lagändringen och namnbytet. Elevhälsans fokus ska inte längre ligga på snäva 

hälso- eller sjukvårdande insatser utan insatserna ska utgå från ett bredare perspektiv. 

Elevhälsa innebär psykologiska, psykosociala, medicinska, och specialpedagogiska insatser. 

Ersättningen av begreppet innebär också att elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 

roll ska bli tydligare. Elevhälsa ska således bidra till att skapa miljöer som gynnar elevers 

utveckling, lärande och hälsa. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade 

uppgifter så som elevers arbetsmiljö i till exempel arbetet mot kränkande behandling. 

Uppgifterna är hämtade utifrån bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förarbetena i Den 

nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/2010: 165.  

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som vi har valt att studera till vår studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 
 

3 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi de avhandlingar, rapporter samt övrig litteratur vi har funnit relevant för 

vår studie. 

3.1 Socialt kapital utifrån Robert Putnam 
Flera forskare har studerat socialt kapital utifrån olika synsätt som till exempel James 

Coleman (1990) och Eric Uslaner (2002). Den mest framträdande kan möjligtvis vara Robert 

Putnam (1993). Enligt Kumlin och Rothstein (2003) har få böcker haft sådant genomslag i 

den internationella samhällsvetenskapliga debatten som Putnams (1993) ”Making Democracy 

Work”. Enligt Kumlin och Rothstein (2003) tar Putnam upp effekterna av 

decentraliseringsreformen som genomfördes i början av 1970-talet i Italien. Reformen 

handlade om att väldigt många av de politiska beslut som tidigare styrts från Rom nu lades ut 

på tjugosju regionala styrelser och parlament. De områden som lades ut var bland annat, 

daghem, sjukvård, skolfrågor, näringspolitik och äldreomsorg. Enligt Kumlin och Rothstein 

(2003) följde sedan Putnam och hans forskarteam reformens utveckling i tjugo års tid. Den 

centrala fråga som de hade var om reformen i de olika regionerna fått den demokratiska 

processen att fungera. Att de hade förmåga att ta och fatta beslut om insatser samt om de 

lyckades få besluten genomförda. Det centrala som kom fram av Putnams studie var att i de 

södra regionerna fungerade demokratin avsevärt sämre än i de nordliga regionerna, det vill 

säga att den demokratiska processen fungerade bättre i norra Italien än i södra Italien. Putnam 

och hans team sökte efter många olika förklaringar till de resultat de hade fått, men inget utav 

de misstänkta förklaringarna stämde. Förklaringen till Putnams resultat visade sig enligt 

Kumlin och Rothstein (2003) istället vara de lokala frivilliga organisationerna och just 

tyngden och tätheten i dem. Det vill säga att demokratin fungerade bättre i de regioner där fler 

människor var involverade i frivilliga organisationer och nätverk som till exempel, 

idrottsföreningar och sångkörer. Författarna menar fortsättningsvis att Putnams förklaring till 

detta var att deltagandet i frivilliga organisationer skapade ett socialt kapital som kan bygga 

på förtroende för andra människor i samhället. Det vill säga att anledningen till att man vågar 

samarbeta är på grund av att man har stort förtroende för att den andre också kommer att 

samarbeta. I frivilliga organisationer uppstår starka sociala normer om ömsesidighet och tillit 

vilket underlättar det samarbete som demokratin är uppbyggd på. Det var även så att 

ekonomisk tillväxt kunde förklaras genom organisationsväsendets styrka. (Kumlin och 

Rothstein 2003). 
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Enligt Kumlin och Rothstein (2003) har forskningen kring det sociala kapitalet, som en bas 

för demokratin, fått stort inflytande även hos sociologer, ekonomer och på politiska fält. Även 

världsbanken har tagit till sig teorin och stödjer uppbyggandet av frivilliga organisationer för 

att skapa ekonomisk tillväxt. Författarna beskriver fortsättningsvis att i svensk politik har 

teorin fått stort genomslag då det genomförts en demokratiutredning. Enligt författarna hävdas 

det i utredningen att det finns olika förutsättningar för ett demokratiskt styrelseskick. 

Förutsättningarna är bland annat att den ömsesidiga respekten och tilliten hålls vid liv i 

familjen, i förskola och skola, på arbetsplatsen, i civilsamhället och i politiken. Bristerna i den 

svenska demokratin beskriver Kumlin och Rothstein (2003) utifrån utredningen är att 

medborgarna inte är tillräckligt aktiva i folkrörelser och partier. 

3.1.1 Brister med Putnams syn på socialt kapital 

Kumlin och Rothstein (2003) ställer frågan om teorin stämmer överens med andra länder som 

till exempel Sverige. Författarna ställer även en mer teoretisk fråga, om teorin håller generellt.  

Enligt Kumlin och Rothstein (2003) ledde Putnam ett projekt där han tittade på flera olika 

länder, däribland Sverige. Slutsatsen i projektet är enligt författarna att det finns brister i den 

svenska demokratin, men att det inte går att föra över bristerna på ett minskat socialt kapital. 

Teorin är dock förvånande stark på aggregerad nivå. Det vill säga att om en kommun, en stad, 

en region eller ett land med ett starkt frivilligt organisationsväsende och även mycket övrig 

social interaktion mellan medborgarna är chansen för att finna en god demokrati och 

ekonomisk tillväxt stor. Problemet är dock enligt Kumlin och Rothstein (2003) att det inte går 

att bevisa någonting med ett samband på aggregerad nivå. Det går inte att dra slutsatser om 

orsakssamband på individnivå från sådan data. 

Enligt Kumlin och Rothstein (2003) är Putmans teori stark teoretiskt. De menar att med hjälp 

av rationalistiska och spelteoretiska teorier finns det modeller som förklarar varför förtroende 

mellan medborgare är positivt för att få en effektiv demokrati och ekonomisk sysselsättning. 

Det är kortfattat så att om medborgare inte har förtroende för att andra medborgare uppträder 

solidariskt finns det ingen mening med att själva vara solidariska. Författarna menar dock att 

flera forskare börjat ifrågasätta teorin och då om det verkligen finns ett kausalt samband med 

att deltagare i organisationer ökar människors tendens att lita på andra. Kumlin och Rothstein 

(2003) menar fortsättningsvis att forskare som tittat på detta över tid har fått fram att det inte 

existerar något samband. Författarna hävdar att deltagande i frivilliga organisationer kan vara 

bra men det ser inte ut att öka tilliten till andra människor. Ett problem som Kumlin och 

Rothstein (2003) beskriver är att det även finns organisationer som bygger på misstro och hat 
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till andra konkurrerande organisationer. Många frivilliga organisationer är av exempelvis 

etnisk,- religiös,- könsbaserad- och/eller politisk karaktär som bygger en del av sin tillvaro på 

en särskiljande logik, det vill säga att de skapar en misstro till medlemmar i konkurrerande 

organisationer.  

Kumlin och Rothstein (2003) har utifrån Putnams teori tagit fram en egen teori om det sociala 

kapitalet och vidare resonemang kring det kan läsas i avsnittet om teoretiskt perspektiv.  

3.2 Skolans förebyggande arbete mot mobbning 

Skollagen samt läroplanen utgår från en kunskapssyn som kopplar samman delaktighet, 

känsla av sammanhang och lärande. Detta är samma faktorer som är viktiga för elevers 

allmänna välbefinnande. Elevers välbefinnande är avgörande för deras lärande samt deras 

utveckling. Det går därför inte att särskilja undervisningen från skolans klimat och miljö. (D-

Wester 2005). D-Wester (2005) menar att en bra skolmiljö där elever känner trivsel och 

trygghet är de absolut viktigaste förutsättningarna för att elever ska utvecklas positivt i skolan, 

lära sig något och må bra. Detta visar också att de pedagogiska vinsterna man får av ett 

positivt skolklimat inte kan underskattas. Ett resonemang utifrån detta kan vara huruvida 

författaren definierar elevers välbefinnande och en bra skolmiljö. Att beskriva en bra 

skolmiljö utifrån att man känner trivsel och trygghet kan uppfattas något diffust. D-Wester 

(2005) utvecklar detta genom att beskriva att en bra skolmiljö som är utformad utifrån en för 

skolan gemensam värdegrund och som ger ett enhetligt normsystem är grunden för en 

skolmiljö som gynnar ett positivt lärande. Författaren beskriver vidare att elevers delaktighet, 

inflytande och ansvar för sin skolmiljö är viktiga faktorer för att skapa en bra skolmiljö. Helin 

och Munthe (2005) belyser även de att en bra skolmiljö är viktigt och menar att 

bestämmelserna på vad som ska ingå i skolans arbetsmiljö ska vara i enighet med till exempel 

läroplanerna, skollagen, arbetsmiljölagen, brottsbalken, socialtjänstlagen, sekretesslagen med 

flera. Författarna menar fortsättningsvis att det även kan finnas lokala överensstämmelser som 

rör arbetsmiljön på varje skola. Och att det ska finnas lokala program för att motverka 

kränkande behandling så som mobbning. Forsman (2003) visar i sin avhandling att han i 

enighet med flera andra undersökningar (Skolverket 1999d, Skolverket 1999e; Skolverket 

2000) understryker att god trivsel i skolmiljön förhindrar mobbning. Forsman (2003) 

beskriver inte närmare vad en bra skolmiljö kan vara utan betonar bara vikten av att ett 

positivt skolklimat är bra för eleverna. Herlin och Munthe (2005) och D-Wester (2005) 

resonerar också kring att en bra skolmiljö kan förebygga och förhindra att mobbning uppstår 

de går dock inte in djupare på vad de anser att en bra skolmiljö är. 
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Enligt Höistad (1994) är det viktigt att skolor har ett förebyggande arbete mot mobbning för 

att lyckas bekämpa det. Det är också viktigt att alla som arbetar på skolan tar ställning mot 

mobbning. Det klimat som råder på en skola är en viktig faktor i arbetet. För att få ett trivsamt 

klimat är värme, trygghet, empati, tolerans, tillit samt respekt en betydelsefull del. 

Skolpersonalen behöver ha gemensamma mål för att alla elever ska känna trygghet och att 

ingen ska utsättas för mobbning. En förutsättning är också att alla som arbetar på skolan är 

överens om de mål som är uppsatta. Skolverket (2002) framhåller att skolor som arbetar efter 

ett förebyggande program mot mobbning uppvisar en lägre frekvens av mobbning. Däremot 

visar det också på att det finns generella brister i skolans arbete med psykosociala relationer 

samt insikten i människors olika uppväxtvillkor. Skolverket (2002) visar också på att en 

majoritet av eleverna saknar mer etiska diskussioner om etnicitet, sex och samlevnad, 

maktstrukturer, jämställdhet och rasism. De värdegrundsfrågor som skolor säger sig satsa stort 

på berör inte så stor del de mer djupgående etiska och moraliska problemformuleringarna i 

elevers vardagsliv och samhället i stort. Sammanfattningsvis konstaterar Skolverket (2002) att 

skolor lägger stor vikt vid att förbättra den psykosociala miljön på skolor samtidigt visar 

Skolverket (2002) att det borde finnas ytterligare insatser för att komma tillrätta med 

problematiken kring kränkande behandling så som mobbning som förekommer på skolorna. 

Skolverkets (2002) undersökning visar, bland annat, att skolpersonalens samverkan och 

kommunikation är en bidragande orsak till hur klimatet på skolan blir. Det framgår att det är 

av vikt att de vuxna på skolan syns till i korridorer och på raster då det kan bidra till att färre 

elever utsätts för mobbning. Undersökningen som gjorts av Skolverket (2002) visar också på 

att det förebyggande arbetet mot mobbning ger bättre resultat om det är involverat i det 

dagliga arbetet än om det enbart utförs som temadagar.  

3.3 Lärarens roll i skolan och i det förebyggande arbetet mot mobbning 

Normell (2002) talar om att det är av största vikt att det finns flera olika kompetenser i ett 

arbetslag i en skola för att kunna tillmötesgå de problem som elever möjligtvis stöter på, på 

sin väg till kunskap. Författaren menar att det är svårt att vara pedagog idag på grund av den 

förändringen som har gjort det svårt att orientera sig i tillvaron och veta vem som ska göra 

vad. Författaren menar att i praktiken har många vuxna i skolan utfört vad de kallar ”polis- 

och kuratorsjobb” trots att de saknar den kompetensen. Detta på grund av att mycket tid läggs 

ner på att reda ut konflikter mellan elever, ta reda på vem som sagt och gjort vad, tala om för 

eleverna att de duger även om de har svårt för att läsa och så vidare. Det krävs också numera 

en mer pedagogisk skicklighet från lärarnas sida då de utan segregation ska leda elever som 
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kommer från resursstarka miljöer i deras jakt på kunskap samtidigt som de ska leda de elever 

som kommer från resurssvaga miljöer. Kevli (1994) talar även hon om den nya lärarrollen och 

då framförallt om att lärare idag har ansvar för att eleven får en gynnande personlig 

utveckling och inte bara för elevers kunskapsutveckling. För att göra ett bra arbete som lärare 

gäller det att få en bild av den enskilde elevens bakgrund och förutsättningar för att förstå 

elevens livssituation. Det kan gälla bland annat hur sociala, ekonomiska och kulturella 

förhållanden i samhället påverkar deras situation. Detta är något som författaren beskriver 

som en svår uppgift och som även kräver samarbete från skolans sida. Något som även 

Normell (2002) talar om då hon påpekar att de nya kraven på lärarna innebär större 

möjligheter för dem att samarbeta och hjälpas åt i arbetet med eleverna. Arbetslagen kan 

enligt författaren dämpa föreställningen av ”allt-är-mitt-ansvar-känslan”. Skolverket (2002) 

belyser ytterligare en sida av lärarens nya roll och då genom att lärarutbildningarna och 

lärarnas fackförbund borde ta ett större ansvar och höja kompetensen hos lärarna. De anser att 

för att få ett bra förhållningssätt mellan elever i skolan är mer kompetens kring 

socialpsykologi och ungdomskultur hos lärare en förutsättning. De kan även genom detta 

förebygga hot, våld och mobbning på ett bättre sätt. 

