Förebyggande arbete mot mobbning på grundskolan
- En kvalitativ studie av skolkuratorers erfarenheter

Sociologiska institutionen
Socionomprogrammet
Kandidatuppsats i socialt arbete
VT 2017
Författare: Louise Carlsson & Josefine Eriksson
Handledare: Siv-Britt Björktomta

Sammanfattning
Mobbning är ett utbrett socialt problem som förekommer på skolor i Sverige. Syftet med studien
är att genom skolkuratorers erfarenheter belysa centrala aspekter av förebyggande arbete mot
mobbning. Erfarenheter från åtta skolkuratorer togs del av genom semistrukturerade intervjuer,
vilka sedan transkriberades och analyserades tematiskt. Bronfenbrenners socialekologiska teori
har bidragit med en förståelse för komplexiteten kring förebyggande arbete mot mobbning.
Studien visade att samtliga nivåer inom Bronfenbrenners modell är aktuella gällande det
förebyggande arbetet. Det mesta förebyggande arbetet sker inom skolan på en mikronivå, där
fokus ligger på att skapa gemenskap och göra hela skolpersonalen samt alla elever delaktiga i
arbetet. Skolkuratorerna uppgav att ett ökat samarbete med föräldrarna på en mesonivå är
önskvärt för att tillsammans kunna förebygga mobbning mer effektivt. En bristvara i det
förebyggande arbetet mot mobbning är tid och resurser, som påverkas av skolorganisationen,
kommunala resurser och lokalpolitiken på en exonivå. Det förebyggande arbetet mot mobbning
behöver utformas utifrån skolans specifika förutsättningar. På makronivå återfinns kulturella
värderingar och den nationella politiken som har särskild påverkan. Även mesonivån är
betydelsefull då samspelet mellan elevens olika mikrosystem påverkar det förebyggande
arbetet. De flesta skolkuratorer saknar ett kommungemensamt arbetssätt som hade kunnat bidra
till att alla skolor har ett likvärdigt förebyggande arbete mot mobbning.
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1. Inledning
Varje år utsätts 60 000 elever för mobbning på skolor i Sverige (Friends, 2016). Läroplanen
fastställer att alla elever ska uppleva trygghet, bli respekterade på skolan och att ingen elev ska
behöva utsättas för mobbning. Det är skolans ansvar att