Läraren har de övergripande pedagogiska ansvaret för elevers kunskapsinlärning samt 

utveckling. Läraren har blivit tilldelad och tagit sig an rollen som ledare. Lärarens ledarskap 

handlar således om att hjälpa elever att uppnå sina mål, men också att se till att stärka klassens 

sammanhållning. Läraren måste kunna anpassa och variera sitt ledarskap utifrån klassens 

mognad. (Löwenborg och Gíslason 2002). Enligt Höistad (1994) är det betydelsefullt att 

skapa en känsla av gemenskap i klassrummet. Det är viktigt att man som lärare ofta diskuterar 

kamratrelationer, att det finns upprättade klassregler och att man talar om det gemensamma 

ansvaret för att alla ska trivas. Höistad (1994) får medhåll av Thornberg (2006) när han talar 

om lärarens arbete i klassrummet och dennes engagemang som viktigt i arbetet mot 

mobbning. En lärare bör ha känsla och lyhördhet för olika situationer men även knyta an till 

sina elever med omsorg och värme. 

Björk (1995) beskriver att det är betydelsefullt att lärare inte blundar för de iakttagelser som 

de gör i skolan. Om de istället använder sig utav iakttagelserna i sin pedagogik har det enligt 

författaren gett en mer positiv utveckling i händelseförloppet. Detta är även något som 

Backlund (2007) uppmärksammar i sin studie som visar att de elevvårdsinsatser som sker i 

skolan idag ofta bygger på det som läraren anser och upplever som ett problem. Och att detta 
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då kan innebära att problem som inte läraren anser är ett problem inte blir uppmärksammat 

eller löst.  

3.4 Skolkuratorns roll i skolan och i det förebyggande arbetet mot 

mobbning 
D-Wester (2005) framhåller att socionomer utgör en stödfunktion vars kompetens ska 

komplettera skolans pedagogiska kompetens. Skolkuratorns arbete kan ses som komplext. 

Samtidigt som de arbetar utifrån ett individperspektiv, för att stödja enskilda elever måste de 

också ha ett förebyggande perspektiv i sitt arbete i syfte att medverka till att skolan utvecklas 

till en bra miljö för utveckling. Det är just den bredden i socionomens kompetens som 

utmärker socionomens funktion i skolan. Skolkuratorns huvuduppgifter är bland annat att ha 

stöd och behandlingssamtal med enskilda elever, gruppsamtal med elever, krishantering, 

värdegrundsarbete samt organisatoriskt/strukturellt arbete. Likaså innebär det en samverkan 

mellan elever, föräldrar och övriga personer i elevers nätverk. Skolkuratorn samarbetar med 

andra myndigheter som har barn som målgrupp till exempel socialtjänsten, barn och 

ungdomspsykiatrin, polis och habiliteringen. Skolkuratorn har även till uppgift att ingå som 

resursperson vid upprättandet och genomförandet av handlingsplaner mot exempelvis 

mobbning och kränkande behandling samt att ingå i skolans grupp för kris- och 

katastrofberedskap.  

Backlund (2007) fick i sin studie fram att i takt med att lärarens roll har förändrats har 

skolkuratorn blivit ett indirekt stöd för lärarna i form av konsultation. Något som även D-

Wester (2005) framhåller när hon talar om att en viktig uppgift för elevhälsoteamet och 

framförallt med hjälp av skolkuratorns kompetens som socionom är att vara en stödfunktion 

för lärarna i deras arbete med eleverna. Skolkuratorn kan ge kunskaper om elevernas mognad 

och identitetsutveckling, vilket kan vara till hjälp för läraren när de ska se till elevens 

individuella behov och situation. Skolkuratorn kan även ge kunskap om grupprocesser vilket 

kan vara till hjälp för läraren i dennes dagliga arbete med enskilda elever och de övriga 

eleverna i klassen. 

D-Wester (2005) beskriver att det finns en risk att arbeta som ensam socionom (skolkurator) i 

en verksamhet som mest består av pedagoger. Risken kan innebära att man tappar fotfästet 

och sin professionalism genom att man bygger sitt arbete enbart på de beställningar som man 

får av skolans personal. Detta innebär att man utför personalens beställningar utan att grunda 

sig på en allsidig utredning och bedömning samt liten samverkan mellan elever och föräldrar. 
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Detta talar även Backlund (2007) om då hon i sitt resultat fick fram att det är andra 

professioner på skolan som får sätta agendan för skolkuratorns arbete. Hon menar att det finns 

”starkare” professioner i skolan vilket bland annat innebär att de är fler till antalet. 

Skolkuratorn utför sitt jobb och anpassar även det efter omgivningens förväntningar.  

I följande avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som vi har valt att applicera på vår 

studie. 
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4 Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att använda oss utav socialt kapital som teoretiskt perspektiv i vår studie. Kumlin 

och Rothstein (2003) beskriver socialt kapital utifrån mellanmänsklig tillit och hur 

åtskillnaden mellan selektiva och universella former av offentlig service påverkar denna tillit. 

4.1 En teori om staten och det sociala kapitalet 
Putnams (1993) teori som tidigare har beskrivits under rubriken Socialt kapital utifrån Robert 

Putnam i avsnittet tidigare forskning erbjuder enligt Kumlin och Rothstein (2003) en 

sociologisk förklaring till hur socialt kapital skapas och förstörs. Förtroende mellan 

människor ses som något som byggs upp av medborgarna själva. Förtroendet bygger på den 

kultur som finns i samhällets organisationer och nätverk. Debatten kring socialt kapital har 

bortsett från politiska, organisatoriska och institutionella faktorer på grund av den 

sociologiska fokusen som dominerat. Med utgångspunkt från det valde Kumlin och Rothstein 

(2003) att försöka fylla den luckan genom att pröva ett empiriskt embryo till vad som skulle 

kunna bli en teoribildning om staten och det sociala kapitalet. 

Kumlin och Rothstein (2003) hävdar att staten genom olika sätt att organisera offentliga 

institutioner kan både skapa och förstöra socialt kapital. I exempelvis Sverige gäller det 

framförallt de institutioner som är av vikt för välfärdspolitiken. Barnomsorg, offentlig 

sjukvård, socialförsäkringar och äldreomsorg är några exempel på offentliga verksamheter 

som medborgare i utvecklade välfärdsstater kommer i direkt personlig kontakt med. Dessa 

institutioner kan spela stor roll i medborgares vardagsliv. I motsats till Putnams (1993) teori 

menar Kumlin och Rothstein (2003) att människors syn på sina medmänniskor och samhället i 

stort, formas i kontakt med dessa offentliga välfärdsinstitutioner. Författarna menar att dessa 

kontakter skulle kunna vara viktiga för det sociala kapitalet, likaväl som engagemang i 

organisationer och civilt samhälle.  

Kumlin och Rothsteins (2003) utgångspunkt i deras teori är de höga krav på likabehandling 

som åligger offentliga verksamheter. I den svenska grundlagens 1 kap 9 § beskrivs allas likhet 

inför lagen. Detta innebär att all form av exempelvis diskriminering, partiskhet, godtycke, 

favorisering och liknande är förbjuden. Detta visar på vad socialpsykologisk forskning kallar 

proceduriell rättvisa. Det finns flera olika former av proceduriell rättvisa, det kan handla om 

hur man har blivit bemött under processens gång, har man blivit behandlad som alla andra i 

förhållande till regler och praxis och så vidare. Den socialpsykologiska forskningen har visat 

att människor inte endast bryr sig om de slutliga resultaten från de offentliga institutionerna 
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som exempelvis ”är jag nöjd med daghemmet”, ”fick jag mitt bidrag” och så vidare utan att 

även processen under tidens gång spelar en roll. Kumlin och Rothstein (2003) är därav 

intresserade av hur förtroendet mellan medborgarna påverkas av hur målsättningen om 

proceduriell rättvisa uppfylls. Författarna menar att de behöver en teori som belyser den 

kausala mekaniken mellan graden av olikbehandling, fusk, godtycke och så vidare i den 

offentliga förvaltningen. Deras förslag ser ut på följande sätt: Medborgarna i ett samhälle 

kommer att dra slutsatsen att man inte kan lita på de flesta andra människor i samhället om 

offentliga tjänstemän är kända för att vara partiska eller korrumperade. Då de offentliga 

tjänstemännen enligt lag ska agera i allmänhetens tjänst, om inte ens de är att lita på kan man 

inte heller lita på de flesta andra människor i samhället. Medborgarna kommer att dra 

slutsatsen att de människor som finns i ett samhälle med partiska tjänstemän kommer att ta 

emot vad de anser rättmätigt och måste därför engagera sig i fusk, mutor med mera. Sedan för 

att själva kunna leva i ett sådant samhälle måste medborgarna trots att det är moraliskt fel 

också börja syssla med mutor, fusk och liknande. 

Kumlin och Rothstein (2003) menar att ju mer ett lands politiska institutioner anses vara 

korrupta ju lägre mellanmänskligt förtroende finns det. Antaganden ovan visar på huruvida ett 

samband på mikronivå mellan graden av olikabehandling och diskriminering påverkar tilliten 

mellan människor. Författarna ställer då frågan om hur mötet mellan medborgare och 

offentlig institution ska genomföras för att principen om likabehandling så långt som möjligt 

ska upprätthållas och undvika misstankar om fusk och diskriminering. Författarna tar därför 

avstamp i åtskillnaden mellan selektiva och universella former av offentlig service. Den 

selektiva offentliga servicen innebär en service som fördelas på individer först efter man gjort 

en individuell behovsprövning. Medborgarna måste då uppfylla vissa krav för att få tillgång 

till servicen. Det kan tillexempel vara krav i individens hälsa för att uppfylla kriterierna för 

exempelvis äldreomsorg eller liknande. Det är därför svårare att förena principen om 

likabehandling på dessa behovsprövningar än vad det är för offentliga serviceverksamheter 

med universellt tillträde. De selektiva behovsprövningarna blir då mer utsatta för misstankar 

om exempelvis fusk då det ska göras individuella behovsprövningar var gång. Författarna 

menar fortsättningsvis att om dessa antagande anses riktiga misstänks det att de människor 

som har många erfarenheter av selektiva behovsprövade välfärdsinstitutioner uppvisar lägre 

grad av mellanmänsklig tillit. Likaså borde det omvänt vara så att de människor med flera 

erfarenheter av universella välfärdsinstitutioner uppvisar högre grad av mellanmänsklig tillit. 

De ställer även frågan om det är synen på likabehandling som utgör länken mellan 
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institutioner och tillit borde det således innebära att denna minoritet som i kontakt med 

selektiva institutioner faktiskt uppfattar att de har blivit väl bemötta uppvisar en högre tillit än 

den majoritet som inte gör de. Likaså borde detta vara omvänt, att den minoritet som varit i 

kontakt med universella institutioner uppfattat att de har blivit illa behandlade uppvisar lägre 

tillit än majoriteten med bra erfarenheter.  

För att testa dessa antaganden använder sig Kumlin och Rothstein (2003) utav undersökningar 

från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som genomförs årligen i Västra 

Götalandsregionen. Dessa undersökningar visar på svarspersonernas personliga kontakter med 

offentlig service. Siffrorna visar på att den svenska välfärdsstatens fortsatta universella 

karaktär då majoriteten av befolkningen inte kommer i kontakt med selektiva 

behovsprövningar. Författarna har utifrån dessa uppgifter undersökt huruvida det sociala 

kapitalet påverkas av personliga kontakter med selektiv respektive universell välfärd. 

Undersökningen visar bland annat på att de får stöd i deras antagande om att medborgare med 

erfarenheter av den selektiva välfärden har mindre mellanmänsklig tillit. Kumlin och 

Rothstein (2003) visar på att den genomsnittliga mellanmänskliga tilliten sjunker för varje 

kontakt som medborgaren har med en selektiv välfärdsinstitution likaså stiger tilliten för de 

medborgare som har mer kontakt med universella välfärdsinstitutioner. Författarna visar 

också på att till exempel högre ålder, högre inkomst, högre aktivitet i civilsamhället har 

oberoende positiva aspekter på mellanmänsklig tillit. Men en variabel som arbetslöshet visar 

samband med mindre mellanmänsklig tillit. Undersökningen visar även på att det finns ett 

visst samband för de människor som har blivit väl bemötta i selektiv institution, att de 

uppvisar högre tillit än majoriteten som inte gör det. Likaså visar det omvänt att minoriteten 

som blivit illa bemötta i universella institutioner visar lägre tillit än de med positiva 

erfarenheter. Författarna får utifrån detta stöd för sina hypoteser om att välfärdsinstitutioner 

både kan förstöra och förränta samhällets sociala kapital. Kumlin och Rothstein (2003) ställer 

sig frågan om det stämmer att människor med fler erfarenheter av selektiv välfärd uppfattar 

sig som felaktigt behandlade. Resultatet visar att de undersökta universella 

välfärdsinstitutionerna såsom barnomsorg, sjukvård och kollektivtrafik får gott betyg av 

medborgarna medan de selektiva välfärdsinstitutionerna såsom socialtjänst, bostadsbidrag och 

arbetsförmedling får sämre omdömen av medborgarna.  

Stämmer det då att kontakter med offentliga institutioner formar inte bara synen på 

institutionerna utan synen på våra medmänniskor? Kumlin och Rothstein (2003) menar att 
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deras teori tillsammans med de empiriska resultaten tar oss en bit på vägen till en mer 

fullständig förståelse. Författarna menar avslutningsvis att det finns ett sammanhang mellan 

selektiva välfärdsinstitutioner och bristen på mellanmänsklig tillit likaså att universella 

välfärdsinstitutioner kan bidra med mer mellanmänsklig tillit. En viktig länk i denna kedja 

tycks vara rätten till likabehandling. De menar därför att om deras teori stämmer kan de ha 

stött på förklaringen till varför Sverige är ett land med hög grad av mellanmänsklig tillit då 

relativt få svenskar har erfarenheter av selektivt utdelad offentlig välfärd samtidigt som 

många medborgare möter universella verksamheter. Kumlin och Rothstein (2003) hävdar att 

tillit kan skapas på andra sätt än genom organisationsdeltagande som Putnam (1993) hävdade. 

Författarna menar att organisationsdeltagande likväl kan bidra till ökad misstro och mindre 

tillit. Därför menar författarna att för att få till en bättre fungerande demokrati ska politiken 

öka kvalitén i de politiska institutionerna. 

Utifrån denna teori kommer vi i vårt resultat och analys använda oss utav begreppen socialt 

kapital det vill säga mellanmänskligtillit och förtroende samt selektiva och universella 

insatser utifrån Kumlin och Rotsteins (2003) begreppsdefinition. 
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5 Metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera hur vi har gått till väga under studiens gång.  

5.1 Vetenskaplig ansats 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån hermeneutik. Enligt Grønmo (2006) innebär detta synsätt, 

tolkningskonst eller tolkningslära. Hermeneutiska analyser utgår från aktörers egna 

synpunkter och förståelse när de tolkar handlingar, men synsättet lägger också stor vikt vid 

forskarens egen tolkning av aktörerna och deras synpunkter. Vi har valt att tillämpa synsättet 

på grund av att vi vill sätta intervjupersoners synpunkter i fokus men även våra tolkningar av 

deras synpunkter. Detta val grundar sig i att vi var intresserade av skolkuratorers och lärares 

perspektiv på det förebyggande arbetet mot mobbning. Analyser inom det hermeneutiska 

synsättet baseras inte enbart på forskarens tolkning på den specifika förståelsen som 

uppkommer under själva studien, utan synsättet visar också på en mer generell förståelse som 

forskaren har redan före studien. Vår förförståelse grundar sig i teorin socialt kapital samt den 

kunskap vi fått då vi läst tidigare forskning samt undersökningar inom ämnet. Genom detta 

har vi kunnat tolka och analysera både vår förförståelse samt den nya informationen vi fått 

under studiens gång. Hermeneutiken lägger stor vikt vid forskarens helhetsförståelse då det 

hermeneutiska synsättet menar att varje fenomen inte kan förstås oberoende av den större 

helhet de ingår i. I vår studie innebär det att vi har försökt att förstå fenomenet socialt kapital 

ur skolkuratorers och lärares perspektiv utifrån det sammanhang som de ingår i, det vill säga 

det förebyggande arbetet mot mobbning. 

5.2 Val av metod 

I vår studie om skolkuratorer och lärares perspektiv på det förebyggande arbete mot 

mobbning i relation till socialt kapital har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod. 

Anledningen till vårt val har varit att vi vill få fram mer djupgående åsikter och upplevelser 

från skolpersonalen. Vi har även med hjälp av denna metod fått fram flera olika 

svarsalternativ samt nyanser på vårt valda ämne. Eftersom vår tanke var att enbart intervjua 

ett fåtal personer lämpade sig den kvalitativa metoden sig bäst. Då man med en kvalitativ 

metod kan få en mer djupgående studie än om vi skulle ha gjort en kvantitativ studie som 

oftast blir bredare och inte så djupgående. Bryman (2011) betonar närhet mellan forskaren 

och intervjupersonerna för att forskaren ska ha möjlighet att uppfatta världen på samma sätt 

som intervjupersonen gör. Detta innebär att vi hade som ambition att förstå skolkuratorers och 

lärares perspektiv på det förebyggande arbete mot mobbning i relation till socialt kapital.  
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Jacobsen (2007) menar att den kvalitativa metoden kallas för en öppen metod. Den kvalitativa 

metoden lämpar sig bäst när förhållandevis få enheter ska undersökas samt när man är 

intresserad av vad människor säger, tolkar och förstår ett visst fenomen. Därför lämpade sig 

den kvalitativa metoden bäst för oss då vi i enighet med Jacobsen (2007) vill undersöka 

relativt få enheter samt att vi ville ha intervjupersonernas berättelser och tolkningar av vårt 

valda ämne. Eftersom den kvalitativa metoden är en öppen metod har vi samlat in information 

utan att styra den för mycket. Vår tanke var att intervjupersonerna skulle få uttrycka sig med 

egna ord. Detta ledde fram till intervjupersonernas egna åsikter och tolkningar. Enligt Bryman 

(2011) är metoden för det mesta ostrukturerad. Detta har varit en fördel för vår studie då vi 

under processens gång haft möjlighet att ändra utgångspunkt beroende på vad vi fått veta av 

våra intervjupersoner. En nackdel vi har sett med metoden är att den har varit tidkrävande då 

den har omfattat en stor mängd empiri som har tolkats och analyserats.  

5.3 Genomförande 

Vi började denna process med att diskutera olika tänkbara ämnen till vår uppsats. Vi enades 

sedan om, skolkuratorers och lärares perspektiv på det förebyggande arbetet mot mobbning.  

Vi började sedan läsa in oss på den litteratur som vi ansåg var relevant för vårt valda ämne. 

Litteraturen har efter insamlingen bearbetats och tolkats för att ligga till grund för vår studie. 

Som i föregående rubrik valde vi att använda oss utav en kvalitativ metod då den lämpade sig 

bäst till vår studie. Vi diskuterade fram ett lämpligt urval för vår studie som innebar att vi 

intervjuade en lärare och en skolkurator på tre olika skolor det vill säga totalt sex stycken 

intervjupersoner.
1
 För att få kontakt med möjliga intervjupersoner valde vi att rikta in oss på 

rektorerna i första hand, så att de kunde hjälpa oss att få kontakt med lämpliga 

intervjupersoner. Vi skrev ett informationsbrev om vilka vi var och som innehöll studiens 

syfte och information om etiska aspekter såsom anonymiteten och konfidentialitetskravet. 

Detta brev skickade vi sedan till de rektorer som arbetade på grundskolor som vi fann 

lämpliga att göra studien på. Vi bad rektorerna att ge oss namn på personer som de ansåg 

skulle vara lämpliga att intervjua. Vi beskrev att vi önskade intervjua en skolkurator och en 

lärare på respektive skola. När vi fått namn på möjliga intervjupersoner skickade vi även ett 

informationsbrev som var riktat till dem. Tre av intervjupersonerna bestämde vi tid och plats 

för intervju över mejl, de andra tre hade vi telefonkontakt med för att boka in intervjuerna. 

Jacobsen (2007) beskriver att en central fråga i den kvalitativa metoden är vart man ska 

                                                           
1
 Urvalsprocessen kommer närmare att belysas under rubriken urval. 
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genomföra intervjun. Valet är viktigt då forskning har visat att intervjuplatsen påverkar 

innehållet i intervjun. Man kan generellt säga att onaturliga miljöer för intervjupersonen kan 

medföra att man får onaturliga svar. Därför valde vi att genomföra våra intervjuer på deras 

respektive arbetsplats. Detta är enligt Jacobsen (2007) en naturlig miljö och det låg till grund 

för vårt val. 

När vi skulle utföra intervjuerna valde vi att använda oss utav semistrukturerade intervjuer. 

Valet utav denna intervjuteknik grundade sig i att enligt Bryman (2011) är huvudsyftet med 

semistrukturerade intervjuer att fokus ska ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar 

frågor och händelser vilket vi var intresserade av att få fram. Intervjutekniken innebär att man 

har en intervjuguide som belyser specifika teman som är relevanta utifrån vald undersökning. 

(Bryman 2011). Med intervjuguiden (Bilaga 1) kunde vi ha olika teman till hjälp under 

intervjuerna som belyste vårt ämne kring skolkuratorer och lärares perspektiv på det 

förebyggande arbete mot mobbning. De teman som intervjuguiden belyste var av öppen 

karaktär vilket innebar att frågorna gav intervjupersonerna möjlighet att fritt reflektera och 

berätta om sina upplevelser. Bryman (2011) framhåller att de olika teman som intevjuguiden 

berör inte nödvändigtvis behöver komma i ordningsföljd utan att man kan ställa frågorna som 

det passar utifrån varje intervju. Detta var en fördel under våra intervjuer samt att det även 

gav oss möjlighet att ställa uppföljningsfrågor när behovet fanns. Vi valde att i intervjuguiden 

ha ett tema som riktade sig till läraren och ett annat tema som riktade sig till skolkuratorn. 

Valet av dessa två teman grundade sig i att vi utifrån den förförståelse vi fått från tidigare 

forskning kommit fram till att vi vill inrikta oss på lite olika frågor utifrån de olika 

yrkeskategorierna. Detta för att få en förståelse för om deras upplevelse stämmer överens med 

vad tidigare forskning påvisat. Vi valde att inte ha en helt ostrukturerad intervjuteknik då vi 

ville ha en utgångspunkt att följa samt ha möjlighet att hålla kvar intervjuerna inom ämnet. En 

nackdel vi har upplevt med semistrukturerade intervjuer är att det är en tidskrävande 

intervjuteknik. Den har varit tidskrävande i avseende att det har blivit mycket material från 

intervjuerna.   

Enligt Ehn och Öberg (2011) finns det några allmänna regler att förhålla sig till under 

intervjuerna. Utifrån dessa såg vi till att vara väl förberedda med både frågor och en 

fungerande bandspelare samt att vi informerade den intervjuade om studiens syfte. En 

huvudregel som Ehn och Öberg (2011) beskriver som vi också valde att beakta under våra 

intervjuer är att vi som intervjuare lyssnade uppmärksamt på den som blev intervjuad samt att 
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vi försökte se personen i ögonen och att vi nickade bekräftande. För att intervjupersonernas 

utsagor skulle bli korrekt återberättade har vi efter deras godkännande spelat in intervjuerna. 

Efter var och en av intervjuerna försökte vi att transkribera dem så fort som möjligt när vi 

fortfarande hade intervjuerna färskt i minnet. Ehn och Öberg (2011) framhåller att det finns 

olika möjligheter och regler för hur transkriberingen ska gå till. Vi valde att skriva ut hela 

intervjun, exakt återberättad med både talspråk och hummanden och så vidare. Då författarna 

framhåller att om intervjuerna redigeras för mycket under transkriberingen kan bilden av 

intervjupersonen ändras. Det har varit mycket tidskrävande att transkribera alla intervjuer, 

men vi valde att göra så för att på bästa sätt garantera att intervjupersonerna blir korrekt 

återberättade. Efter att materialet har transkriberats valde vi ut de delar vi fann intressanta till 

vårt resultat. Vi började med att välja ut de delar av empirin som besvarade våra 

forskningsfrågor. Under processens gång kom vi även fram till att använda oss utav en teori 

om socialt kapital vilket gjorde att vi började granska empirin utifrån detta teoretiska 

perspektiv. Den empiri som vi valde att inte använda oss utav är inte obetydelsefull, dock 

ansåg vi inte den vara relevant utifrån våra forskningsfrågor samt studiens omfång. Den 

utvalda empirin har sedan tolkats och analyserats i en resultatsdel. Vi har som ovan nämnt 

valt att i vår analys använda oss utav en teori om det sociala kapitalet. Detta var en tanke som 

växte fram under processens gång då vi blev intresserade av hur förtroende och tillit kan 

påverka relationer och arbetssätt i skolan. Vi valde att använda oss utav Kumlin och 

Rothsteins (2003) vinkling på det sociala kapitalet. Detta på grund av att de liksom Putnam 

(1993) definierar socialt kapital som mellanmänsklig tillit och förtroende. Kumlin och 

Rothstein (2003) har dock valt att utgå från att det är universella och selektiva insatser som 

påverkar den mellanmänskliga tilliten och vi ansåg att det skulle vara intressant att använda 

oss utav den teorin i vår studie.  

5.3.1 Arbetsfördelning 

Under processens gång har vi arbetat tillsammans under hela tiden. Det vill säga att vi 

gemensamt har skrivit texterna i uppsatsen. En av oss har suttit vid datorn och skrivit och den 

andra har kommenterat. Detta har varit jämnt fördelat under processens gång. Det har fungerat 

bäst för oss att arbeta tillsammans då vi har kunna utbyta åsikter och tankar direkt med 

varandra samt att garantera att vi båda kan stå tillsvars för texterna i vår studie. Det vi delade 

upp under processens gång var att Emma var den som ställde frågor och hade ansvar för 

intervju 2, 4 och 6 medan Sabina hade ansvar över att anteckna samt ansvarig över 

inspelandet utav dessa intervjuer. Intervju 1, 3 och 5 hade Sabina ansvar för samt var den som 
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ställde frågorna. Emma hade ansvar för att anteckna och inspelningen av intervjuerna. Vi 

delade även upp transkriberingen av intervjuerna och transkriberade därav de intervjuerna 

som vi hade haft ansvar för. Vi har inte sett arbetsfördelningen som problematisk i denna 

studie då vi har haft ett gott samarbete och kommunikation som gjort att vi båda har känt oss 

nöjda med hur processen har sett ut. 

5.4 Validitet och reliabilitet  

Enligt Denscombe (2009) är validiteten en viktig fråga för den forskare som använder sig utav 

intervjudata. Validitet handlar om hur väl man som forskare lyckas med att framställa sin 

studie som trovärdig. Det innebär således att ge svar på hur väl man besvarat det som studien 

är avsedd att svara på. I vår studie handlar det om att ge en trovärdig bild av skolkuratorers 

och lärares perspektiv på det förebyggande arbetet mot mobbning i relation till socialt kapital. 

Detta gjorde vi genom att ha en intervjuguide under våra intervjuer som tog upp relevanta 

teman utifrån vårt valda ämne. Genom detta kunde vi hålla oss inom ramarna för det vi avsåg 

att undersöka och minska risken att komma in på sidospår som inte skulle vara relevanta för 

vår studie. För att ytterligare stärka validiteten i vår studie har vi haft ett kritiskt 

förhållningssätt, då speciellt under analysen, eftersom att validiteten kan påverkas av hur man 

som forskare ifrågasätter sitt resultat. 

Enligt Grønmo (2006) visar reliabiliteten hur pass pålitligt datamaterialet är. För att öka 

pålitligheten i vår studie valde vi att spela in våra intervjuer. Detta för att intervjupersonerna 

ska bli korrekt återberättade. Vi valde även att transkribera intervjuerna ordagrant för att öka 

tillförlitligheten i vårt insamlade material. Ytterligare en aspekt för att öka reliabiliteten i vår 

studie har varit att vi redogjort för varje moment som vi har gjort i studien. Vi som intervjuare 

försökte vara så objektiva och värderingsfria som möjligt för att inte våra åsikter skulle färga 

intervjupersonerna.  

5.5 Urval 

Vårt urval grundar sig i ett strategiskt urval genom självselektion. Enligt Grönmo (2006) 

innebär detta urval att olika aktörer får information om studien och att de inbjuds att delta i 

studien. Urvalet genomförs sedan av de aktörer som är intresserade av att vara med i studien.  

Vi har valt att intervjua sex intervjupersoner, det vill säga två intervjupersoner på tre olika 

grundskolor. Vi valde att utföra våra intervjuer på grundskolan på grund av att vi ville se det 

förebyggande arbetet mot mobbning runt elever som fortfarande anses som relativt unga i 

jämförelse med om vi valt gymnasieskolor där eleverna närmar sig vuxen ålder.  Valet av tre 
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grundskolor grundar sig i att vi inte hade som ambition att undersöka en grundskola utan att vi 

ville ha en liten bredd på vår undersökning som gav oss möjlighet att se olika grundskolors 

perspektiv. Dock ville vi ha möjlighet att intervjua intervjupersonerna djupgående vilket 

gjorde att tre grundskolor och sex intervjupersoner ansågs relevant för oss då vi valt att 

tillämpa en kvalitativ metod som förespråkar att relativt få enheter undersöks djupgående. 

Valet av tre grundskolor var även att det finns en skolkurator på vardera grundskola och att vi 

ansåg det lämpligt att utifrån vårt syfte och frågeställningar intervjua tre skolkuratorer vilket 

innebar att det blev tre grundskolor. Valet av att intervjua tre lärare var då av den anledningen 

att efter att vi kommit fram till tre grundskolor och tre skolkuratorer ville vi därför ha tre 

lärare att intervjua eftersom vi då fick möjlighet att få två personals perspektiv från respektive 

grundskola. Vi bestämde oss dock för att om inte de sex intervjupersonerna skulle kunna 

besvara vårt syfte och frågeställningar skulle vi ta kontakt med fler möjliga intervjupersoner. 

Vi började med att skicka ett mejl till tjugo rektorer på grundskolor som vi ansåg skulle vara 

relevanta för vår studie i hopp om att några skulle kunna. Vi valde att skicka till rektorerna för 

att få ett godkännande på att vi kan göra vår studie på deras arbetsplats. Till rektorerna 

skickade vi ett informationsbrev (Bilaga 2) som beskrev studiens syfte. Vi bad därefter 

rektorerna om namn på skolkuratorer och lärare som skulle kunna ställa upp på en intervju. 

Utav dessa tjugo fick vi till en början svar ifrån sju rektorer varav fyra avsade sig deltagande i 

studien. Tre rektorer gav oss namn på lärare och skolkuratorer som skulle kunna tänka sig 

ställa upp på en intervju. Vi bokade in intervjuer med dessa personer. Till de lärare och 

skolkuratorer som var intresserade av att delta i vår studie skickade vi även till dem ett 

informationsbrev (Bilaga 3 och 4) med studiens syfte samt information om intervjuns 

upplägg. Senare under studiens gång hörde ytterligare fyra rektorer av sig varav tre visade 

intresse av att deltaga i studien. Eftersom att vår urvalskvot var uppfylld samt att vi då redan 

var så pass långt gångna i arbetet med studien valde vi att tacka nej till fler intervjupersoner. 

5.6 Etiskt övervägande  

För de personer som är inblandad i en forskning rör ett par grundläggande etiska frågor dessa 

så som frivillighet, integritet anonymitet och konfidentialitet (Bryman 2011). Dessa har vi 

beaktat under studiens gång. Bryman (2011) framhåller att informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är exempel på några etiska 

principer som gäller för svensk forskning. I vårt informationsbrev informerade vi om studiens 

syfte samt att studien är frivillig och att de när som helst kunde välja att avsluta sin 
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medverkan. Samtyckeskravet innebar i vår studie att intervjupersonerna själva hade rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien. Vi har beaktat konfidentialitetskravet genom att vi 

behandlat intervjupersonerna med största möjliga sekretess så att inte oberörda får tag på 

handlingarna samt att vi skyddat intervjupersonernas personuppgifter. Nyttjandekravet har vi 

tagit hänsyn till på så sätt att vi endast har använt den information vi fått från 

intervjupersonerna till vår studie efter att studien är genomförd så förstörs materialet. Vi har 

varit noga med att intervjupersonernas integritet ska hållas anonymt. Detta har vi gjort genom 

att fingera deras namn och arbetsplats i resultatsdelen. Vi har även för att försvåra avslöjandet 

av deras identiteter valt att göra om intervjupersonerna till kvinnor. Detta betyder således inte 

att alla intervjupersoner är kvinnor utan vi valde att de skulle vara av samma kön för att deras 

kön inte skulle avslöja vem som sagt vad. 

Vi valde att ta kontakt med rektorerna på grundskolorna i första hand för att få ledningens 

tillåtelse att genomföra studien på deras arbetsplats samt att de skulle ge oss namn på 

intervjupersoner som de ansåg vara lämpliga för vår studie. Detta kan dock även ses som 

problematiskt då intervjupersonerna kan ha svårt att säga nej till medverkan om rektorn vill 

att de ska vara med då rektorn är deras arbetsledare. Vi valde därför att skicka ut ett 

informationsbrev till lärarna och skolkuratorerna som ville ställa upp i vår studie. Detta för att 

de skulle kunna ta del av studiens syfte samt vårt upplägg med intervjuerna samt för att de 

själva skulle kunna avgöra om de ville ställa upp på en intervju eller inte. När vi tog kontakt 

med rektorerna så hade vi i åtanke att de möjliga intervjupersonerna inte skulle bli anonyma 

gentemot rektorn. Detta är ytterligare en anledning till att vi även valde att skicka ut ett 

informationsbrev till skolkuratorerna och lärarna så att de själva hade möjlighet att bestämma 

över sin medverkan. 

5.7 Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att tillämpa en kvalitativ metod, detta på 

grund av att vi ville få fram skolkuratorers och lärares perspektiv på det förebyggande arbetet 

mot mobbning i relation till socialt kapital. Den kvalitativa metoden blev för oss relevant då 

vi hade som ambition att få fram lärare och skolkuratorers tolkningar och upplevelser av vårt 

valda ämne. Det som kan ses som en nackdel med den kvalitativa metoden och som Bryman 

(2011) tar upp om kritiken utav den kvalitativa metoden är att den inte är generaliserbar. 

Resultatet utav denna studie går därav inte att generalisera till övriga skolor vilket inte heller 
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var vår ambition då den var att enbart få några få intervjupersoners perspektiv på deras 

förebyggande arbete mot mobbning.  

Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att utföra öppna intervjuer med en intervjuguide 

som underlag. I intervjuguiden kunde vi använda oss utav teman med öppna frågor, vilket har 

fungerat bra då vi hela tiden hade en utgångspunkt att följa samtidigt som det gjorde oss 

flexibla under intervjuerna då vi kunde ställa uppföljningsfrågor vid behov. Den hjälpte oss 

till att ha en viss struktur i intervjuerna, genom att ha olika teman gjorde det att vi inte flöt ut i 

irrelevanta frågeställningar. Med tanke på att vi ville ha en viss struktur när vi intervjuade 

gjorde det att en ostrukturerad intervjumetod inte var relevant då en ostrukturerad 

intervjumetod enligt Bryman (2011) utformas som ett vanligt samtal där intervjuaren till 

exempel enbart ställer en öppen fråga som intervjupersonen får reflektera fritt över. 

Jacobsen (2007) framhåller svårigheten med att anteckna under tiden man intervjuar. Detta på 

grund av att ett bra samtal kräver en bra ögonkontakt. Vi delade därför upp intervjuerna 

genom att en utav oss antecknade och den andra kunde fokusera på samtalet och ställa frågor. 

Vi spelade in samtliga intervjuer för att intervjupersonerna skulle bli korrekt återberättade. En 

utav intervjupersonerna ville först inte att vi skulle spela in intervjun. Vi förklarade då att det 

var för dennes skull och att vi med hjälp av inspelningen lättare kunde återberätta personen 

korrekt och att vi inte skulle missa viktig information i intervjun vilket man tenderar att göra 

om man enbart ska föra anteckningar under intervjun. Intervjupersonen ändrade sig då och 

ville att vi skulle spela in intervjun. Intervjuerna flöt på bra och samtliga intervjupersoner 

hade lätt för att prata vilket innebar att det var en avslappnad stämning under intervjuerna. 

I vår resultatsdel har vi valt att benämna intervjupersonerna som samma kön. I vårt fall är det 

kvinnor. Detta betyder således inte att alla intervjupersoner är kvinnor utan vi valde att 

benämna alla med samma kön för att öka anonymiteten för intervjupersonerna, men även för 

att deras kön inte spelar någon roll i vår studie.  

Kumlin och Rothsteins (2003) teori har varit applicerbar på vårt resultat. Detta med anledning 

av att vårt resultat visar på att tillit och förtroende mellan alla som vistas på skolan är viktigt i 

det förebyggande arbetet mot mobbning. Deras teori om att både selektiva och universella 

insatser påverkar tillit och förtroende mellan människor gick att dra till vårt resultat då skolan 

i det förebyggande arbetet både använder sig av riktade insatser efter behovsprövning samt 

insatser riktade till alla. 
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I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys utifrån de sex 

intervjuer vi har genomfört samt utifrån Kumlin och Rothsteins (2003) teori om socialt 

kapital. Resultatet kommer även att analyseras utifrån tidigare forskning.  
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6 Resultat och analys 

Syftet med denna studie var att förstå hur skolkuratorer och lärare ser på det förebyggande 

arbetet mot mobbning i relation till socialt kapital. För att redovisa resultatet har vi valt att 

framföra intervjupersonernas svar under olika teman. Skolorna benämns i följande resultat 

som A, B och C. Först presenteras intervjupersonerna, där namn och skola är fingerade. 

Upplägget på resultatanalysen är på så sätt att vi under varje rubrik presenterar resultat från 

intervjupersonerna och därefter följer en analys där vi utgår ifrån Kumlin och Rothsteins 

(2003) teori och/eller tidigare forskning. 

Skola A 

Anna är utbildad socialpedagog och arbetar som skolkurator.  

Anita är utbildad lärare i årskurs 1 till 9. 

Skola B 

Bea är utbildad socionom och arbetar som skolkurator. 

Beatrice är utbildad lärare i årskurs 7 till 9. 

Skola C 

Clara är utbildad behandlingspedagog och arbetar som skolkurator.  

Camilla är utbildad lärare i årskurs 7 till 9. 

6.1 Skolmiljö 

Samtliga intervjupersoner anser att i det förebyggande arbetet mot mobbning är en bra 

skolmiljö en viktig del. Anita beskriver en bra skolmiljö som att eleverna ska kunna gå till 

skolan med glädje, de ska känna att de är sedda av sina kamrater samt att det finns trygga 

vuxna att luta sig emot. Man ska känna att man är väl bemött av alla på skolan och man ska 

veta vart man ska vända sig om någonting händer. Bea framhåller att det ska vara ett öppet 

klimat på skolan, det vill säga att alla ska våga säga vad de tycker utan att få kommentarer om 

att det man tycker är fel. Intervjupersonerna på skola B och C uttrycker en bra skolmiljö på 

liknande sätt som Anita. Bea och Anna uttrycker även att det är av stor vikt att det finns 

fräscha och fina lokaler för att det ska vara mysigt och välkomnande för alla som vistas på 

skolan. 
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Analys 

Enligt hur begreppet socialt kapital tidigare har förklarats kan det tolkas som att det som 

framställs som ett önskvärt socialt kapital är att det ska finnas tillit och förtroende mellan alla 

som vistas på skolan. Ett sätt för att uppnå ett önskvärt socialt kapital är enligt 

intervjupersonerna att skolmiljön ska vara mysig och välkomnande genom att det finns fina 

och fräscha lokaler. Genom att arbeta för ett önskvärt socialt kapital så kan detta bidrar till ett 

mer positivt klimat på skolan som gynnar utveckling och lärandet. Medan om det är ett 

otryggt och negativt klimat på skolan kan detta innebära att tilliten till elever och skolpersonal 

försämras, vilket kan resultera i en negativ utveckling och lärande. 

6.2 Likabehandlingsplan 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de har ett förebyggande arbete mot mobbning på den 

grundskola som de arbetar på. De är även överens om att det förekommer mobbning av olika 

slag på deras skola men har svårt att uppskatta i vilken utsträckning. Det förebyggande arbetet 

har en del likheter, men det är även en del som skiljer skolorna åt. Alla skolor utgår från en 

likabehandlingsplan som innebär att de inte tillåter någon form av kränkande behandling så 

som diskriminering, trakasserier och mobbning. Intervjupersonerna hävdar att de har som 

ambition att behandla alla lika för att undvika att exempelvis mobbning uppstår.  

Anna, Anita, Beatrice och Bea menar att deras arbetsplats utgår från en likabehandlingsplan 

som de har tagit fram på deras specifika skola medan Camilla och Clara berättar att deras 

skola utgår från en likabehandlingsplan som gäller för hela den kommunen. 

Intervjupersonerna berättar att de har tagit fram lokala program på vardera skola för att 

motverka och förebygga mobbningen. Programmen är utformade med hjälp av deras 

likabehandlingsplan. Intervjupersonerna uppger att likabehandlingsplanen tar upp mål och 

riktlinjer som de ska följa när det gäller förebyggande arbete mot mobbning.  Bea berättar att 

de bland annat har tagit fram ordningsregler utifrån likabehandlingsplanen som tar upp hur 

man ska vara mot varandra i klassrummet och i skolan. Ordningsregler är även något som 

förekommer på Anna, Anita, Clara och Camillas skolor som en del i det förebyggande arbetet 

mot mobbning. 

Analys 

Intervjupersonernas användning utav en likabehandlingsplan kan tolkas som att skolan vill 

framställa ett önskvärt socialt kapital genom att använda sig utav en universell insats som 
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riktar sig till alla, där alla ska behandlas lika och som i sin tur skapar tillit och förtroende. 

Detta kan då möjligtvis bidra till att färre mobbningssituationer uppstår. Å ena sidan kan en 

universell insats där alla ska behandlas lika bidra till att tillit och förtroende stärks på skolan. 

Å andra sidan kan det möjligtvis bidra till motsatt effekt eftersom att alla människor är unika 

och att varje situation även den ofta är unik. Vilket kan göra att det kan vara svårt att applicera 

en universell insats i alla situationer. 

6.2.1 Involverat i det dagliga arbetet 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de tycker att det är viktigt att det förebyggande 

arbetet involveras i det dagliga arbetet och inte enbart utförs som punktinsatser. 

Intervjupersonerna uttrycker att det förebyggande arbetet mot mobbning finns involverat i det 

dagliga arbetet men uttrycker samtidigt att det är någonting som skulle kunna bli bättre. 

Därför har de på Clara och Camillas skola diskuterat att schemalägga mer tid till just det 

förebyggande arbetet och få fram material som man kan använda sig utav. Camilla uttrycker 

att hon skulle vilja ha det någon gång i veckan på en specifik tid, men att det är någonting 

som inte har blivit aktuellt än. Hon förklarar det med att det saknas tid till att utforma det. 

Men alltså det här med punktinsatser tror jag inte så mycket på, jag tror mer på att man ska 

fokusera på vårat värdegrundsarbete i det dagliga arbetet. (Clara) 

Analys 

Det är viktigt enligt intervjupersonerna att det förebyggande arbetet mot mobbning involveras 

i det dagliga arbetet och inte enbart som punktinsatser. Detta kan man utifrån Kumlin och 

Rothstein (2003) se som en form av proceduriell rättvisa. Då de menar att det är viktigt för 

människor hur man har blivit bemött under processens gång och inte bara under det slutgiltiga 

resultatet. Då det slutliga resultatet här kan ses som punktinsatserna. Det kan innebära att 

eleverna har mer tillit och förtroende till skolan och skolpersonalen om de har blivit väl 

bemötta under det förebyggande arbetet mot mobbning i det dagliga arbetet och inte bara när 

en mobbningssituation har uppstått och en punktinsats sätts in. Punktinsatser är en insats som 

kan vara både av selektiv och universell karaktär. Det vill säga att en punktinsats kan vara 

utformad som en temadag som riktar sig till alla elever på skolan men det kan även vara en 

selektiv insats om det är en insats som sätts in efter behovsprövning som inte riktar sig till alla 

till exempel ett individuellt samtal med skolkuratorn.   
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Skolverkets (2002) undersökning visar på det som även intervjupersonerna har uttryckt, att ett 

förebyggande arbete mot mobbning ger bättre resultat om det involveras i det dagliga arbetet 

än om det enbart utförs som temadagar. 

6.2.2 Bemötande 

Intervjupersonerna på vardera skola uttrycker vikten av att alla på skolan ska vara medvetna 

om hur man ska vara mot varandra och att alla ska behandlas lika. En reflektion från 

intervjupersonerna är även att de betonar vikten av ett gott bemötande. Beatrice uttrycker 

vikten av att de vuxna måste ha högt i tak, vilket innebär att man måste lyssna på barnen, 

finnas till för dem samt vara goda förebilder. Gemensamt för de intervjuade lärarna är att 

bemötandet av eleverna är en viktig del i det förebyggande arbetet mot mobbning. Anita 

utvecklar detta genom att belysa den ständiga samvaron tillsammans med eleverna. Hon 

menar att det måste finnas aktiva vuxna som ser även det som medför merarbete, vilket 

innebär att skolpersonal även ska ta tag i de situationer som innebär mycket arbete. Då hon 

uttrycker att det finns ingenting som man kan bortse ifrån om det är betydelsefullt för en elev. 

Analys 

Kumlin och Rothstein (2003) hävdar att människor kommer dra slutsatsen att de flesta 

människor inte är att lita på om offentliga tjänstemän är partiska eller korrumperade. Detta 

kan appliceras på tilliten mellan skolpersonal och elever då intervjupersonerna hävdar att det 

är av vikt att all skolpersonal arbetar åt samma håll och är goda förebilder för eleverna. Å ena 

sidan kan elevers förtroende till skolpersonalen minskas eller förstöras om till exempel en 

lärare har ett dåligt bemötande. Eleverna kan då tappa förtroende för läraren men det kan 

också innebära att eleverna tappar förtroende för all skolpersonal på grund av en lärares 

beteende. Förtroende och tillit som har minskats eller förstörts kan bidra till att skolan får ett 

icke önskvärt socialt kapital. Å andra sidan behöver en lärares dåliga bemötande inte påverka 

förtroendet till övrig skolpersonal, utan eleven kan ha fortsatt förtroende för övrig 

skolpersonal om de kompenserar med att ha ett gott bemötande. Om en lärare har ett dåligt 

bemötande mot en eller flera elever kan eleverna tappa förtroendet för denne i just den 

situationen men det behöver inte betyda att förtroendet är förstört för all framtid. Om den 

lärare som har haft ett dåligt bemötande mot en eller flera elever exempelvis ber om ursäkt 

kan detta istället bidra till att förtroendet mellan elever och lärare ökar då läraren ansvarar för 

sin handling.   
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Det Anita uttrycker om lärares ständiga samvaro och att lärare inte får blunda för problem 

som kan innebära merarbete belyser även Björk (1995) i sin studie. Författaren menar att om 

lärarna istället för att blunda för problem som uppstår, använder sig av sina iakttagelser i sin 

pedagogik, kan det ge en mer positiv utveckling av händelseförloppet. Detta kan därför vara 

av vikt att uppmärksamma då Backlunds (2007) studie visar att de insatser som sker i skolan 

ofta bygger på det som lärare anser och upplever som ett problem.  

6.2.3 Insatser för att förebygga mobbning 

Anna berättar att de har vissa insatser för att förebygga mobbning som är framtaget utifrån 

deras likabehandlingsplan. De har bland annat tagit fram kamratstödjare som en insats. Anna 

berättar att de utser två kamratstödjare i vardera klass som ska fungera som goda förebilder 

för övriga i klassen. Kamratstödjarna erbjuds lite utbildning i deras roll samt 

värdegrundsövningar. Anna berättar vidare att kamratstödjarna ska kunna prata med de vuxna 

om det har uppstått en situation som de behöver hjälp med. De vuxna ska då behandla detta 

försiktigt så kamratstödjarna inte förlorar sitt förtroende bland sina klasskompisar.  

Kamratstödjarna ska kunna prata med oss om det är något särskilt som dom har sett ute på 

skolan och så, men ändå lite försiktigt för dom får ju absolut inte bli som några slags 

angivare men ändå att man kan ha en diskussion med dom. (Anna) 

Även Bea och Beatrice använder sig utav kamratstödjare på deras skola. De använder sig av 

kamratstödjare på samma sätt som Anna förklarat att de gör på deras skola. Anna, Anita, 

Beatrice och Bea berättar att utifrån likabehandlingsplanen har de även tagit fram något som 

kallas för trygghetsvandring. Detta innebär att elever får märka ut de platser som de upplever 

skapar otrygghet och ger tillfällen för mobbning. På så sätt kan skolpersonalen vara mer 

uppmärksamma på vart de ska hålla ett extra öga. Camilla berättar att de varken har 

trygghetsvandring eller kamratstödjare på deras skola just nu. 

Analys 

Tillit och förtroende kan möjligtvis minskas eller förstöras i kamratstödjarinsatsen på så vis 

att om de elever som ska vara kamratstödjare och goda förebilder missköter sin position eller 

ställning kan detta innebära att elever tappar förtroende till dem. Det kan också innebära att 

elever anammar kamratstödjarens beteende och börjar liksom kamratstödjaren bete sig illa 

mot andra elever. Det kan dock även möjligtvis bidra till ökad tillit och förtroende elever 

emellan, om kamratstödjarna är goda förebilder kan de uppmana andra elever att även de vara 
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goda förebilder. Även lärare kan påverka förtroendet och tilliten elever emellan om 

skolpersonalen röjer kamratstödjarnas källa kan detta innebära att eleverna inte längre vågar 

berätta saker för kamratstödjarna och på så vis kan förtroendet och tilliten minskas eller 

förstöras.  

6.2.4 Våga vara vuxen 

Intervjupersonerna är eniga om att det viktigaste i ett förebyggande arbete mot mobbning är 

att man som vuxen ska synas på raster och i korridorer. Att man ska visa sig och finnas till för 

eleverna. Anita och Beatrice betonar vikten av att våga vara vuxen. De menar att man som 

skolpersonal inte får vara rädd för att ta konflikter, sätta ner foten och säga ifrån samt att visa 

tydliga regler för vad som är rätt och fel. Beatrice betonar även att det går att förebygga med 

olika saker men att det i grunden handlar om att det ska finnas ett förtroende mellan elever 

och de vuxna. 

Man kan förebygga med en massa saker, men i grunden så handlar det om att de ska våga 

prata med oss, att vi syns och finns till, att man bryr sig, allt bygger på förtroende. (Beatrice) 

Analys 

Intervjupersonerna kan ses som överrens om att tillit och förtroende mellan skolpersonal och 

elever är betydelsefullt för att få ett önskvärt socialt kapital. Det skapas genom att man som 

vuxen till exempel syns och finns till på raster samt att visa tydliga regler på vad som är rätt 

och fel. Detta kan innebära att om skolpersonal föregår med gott exempel i vad som anses 

vara rätt och fel kan det leda till att elever tar efter skolpersonalens beteende och gör rätt för 

sig för att det finns ett förtroende som de inte vill förstöra. 

6.2.5 Elevhälsoteam 

Utifrån likabehandlingsplanen har respektive skola ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår 

rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och på skolan där Anita och Anna arbetar 

är även den berörda läraren med i vissa fall. Clara beskriver att även fritidsledarna ingår i 

deras elevhälsoteam då hon uttrycker att fritidsledarna spelar en viktig roll. Fritidsledarna gör 

mycket aktiviteter med barnen och arbetar med att stärka sammanhållningen bland eleverna. 

På elevhälsoteamsmöterna träffas personer med olika kompetenser för att diskutera utifrån 

olika perspektiv om vad som händer på skolan och de kan även föras diskussion om specifika 

elever. Clara beskriver att det oftast är under elevhälsoteams möten som hon får veta hur hon 

ska arbeta kring ett specifikt fall eller situation. Under elevhälsoteams möten diskuteras även 
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hur man ska undvika att till exempel mobbningssituationer uppstår. De kan vara i en specifik 

klass eller över hela skolan som det förebyggande arbetet behövs ses över. 

Analys 

Enligt hur begreppen universella och selektiva insatser tidigare har förklarats och hur dessa 

påverkar tilliten människor emellan kan elevhälsoteamet handla om både selektiva och 

universella insatser. Selektiva kan ses som de insatser som exempelvis sätts in när en 

mobbningssituation har uppstått men också en förebyggande insats som sätts in efter 

behovsprövning. De universella insatserna kan handla om det förebyggande arbetet mot 

mobbning som riktar sig till alla. En universell insats kan å ena sidan ses som rättvis eftersom 

att den ska rikta sig till alla samt behandla alla lika. Men å andra sidan ska även alla 

människor ses som unika vilket innebär att alla människor har olika förutsättningar. Detta kan 

bli problematiskt när man applicerar en universell insats i det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Å ena sidan kan de selektiva insatserna vara applicerbara när ett problem har 

uppstått då man efter en behovsprövning kan sätta in en insats. De selektiva insatserna kan å 

andra sidan ses som orättvisa eftersom en behovsprövning behövs vilket kan göra att alla inte 

har samma rätt till insatsen. 

6.3 Förändringen i lärarens yrkesroll 

Beatrice beskriver att det är viktigt som lärare att leva som man lär. Vilket innebär att hon 

påpekar vikten av att man inte säger en sak och sedan gör en annan. Eleverna genomskådar en 

sådan handling och det kan leda till att förtroendet för läraren blir mindre. Hon beskriver att 

detta finns bland hennes kollegor, hon menar att det finns lärare som inte vill ta tag i problem. 

Det kan vara jätteduktiga lärare i klassrummet men utanför klassrummet och i andra 

skolmiljöer är de inte lika bra på att hantera konfliktsituationer. Hon upplever detta som att 

lärarna agerar fel i situationerna samt att hon även påpekar att lärarens roll har förändrats. 

Man kan inte säga en sak och göra en annan, eleverna genomskådar etik och moral, de ser 

direkt om vi som lärare är en person som är auktoritär i klassrummet och sen smyger iväg 

och tittar åt ett annat håll när det uppstår konflikter.(Beatrice) 

Beatrice berättar att anledningen till att hon blev lärare var från början att hon tycker om 

ungdomar och att undervisa. Men hon menar att hon upplever att samhället nu har förändrats 

och att hennes yrke inte längre enbart handlar om att undervisa utan även att man numera ska 

ta hand om sina elever i jakten på kunskap. Hon beskriver att man som lärare måste följa med 
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när samhället förändras och även detta är någonting som hon känner sig irriterad över när 

hennes kollegor inte vill följa med i förändringen.  

När samhället förändras så måste ju jag hänga med och det kan jag bli riktigt förbannad på 

mina kollegor när de säger, jag ska bara undervisa. Men så funkar det inte längre utan du 

ska ta hand om dina ungdomar och leda dem till kunskap.(Beatrice) 

Beatrice uppvisar också en irritation att det i bland hennes kollegor finns dem som är rädda 

för det sociala samspelet. Hon menar att de inte tycker att det ligger på deras bord att ta tag i 

sociala frågor. Detta förklarar Beatrice med att hon tror att de är osäkra och att de känner sig 

mer trygga med att undervisa i kunskap. 

Analys 

Enligt hur begreppen socialt kapital och tillit och förtroende tidigare har förklarats kan man se 

det som att man i maktposition över en annan människa kan förstöra tilliten och förtroendet 

till andra människor om man missbrukar sin ställning. Det vill säga att Beatrice lägger vikt 

vid att man som lärare lever som man lär och att man inte undviker situationer som betraktas 

svåra. Skolans sociala kapital kan möjligtvis påverkas av att elever tappar förtroende för en 

lärare och det kan även leda till att det påverkar tilliten till övrig skolpersonal vilket i sin tur 

skulle kunna leda till ett icke önskvärt socialt kapital. Det skulle även kunna ses som att 

skolans sociala kapital inte påverkas av om elever tappar förtroendet för en lärare utan de kan 

även ha fortsatt förtroende för övrig skolpersonal. Vilket innebär att det kan fortfarande finnas 

ett önskvärt socialt kapital på skolan men att förtroendet och tilliten till den berörda läraren 

har minskats eller förstörts.  

6.3.1 Kompetens 

Att lärarens roll har förändrats är något som de intervjuade lärarna är överrens om. Camilla 

upplever att rollen som lärare har förändrats då det nu mera utför ett visst socialt arbete. Hon 

berättar också att hon tror att det är många utav lärarna som tycker att det är många elever 

som inte mår bra. Därav förklarar hon att hennes och kollegornas roll inte längre är att 

undervisa för det är väldigt mycket runt omkring eleverna som spelar in i lärarens roll. Hon 

upplever att detta är någonting som är tungt för många av de undervisande lärarna. Då hon 

menar att hon och hennes kollegor saknar kompetens att ta hand om elevernas problematik 

som inte handlar om att nå kunskapsmålen. 
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Jag tror att de flesta undervisande lärare tycker att det är mycket och många elever som inte 

har det så bra. Det handlar inte längre om att bara undervisa. Det är mycket runt omkring. 

Jag tror att många tycker att det är jättetungt. Det känns som att vi saknar den 

kompetensen.(Camilla) 

Camilla berättar vidare att hon upplever det som en brist att de saknar kompetens till att ta 

hand om alla elever som inte har det så bra. Hon upplever att det är jättebra att de har fått en 

skolkurator. Hon ser skolkuratorn som en stor resurs, men berättar samtidigt att hon upplever 

att det inte räcker med en skolkurator i hela kommunen. Hon tycker att det borde finnas en på 

varje skola. Camilla upplever att det är bra att man som lärare har ett socialt ansvar för 

eleverna men det är när det blir för stor problematik kring eleverna som hon upplever att det 

saknas kompetens på området. Hon beskriver att hon inte tycker att det är meningen att lärare 

ska ha stödjande samtal med elever då man utan rätt kompetens kan göra mer skada än nytta. 

Samtidigt beskriver hon att det saknas resurser att utföra dessa samtal därför ser hon det som 

mycket positivt att det numera är lagstadgat att man ska ha tillgång till en kurator.  

Analys 

Lärarens roll kan ses som mestadels universell, vilket innebär att en undervisande lärare ska 

se till att alla elever uppnår de mål som är avsatta för ämnet. Det Camilla uttrycker är att 

lärarna idag till viss del får utföra ett större selektivt arbete, det vill säga att lärarna får lägga 

mer tid till att hjälpa de elever som inte mår bra. Det som då kan ses som problematiskt i detta 

är att läraren får utföra ett visst selektivt arbete som de saknar kompetens till. Detta kan 

innebära att om en lärare får utföra ett arbete som denna tycks sakna kompetens till kan 

förtroendet och tilliten till eleven minskas eller förstöras om läraren handlar felaktigt. Dock 

om läraren handlar rätt i den berörda situationen kan detta innebära att eleven får ökad tillit 

och förtroende för läraren. Likaväl behöver det inte betyda att ett felsteg från lärarens sida 

innebär att förtroendet till läraren har minskats eller förstörts för all framtid. 

Normell (2002) visar på det som intervjupersonerna har uttryckt, att de utför ett arbete som de 

anser sig sakna kompetens till. Då författaren framhåller att det är svårt att vara pedagog idag. 

Detta på grund av den förändring som har blivit i lärarens yrkesroll vilket har gjort det svårt 

att orientera sig i arbetet och veta vem som ska göra vad. Författaren menar fortsättningsvis 

att det finns de vuxna i skolan som upplever att de utför ett ”polis- och kuratorsjobb” trots att 

de saknar den kompetensen. Samtliga intervjuade lärare beskriver svårigheter med att utföra 

ett arbete som man saknar kompetens till och ser därför skolkuratorn som en resurs att ta hjälp 
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av vid behov. Skolverket (2002) har ytterligare en aspekt på detta då de menar att 

lärarutbildningarna och lärarnas fackförbund borde ta ett större ansvar för att höja 

kompetensen hos lärarna. De anser att för att få ett bra förhållningssätt mellan elever i skolan 

är kunskap kring socialpsykologi och ungdomskultur en förutsättning. 

6.3.2 Olika kunskaper 

Beatrice hävdar att idag måste man veta hur eleverna mår för att de ska kunna lära sig 

någonting i skolan. Hon menar att det spelar ingen roll hur duktig lärare man än är så är det 

jättesvårt att lära ut kunskap till elever som inte mår bra. Hon hävdar fortsättningsvis att det 

finns olika kunskaper att lära ut och att den ena kunskapen inte tar ut den andra. Hon 

beskriver det som att den sociala kunskapen är för henne den viktiga då annan kunskap kan 

man ta reda på genom andra sätt. 

Det var ju mer undervisning förr, nu är det mycket mycket mer att man måste veta hur 

eleverna mår för att de ska få in kunskap. Det är en av de sakerna som jag tycker är otroligt 

viktigt. För de elever som mår dåligt psykiskt spelar det ingen roll hur duktig pedagog jag än 

är så får de inte in ett skit. Utan de måste vara trygga och lugna i klassrummet för att få in 

kunskap. Sen tycker jag att det finns olika kunskaper, den ena tar inte ut den andre. Den här 

sociala kunskapen är kanske den viktigaste, den andra kunskapen kan man alltid ta reda på 

på nätet idag. (Beatrice) 

Anita upplever det mestadels positivt att hennes yrkesroll har förändrats. Hon menar att ett 

visst mått av osämja och konflikter gynnar henne som lärare då hon kan använda sig av detta i 

samarbetet med eleverna och när hon förmedlar kunskaper. Beatrice beskriver precis som 

Camilla att det ibland saknas kompetens hos lärarna när det är stor problematik hos eleverna. 

Därför ser hon precis som Camilla att det är en stor resurs att det finns tillgång till en kurator. 

Dock upplever hon att det inte räcker med en kurator per högstadieskola utan att man skulle 

behöva flera stycken.   

Skolkuratorerna uttrycker att de upplever att det är väldigt olika från lärare till lärare att ta tag 

i de sociala frågorna. Bea tror att detta beror på att det är olika från person till person vad man 

har för intresse för de sociala frågorna. Clara beskriver att hon tycker att vissa lärare har 

väldigt lätt för att skjuta ifrån sig de sociala frågorna och en del jobbar alldeles för mycket 

med dem. Hon berättar också att hon upplevt en skillnad mellan de yngre och äldre lärarna. 

Då hon tycker att de yngre lärarna har lättare att behandla de sociala frågorna medan de äldre 

ibland upplevs som ovana och där kommer hon då gärna in med tips och idéer på hur de kan 
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arbeta vidare. Camilla upplever att hennes kollegor upplever det som väldigt skönt att det 

finns en skolkurator på skolan då man är tacksam för att det finns någon som har tid och är 

engagerad i eleverna och som har en annan kompetens. Hon menar därför att många lärare 

gladeligen släpper ifrån sig de sociala frågorna men hon hävdar samtidigt att många av lärarna 

är väldigt måna om elevernas välbefinnande och att de tar ett stort ansvar för att eleverna ska 

ha det så bra som möjligt. 

Analys 

Enligt Kumlin och Rothstein (2003) är de universella insatserna samt likabehandling det som 

kan öka den mellanmänskliga tilliten. Clara menar att vissa lärare arbetar mer med 

problematiken runt eleverna medan andra har väldigt lätt att skjuta ifrån sig dem. Det kan 

därav ses som att om alla lärare gör likadant när de bemöter elevernas problematik kan detta 

bidra till ökad mellanmänsklig tillit. Om lärare gör olika i de frågor som rör problematik kring 

eleverna kan det innebära att förtroendet mellan elever och lärare påverkas då de hos en lärare 

kan få stöd medan hos en annan lärare inte får det efterfrågade stödet. Känner sig eleven då 

sviken av den läraren som inte ville ta tag i problematiken kan detta göra att eleven inte vågar 

prata med någon annan lärare. Förtroende behöver inte minskas eller förstöras mellan läraren 

och eleven om exempelvis läraren hjälper eleven till att ta kontakt med skolkuratorn som 

besitter den kompetens som läraren kanske anser sig sakna.  

6.4 Skolkuratorer på pedagogernas arena  

Anna och Clara upplever att det kan vara väldigt ensamt att arbeta som skolkurator på 

pedagogernas arena. Anna berättar att det är skönt att kunna prata med andra skolkuratorer på 

andra skolor för att ventilera med någon som har samma arbetsuppgifter. Även Bea uttrycker 

att hon upplever sig i minoritet på skolan då lärarna är en enad grupp. Hon berättar att hon 

upplever att hon får slåss lite mer för sina frågor. Hon menar att ibland tänker lärarna för 

mycket på att eleverna inte uppnår vissa mål i ämnena. De borde ibland tänka på att det 

kanske finns en anledning för att eleverna inte uppnår målen som inte enbart handlar om 

intellektuella svårigheter. 

6.4.1 ”Beställningar” 

De tre intervjuade skolkuratorerna upplever att de får ”beställningar” från lärarna, där lärarna 

beskriver vad de anser att skolkuratorn ska göra. Detta upplever de som både positivt och 

negativt. Bea berättar att hon upplever lärarna som för mycket fokuserade på ett resultat och 

att de inte har så stor förståelse för att ett problem inte löser sig direkt. Hon berättar att lärare 
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kan komma till henne och be henne reda ut en situation men hävdar då att det inte riktigt 

fungerar så att läraren kan gör en ”beställning” och så löser hon problemet. Då det ibland kan 

vara situationer där läraren är den som bör reda ut situationen, men att hon kan stå till 

förfogande om läraren behöver tips och råd. I andra fall menar Bea att det ibland kan vara 

situationer där hon behöver skapa sig en helhetsbild och att det då kan ta lite tid att finna en 

lösning på ett problem. 

Ibland händer det ju att någon kommer och säger, nu vet vi inte vad vi ska göra och så tycker 

dom att jag ska fixa det. Men så tycker inte jag det funkar riktigt för jag upplever att dom ofta 

är väldigt resultatinriktade och de förstår inte att det ibland kan ta tid så därför funkar det 

inte riktigt så att man kan göra en beställning och så fixar det sig bara. (Bea) 

Anna har liksom Bea upplevt att en del lärare ger henne ”beställningar” av vad de anser att 

hon ska göra. Hon menar att hon tycker att det är viktigt att försöka förklara för läraren att det 

är eleven som ska vilja komma till henne, för hon går inte fram och rycker tag i en elev och 

säger att den ska komma in till henne. Hon brukar då uppmana läraren att fråga eleven om 

denne kan tänka sig att prata med skolkuratorn för att eleven inte ska känna sig påhoppad utan 

istället känna sig trygg med att komma på ett samtal.  

En del lärare kommer och drar en i tröjan och säger att, du kan inte du prata lite med den 

där eleven. Då brukar jag fråga läraren om den har frågat eleven om den vill prata med mig. 

Säger dom då nej så brukar jag säga att jag går inte fram och knackar någon elev på axeln 

och säger hörru du jag tycker att du ska komma till mig, utan jag vill att det ska vara eleven 

själv som ska vilja komma till mig.(Anna) 

Clara framhåller en positiv aspekt på ”beställningarna” då hon beskriver att det är oftast det 

sättet som hon får kontakt med sina elever. Det är oftast genom dessa ”beställningar” som hon 

tillsammans med läraren kan diskutera fram en eventuellt förebyggande insats eller hur man 

ska gå vidare. Clara berättar också att det är viktigt att eleven känner sig trygg i det första 

samtalet med henne, därför brukar den aktuella läraren följa med på det första samtalet om 

eleven vill detta. Clara beskriver att hon sedan försöker hålla kvar samarbetet med den 

aktuella läraren om hon har fått samtycke från eleven. Genom att uppdatera läraren om hur 

samtalen går kan hon på så vis underlätta för läraren så att denna vet hur eleven behöver 

stöttas i klassrummet. 
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Analys 

Skolkuratorns arbete kan ses som mestadels selektivt då de ofta arbetar med enskilda elever 

eller grupper utifrån olika behovsprövningar. Skolkuratorerna uttrycker att lärarna ger dem 

”beställningar” på vad de vill att de ska göra. Dessa ”beställningar” kan då ses som selektiva 

insatser, men eftersom det är utifrån lärarens behovsprövning att insatsen behövs kan tilliten 

mellan eleverna och skolkuratorn påverkas. Å ena sidan kan tilliten påverkas på så sätt att om 

skolkuratorn ska säga till eleverna att de ska komma till denne utan att de själva vill det, bara 

för att läraren tyckte det behövs kan det innebära att eleven inte känner sig trygg med 

samtalen hos skolkuratorn och på så sätt kan tilliten minskas mellan eleven och skolkuratorn. 

Å andra sidan skulle det kunna vara så att det byggs upp en tillit och ett förtroende om 

skolkuratorn är den som tar första steget då eleven själv kanske inte vågar ta det steget utan 

tycker det är skönt att skolkuratorn erbjuder en tid. De intervjuade skolkuratorerna upplever 

de selektiva insatserna som även positiva då de kan exempelvis under individuella och 

gruppsamtal bygga upp tillit och förtroende till eleverna. Eftersom att skolkuratorerna anser 

samtalen som förebyggande kan de trots att de utför ett individuellt samtal påverka övriga 

elever. Detta genom att de exempelvis bygger upp ett förtroende och tillit till eleven under 

samtalet där eleven i sin tur sedan kan berätta för övriga elever om hur de upplevde 

skolkuratorn och på så sätt påverka övriga elevers förtroende och tillit till skolkuratorn.    

Det som de intervjuade skolkuratorerna talar om när de nämner ”beställningar” är även något 

som Backlund (2007) framhåller då författaren i sitt resultat fick fram att det är andra 

professioner på skolan som får sätta agendan för skolkuratorns arbete då det finns starkare 

professioner i skolan vilket innebär att de bland annat är fler till antalet. Skolkuratorerna i 

Backlunds (2007) studie utför därför sitt jobb och anpassar det utifrån omgivningens 

förväntningar. Skolkuratorerna i vår studie uttrycker sig på liknande sätt, dock poängterar de 

att det finns både positiva och negativa aspekter med ”beställningarna”. 

6.4.2 Arbetstid  

Gemensamt för skolkuratorerna är att de spenderar mycket utav sin arbetstid till att hålla 

individuella- samt gruppsamtal. Clara anser att dessa samtal kan ses som förebyggande då 

man kan förebygga uppkomsten av andra problem än just det som samtalet från början 

handlade om.  

När jag tänker efter så känner jag nog att varje samtal med elever är förebyggande. 

Mobbning och hur man ska vara som kompis samtalas det ju om i varje samtalsserie, även om 
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man kanske inte nämner just ordet mobbning så blir det involverat i varje samtal i och med 

att man diskuterar hur man ska vara mot varandra.(Clara). 

De intervjuade skolkuratorerna talar alla om att de vid behov även kan gå in i klasser och tala 

om till exempelvis värdegrund och hur man ska vara mot varandra. Anna framhåller dock en 

problematik kring att komma in under pågående lektion. Då hon menar att hon upplever att 

det måste vara tillräckligt viktigt för att hon ska kunna komma in i en klass och störa lärarna 

på deras lektioner. Hon menar att de helst vill att hon ska komma på klassens så kallade 

”grupptid”, men hon menar att det är svårt för henne att pricka in de tillfällena. 

De intervjuade skolkuratorerna understryker att de inte har så mycket tid över till att arbeta 

med det förebyggande arbetet mot mobbning som de hade velat, då de menar att mycket av 

deras tid läggs på individuella- samt gruppsamtal. Skolkuratorerna är eniga om att de upplever 

att de skulle kunna fylla en heltidstjänst på en skola istället för att vara på flera som de är i 

nuläget. De är även eniga om att de lägger mer tid på att arbeta med mobbningssituationer där 

mobbning redan har uppstått. Då de ofta för samtal med eleven som blivit utsatt samt eleven 

som har mobbat. Anna berättar att jobbet inte riktigt stämde överens med hennes 

förväntningar. Hon trodde inte att hon skulle lägga så mycket av hennes arbetstid på 

individuella- samt gruppsamtal utan att hon skulle kunna synas på skolan, umgås och skapa 

relationer med flera elever. Hon upplever att grupp- och individuella samtalen är mycket bra 

och som uppskattas från både lärare och elever. Men hon önskar att hon skulle ha mer tid att 

lägga på andra arbetsuppgifter.  

Jag trodde när jag började jobba att jag skulle röra mig mycket mer i korridorerna, synas där 

och kunna snacka med eleverna, röra mig runt på skolan och så. Tyvärr finns det inte en 

chans i världen att jag skulle ha tid med det nu som det ser ut nu. För nu är det så många 

elever och även lärare som har upptäckt att man kan komma på enskilda samtal. Jag tycker 

att det är jättebra att det är så många som tycker att det är bra men jag önskar att jag även 

skulle ha mer tid till annat.(Anna) 

Bea menar att om hon hade haft mer tid att lägga på det förebyggande arbetet mot mobbning 

skulle detta resultera i att man inte hade behövt så mycket insatser. Då problemet eventuellt 

kan förebyggas innan det blir behov av en insats.  
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Analys 

Som tidigare nämnts om begreppen universella och selektiva insatser kan det ses som att 

skolkuratorerna mestadels utför selektiva insatser då de har mycket individuella- och 

gruppsamtal. De uttrycker däremot en önskan att arbeta mer universellt det vill säga ett arbete 

som kan rikta sig till alla elever. Bea framhåller att om de hade haft mer tid att lägga på det 

förebyggande arbetet mot mobbning skulle detta resultera i färre insatser, vilket i sin tur 

innebär att om deras arbete kunde nå ut till alla elever kommer inte deras selektiva insatser 

behövas i lika stor utsträckning då många problem kanske kan förebyggas redan innan de 

uppstår. Att skolkuratorerna har en önskan om att arbeta mer universellt betyder möjligtvis 

inte att de selektiva insatserna inte behövs. De universella insatserna kan vara svåra att 

applicera på alla situationer då alla ska behandlas lika samtidigt som att alla människor är 

unika. Detta gör att de selektiva insatserna kan ta vid där de universella insatserna inte är 

tillräckliga utan en behovsprövad insats behövs för att lösa eller förebygga ett problem. 

6.5 Samarbete mellan skolkurator och lärare i det förebyggande arbetet 

mot mobbning 

Intervjupersonerna ser relationen emellan lärare och skolkurator som en viktig del i deras 

förebyggande arbete mot mobbning. Relationen mellan lärare och skolkurator fungerar olika. 

Bea framhåller att det är väldigt beroende på vilken lärare man arbetar med. Hon menar att 

vissa lärare arbetar man mer med och det gör att man skapar en närmare relation till dem. På 

de tre intervjuade skolorna är skolkuratorstjänsten relativt ny. Intervjupersonerna uttrycker 

alla att de upplever att det tar ett tag att arbeta in en tjänst i en verksamhet. Camilla menar att 

trots att skolkuratorstjänsten är relativt ny upplever hon att det finns bra former för ett 

samarbete och att hon upplever att hennes arbetsplats är på god väg att arbeta in den nya 

tjänsten. I denna fråga får Camilla medhåll från övriga intervjupersoner. Intervjupersonerna är 

dock eniga om att det bör finnas ett samarbete yrkesrollerna emellan för att kunna utföra ett så 

bra arbete som möjligt.  

Ja, det är klart det måste finnas ett samarbete för jag kan inte driva ett förebyggande arbete 

helt själv. (Clara) 

Intervjupersonerna anser sig ha ett samarbete yrkesrollerna emellan. Gemensamt för de 

intervjuade lärarna är att de ser skolkuratorn som en resurs som de kan använda sig av när det 

behöver råd och stöd i situationer som de upplever svåra. Beatrice berättar att hon upplever att 

skolkuratorn är mycket positiv till att man som lärare kommer till denna och ber om råd och 
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stöd. Skolkuratorerna beskriver att det är väldigt bra att lärarna kan komma till dem och få råd 

och stöd, samt att de kan föra en diskussion om den uppstådda situationen för att få olika 

perspektiv på en lösning.  

Camilla framhåller att hon tycker att det är nödvändigt att det finns ett samarbete mellan 

lärare och skolkurator för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. Clara menar att om hon som 

skolkurator önskar dra igång ett projekt i förebyggande syfte med till exempel en föreläsning 

om mobbning måste hon ha lärarna med sig. Detta för att projektet ska kunna bli så bra som 

möjligt genom att lärarna ska kunna följa upp hur föreläsningen upplevdes i klassen, men 

även göra vissa övningar efteråt. Beatrice är väldigt positiv till att samarbeta med 

skolkuratorn. Då hon menar att man måste se till professionalismen, att man som lärare är bra 

på en sak och att man som skolkurator är bra på en annan sak och att man med hänsyn till 

detta kan ta vara på varandras kompetenser. 

Bea berättar att det även kan uppstå intressekonflikter mellan henne som skolkurator och 

lärare på skolan. Intressekonflikterna handlar oftast om att de är intresserade av olika saker. 

Bea berättar att hon ofta får slåss för de sociala frågorna eftersom att det är hennes område 

medan lärarna tycker att det är viktigare att eleverna når kunskapsmålen. På så sätt kan det 

uppstå intressekonflikter. Hon menar vidare att det därför är viktigt att få ihop en helhetsbild 

och försöka samverka på ett bra sätt för att eleverna ska kunna få det så bra som möjligt. Även 

Beatrice framhåller vikten av att se till en helhetsbild och att det finns många olika lösningar 

på ett problem men det viktiga är att de vuxna på skolan arbetar tillsammans. 

Jag tror inte att det finns några färdiga lösningar, för varje situation är unik och man måste 

agera utifrån varje olik situation men om alla jobbar åt samma håll. Att vi vuxna jobbar åt 

samma mål, så kan man komma jättelångt. (Beatrice) 

Analys 

Det kan tolkas som att intervjupersonerna ser det önskvärt att ha ett samarbete yrkesgrupperna 

emellan för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Yrkesrollerna skiljer sig åt i många 

avseenden, bland annat att läraren utför ett mestadels universellt arbete medan skolkuratorn 

arbetar mestadels med selektiva insatser. Genom att ta vara på varandras kompetenser kan de 

möjligtvis på så sätt få en bredd i sitt arbete och de kan möjligtvis stötta elever på flera plan. 

Beatrice framhåller att de måste se till att varje situation är unik och att det finns många 

möjliga lösningar på ett problem. Detta visar därav på att både universella och selektiva 
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insatser efterfrågas i deras arbete. Om alla behandlas lika utifrån en universell insats kan det 

bidra till att tillit och förtroende ökar på skolan och bidrar därav till ett önskvärt socialt 

kapital. Även de selektiva insatserna kan bidra till ett önskvärt socialt kapital om man behöver 

en insats som är framtagen från en behovsprövning för att lösa en specifik situation. 

6.6 Sekretess mellan skolkurator och lärare 

De intervjuade lärarna förstår och är medvetna om skolkuratorns sekretess. Beatrice tror dock 

inte att det alltid är positivt att följa sekretessen ordagrant, hon anser att vissa saker kan vara 

bra för en lärare att veta, även fast man inte behöver veta allt. Detta anser hon då av den 

anledningen att man som lärare kan hamna i situationer i klassrummet där man kan såra en 

elev oavsiktligt, just för att man inte är medveten om vad eleven har varit med om.  

Ibland är det jobbigt med sekretessen speciellt när man som SO- lärare pratar religion och 

död, om jag då inte vet att det har varit ett självmord i klassens familjer så kan jag trampa 

ordentligt snett och det kan ju ge fruktansvärda konsekvenser. (Beatrice)   

Beatrice upplever att det kan ställa till med problem och ibland måste man bry sig så mycket 

om eleven att man trampar över lagen. Det kan räcka med att eleven inte mår bra just nu till 

exempel för att det är jobbigt hemma. Då kan hon som lärare ha förståelse för om eleven beter 

sig på ett speciellt sätt och att hon har möjlighet att stötta denne på rätt sätt. Även Camilla ser 

sekretessen som ett hinder i relationen till skolkuratorn. Då hon menar att skolkuratorn ibland 

får veta saker som är av vikt att läraren får veta i sitt arbete med eleven, men hon upplever 

samtidigt att skolkuratorn är öppen för att försöka få ett samtycke från eleverna eller 

föräldrarna. Skolkuratorerna upplever inte sekretessen som ett stort hinder i relationen till 

lärarna. Bea framhåller att hon upplever att det finns en respekt från de flesta lärarna när det 

gäller hennes sekretess. Däremot har hon upplevt en irritation från vissa lärare när hon sitter 

inne på information som de anser sig bör veta. Anna berättar att hon brukar ställa frågor till 

lärarna om saker som hon behöver få veta kring en elev och att sedan lärarna får stå ut med att 

hon kanske inte kan svara på deras frågor. Hon upplever att vissa lärare blir frustrerade när de 

inte får veta men att de allra flesta är medvetna om att när eleven börjat träffa henne så kan 

hon inte säga någonting utan ett samtycke. De tre skolkuratorerna är eniga om att de alltid 

försöker jobba på att försöka få ett samtycke från eleven eller föräldrarna. Just för att de ska 

kunna ha ett samarbete med läraren om det anses vara det bästa för eleven. 
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Analys 

Sekretessen kan tolkas som problematisk i det önskvärda sociala kapitalet i skolan. Detta med 

anledning av att det kan uppstå en osämja mellan skolkurator och lärare där läraren vill ha 

mer information än vad läraren har rätt till. Vilket kan leda till att tilliten och förtroendet i 

samarbetet mellan läraren och skolkuratorn kan försämras vilket i sin tur påverkar skolans 

sociala kapital, det vill säga skolans klimat. Sekretessen kan även vara till fördel för skolans 

sociala kapital. Detta med anledning av att eleven kan känna tillit och förtroende för 

skolkuratorn och även känna sig trygg med att informationen stannar dem emellan om inte 

eleven lämnar sitt samtycke.  

I följande avsnitt presenteras en slutdiskussion för denna studie. 
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7 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att förstå hur skolkuratorer och lärare ser på det förebyggande 

arbetet mot mobbning i relation till socialt kapital. Det som vi kan se utifrån vårt resultat som 

önskvärt i skolans sociala kapital i det förebyggande arbetet mot mobbning är huvudsakligen 

att det ska finnas tillit och förtroende mellan skolpersonal och elever. Det är även önskvärt att 

det ska finnas ett samarbete mellan skolkurator och lärare. Det är av vikt att det förebyggande 

arbetet mot mobbning involveras i det dagliga arbetet och inte enbart utförs som punkinsatser. 

Det som ses som problematiskt i skolans sociala kapital i det förebyggande arbetet mot 

mobbning är bland annat att sekretessen mellan skolkurator och lärare kan ställa till med 

problem i ett eventuellt samarbete. Skolkuratorerna uttrycker att de inte har tillräckligt mycket 

tid att lägga på det förebyggande arbetet mot mobbning som de hade velat. Intervjupersonerna 

anser också att det är problematiskt att det inte finns tillräckligt med skolkuratorer. Lärarna 

uttrycker att de saknar kompetens när de blir för mycket problematik kring eleverna. Det som 

framkommer i resultatet som är selektiva insatser är beställningarna och skolkuratorernas 

samtal men även lärarnas arbete med enskilda elever. De universella insatserna i det 

förebyggande arbetet mot mobbning är trygghetsvandring, kamratstödjare, att skolpersonalen 

syns i skolmiljön samt att det förebyggande arbetet involveras i det dagliga arbetet. Det som 

kan ses som både universellt och selektivt är elevhälsoteamsmötena där de diskuterar både 

selektiva och universella insatser. Även punktinsatserna kan ses som både universella och 

selektiva insatser. En form av en universell punktinsats är till exempel när skolan anordnar en 

temadag i det förebyggande arbetet mot mobbning som riktar sig till alla på skolan. En 

selektiv form av en punktinsats kan vara när skolan sätter in en insats efter en behovsprövning 

för att förebygga eller lösa ett visst problem. 

De intervjuade lärarna talar mycket om att de gör ett visst socialt arbete och att de ibland 

känner att de inte har rätt kompetens. Skolverket (2002) talar om vikten av mer utbildning hos 

lärarna kring socialpsykologi och ungdomskultur. Normell (2002) framhåller däremot att det 

är av vikt att det finns flera olika kompetenser på skolan. Frågan blir då om det behövs olika 

kompetenser på skolan om lärarens kompetens även ska omfatta det som skolkuratorn oftast 

arbetar med. Å ena sidan kan mer utbildning bidra till att lärarna kan möta eleverna på ett 

annat sätt då läraren är den som möter eleverna mest av skolpersonalen. Med mer kunskap om 

hur de ska tillmötesgå elevernas problematik kan det möjligtvis bidra till att läraren kan fånga 

upp eleven på ett tidigt stadium som i sin tur kan gynna kunskapsutvecklingen. Å andra sidan 

kan höjd kompetens hos lärarna i de sociala frågorna göra att det ställs högre krav på dem att 
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utföra ett mer socialt arbete. Detta kan innebära att de möjligtvis får mindre tid till det 

pedagogiska arbetet som de i huvudsak ska utföra. Även skolkuratorns arbete skulle 

möjligtvis kunna påverkas av lärarens förhöjda kompetens inom till exempel socialpsykologi. 

Å ena sidan kan läraren genom sin förhöjda kompetens upptäcka problematik kring eleverna 

tidigare, vilket kan göra att samverkan med skolkuratorn kan bli bättre då skolkuratorn kan 

komma in i klassen eller kring den specifika eleven innan problematiken har blivit för stor. Å 

andra sidan kan lärarens förhöjda kompetens möjligtvis bidra till att skolkuratorns speciella 

kompetens inte efterfrågas då läraren har fått kompetensen att lösa problematik kring eleverna 

som idag besitts av skolkuratorerna. 

Skolverkets (2002) undersökning visar liknande resultat med det intervjupersonerna i vår 

studie påstår när de talar om att det är av vikt att de vuxna i skolan syns till i korridorer och på 

raster då det kan bidra till att färre elever utsätts för mobbning. Likaså stämmer Skolverkets 

(2002) undersökning överrens med vårt resultat när det visar att det förebyggande arbetet mot 

mobbning ger bäst resultat om det involveras i det dagliga arbetet.  

De intervjuade lärarna uttryckte att de upplevde att sekretessen kunde ställa till med problem i 

deras samarbete eftersom de ibland kände att de behövde information om en elev så att de inte 

hamnar i en situation där de sårar en elev oavsiktligt. Skolkuratorerna tyckte däremot inte att 

sekretessen yrkesrollerna emellan ställde till med några större besvär. Å ena sidan kan man då 

se det som att skolkuratorerna inte upplever det som ett problem då de sitter inne på 

informationen medan läraren är den som ställs utanför och många gånger tycker sig behöva 

veta. Däremot uttryckte samtliga lärare att de upplever att skolkuratorerna ofta försöker få till 

ett samtycke från eleven så att även de kan vara delaktiga. Å andra sidan kanske även lärare 

behöver ha en viss sekretess när de får ta del av elevers och skolkuratorers uppgifter så att de 

inte skadar eleven på något sätt genom att föra informationen vidare. 

D-Wester (2005) framhåller att det finns en risk att arbeta som ensam socionom i skolan. 

Risken kan innebära att man tappar sin professionalism om man bygger sitt arbete enbart på 

de beställningar som man får av skolans personal. Detta var något som vi innan intervjuerna 

hade tankar om, det vill säga att det enbart var negativt att skolkuratorerna arbetade utifrån 

beställningar. De intervjuade skolkuratorerna i vår studie upplever att de arbetar mycket 

utifrån de beställningar som de får utav lärarna. Dock upplever inte skolkuratorerna det som 

enbart negativt då de menar att det är ofta så de får kontakt med eleverna vilket gör att 

beställningarna även kan anses som positiva. 
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Kumlin och Rothstein (2003) menar att det skapas mest tillit och förtroende i de universella 

välfärdsinstitutionerna än vad de gör i de selektiva institutionerna. Vårt resultat visar på att det 

är av vikt att utgå från en likabehandlingsplan i det förebyggande arbetet mot mobbning där 

alla ska behandlas lika. Dock visar resultatet även på att de använder sig utav selektiva 

insatser som en del i det förebyggande arbetet mot mobbning. Å ena sidan kan man se det 

som att ambitionen är att behandla alla lika men att det kan framstå som problematiskt då man 

även ska se till att alla människor är unika och att även situationer och lösningar på situationer 

kan vara unika. Vilket å andra sidan leder till att selektiva insatser efterfrågas i de situationer 

som inte kan lösas eller förebyggas med en universell insats. Rimligtvis är det mest önskvärda 

att inga insatser på detta område behövs då målet är att det inte ska finnas någon mobbning 

överhuvudtaget.   

Vi tycker att det skulle vara intressant om det gjordes en större och mer omfattande studie 

kring förebyggande arbete mot mobbning i relation till socialt kapital. Detta för att få en mer 

djupgående förståelse för hur tillit och förtroende påverkar och kan användas i skolans miljö 

samt i deras förebyggande arbete mot mobbning. Även en bredare kunskapssyn kring 

relationen mellan skolkuratorer och lärare och hur de olika yrkesrollerna kan påverka 

varandra på grund av deras olika utbildningar och synsätt skulle vara en intressant 

frågeställning för vidare forskning. 
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8.1 Bilagor 

8.1.1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 

 Vad har du för utbildning? När tog du din examen? 

 Hur länge har du jobbat på den arbetsplats du är nu? 

 Har du andra erfarenheter inom yrket? 

 

Vad är mobbning? 

 Vad är en positiv skolmiljö för dig? 

 Hur definieras mobbning på din arbetsplats? 

 Hur ser du på mobbning? 

 Förekommer mobbning på er skola? 

 Har du någon uppfattning om i vilken utsträckning i så fall? 

 

Det förebyggande arbetet mot mobbning 

 Har ni något förebyggande arbete mot mobbning, vill du berätta? 

 Vad är din upplevelse av ert förebyggande arbete mot mobbning? 

 

Lärarens roll i det förebyggande arbetet mot mobbning 

 Vad har du för roll som lärare på din arbetsplats? 

 Vill du berätta om din roll som lärare i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 Tidigare forskning visar att lärarens roll har gått från att endast ”lära ut” kunskap till 

att även utöva ett visst socialt arbete, hur upplever du detta? 

 Upplever du att din roll som lärare i det förebyggande arbetet mot mobbning har 

förändrats över tid? 

 Hur ser din roll som lärare ut i det förebyggande arbetet mot mobbning i 

klassrumsmiljöer? 

 Har du någon roll i det förebyggande arbetet mot mobbning utanför klassrummet? 
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 Hur prioriteras din roll i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 Vad finns det för resurser för dig som lärare att utöva ett förebyggande arbete mot 

mobbning? 

 Anser du att det bör finnas ett samarbete mellan lärare och skolkurator? I så fall vad 

anser du att samarbetet ska innebära? 

 Finns det något samarbete mellan lärare och skolkurator på er arbetsplats? I så fall vad 

innebär samarbetet? 

 Finns det några motsättningar mellan lärare och skolkuratorer i det gemensamma 

arbetet? 

 Hur upplever du sekretessen mellan lärare och skolkurator i ert gemensamma arbete?  

 

Skolkuratorns roll i det förebyggande arbetet mot mobbning 

 Vad har du för roll som skolkurator på din arbetsplats? 

 Vill du berätta om din upplevelse om hur det är att arbeta som skolkurator på en arena 

som domineras av pedagoger? 

 Vill du berätta om din roll som skolkurator i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 Upplever du att din roll som skolkurator i det förebyggande arbetet mot mobbning har 

förändrats över tid? 

 Hur prioriteras din roll i det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 Vad finns det för resurser för dig som skolkurator för att utöva ett förebyggande arbete 

mot mobbning? 

 Tidigare forskning visar att skolkuratorn ofta utför ett jobb som grundar sig i 

”beställningar” från lärarna, hur upplever du detta? 

 Anser du att det bör finnas ett samarbete mellan lärare och skolkurator? I så fall vad 

anser du att samarbetet ska innebära? 

 Finns det något samarbete mellan lärare och skolkurator på er arbetsplats? I så fall vad 

innebär samarbetet? 

 Finns det några motsättningar mellan lärare och skolkuratorer i det gemensamma 

arbetet? 

 Hur upplever du sekretessen mellan lärare och skolkurator i ert gemensamma arbete?  
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8.1.2 Informationsbrev till rektor 

 

  

institutionen för socialt arbete 

 

Till Dig som Rektor på en grundskola. 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet i Växjö. Vi ska i vår 

G3-uppsats studera det förebyggande arbetet mot mobbning. Vi skulle vilja göra en intervju 

med en lärare och en intervju med en skolkurator angående hur de ser på det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Vi vill också studera vad som är lärarens roll respektive skolkuratorns 

roll i det förebyggande arbetet.  

Denna undersökning presenteras därefter i en uppsats. Alla personliga uppgifter anonymiseras 

och därför kommer det inte att framgå vem som har svarat vad.  

Det är frivilligt att delta i undersökningen och medverkan kan när som helst avbrytas. 

Intervjutillfällena beräknas ta cirka en timme vardera att genomföra. Vi hoppas att Ni är 

intresserad av att hjälpa oss med undersökningen. 

Har Du/Ni frågor kring undersökningen så ta gärna kontakt med någon av oss. Vi är 

tacksamma för svar snarast om Ni vill medverka i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Hartvigsson     Sabina Larsson                                                     

0730-xxxxxx     0703-xxxxxx                                                        

ehahj09@student.lnu.se     slaep09@student.lnu.se                                        

    

Handledare: 

Mikael Sandgren 

0470-xxxxxx 

mikael.sandgren@lnu.se 

mailto:ehahj09@student.lnu.se
mailto:slaep09@student.lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se
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8.1.3 Informationsbrev till skolkurator 

 

  

institutionen för socialt arbete 

 

Till Dig som Skolkurator på en grundskola. 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet i Växjö. Vi ska i vår 

G3-uppsats studera det förebyggande arbetet mot mobbning i grundskolan. Vi skulle vilja 

göra en intervju med Dig som skolkurator på grundskolan angående hur Du ser på det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Vi vill också studera vad som är Din roll som 

skolkurator i det förebyggande arbetet mot mobbning samt relationen mellan Dig och lärare i 

det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Denna undersökning presenteras därefter i en uppsats. Alla personliga uppgifter anonymiseras 

och därför kommer det inte att framgå vem som har svarat vad.  

Det är frivilligt att delta i undersökningen och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

eller avstå från att svara på intervjufrågorna. 

Intervjutillfället beräknas ta cirka en timme att genomföra.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Hartvigsson     Sabina Larsson                                                     

0730-xxxxxx     0703-xxxxxx                                                        

ehahj09@student.lnu.se     slaep09@student.lnu.se                                        

    

Handledare: 

Mikael Sandgren 

0470-xxxxxx 

mikael.sandgren@lnu.se 

 

mailto:ehahj09@student.lnu.se
mailto:slaep09@student.lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se
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8.1.4 Informationsbrev till lärare 

 

  

institutionen för socialt arbete 

 

Till Dig som Lärare på en grundskola. 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet i Växjö. Vi ska i vår 

G3-uppsats studera det förebyggande arbetet mot mobbning i grundskolan. Vi skulle vilja 

göra en intervju med Dig som lärare på grundskolan angående hur Du ser på det förebyggande 

arbetet mot mobbning. Vi vill också studera vad som är Din roll som lärare i det förebyggande 

arbetet mot mobbning samt relationen mellan Dig och skolkuratorn i det förebyggande arbetet 

mot mobbning. 

Denna undersökning presenteras därefter i en uppsats. Alla personliga uppgifter anonymiseras 

och därför kommer det inte att framgå vem som har svarat vad.  

Det är frivilligt att delta i undersökningen och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

eller avstå från att svara på intervjufrågorna. 

Intervjutillfället beräknas ta cirka en timme att genomföra.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Hartvigsson     Sabina Larsson                                                     

0730-xxxxxx     0703-xxxxxx                                                        

ehahj09@student.lnu.se     slaep09@student.lnu.se                                        

    

Handledare: 

Mikael Sandgren 

0470-xxxxxx 

mikael.sandgren@lnu.se 

 

mailto:ehahj09@student.lnu.se
mailto:slaep09@student.lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se

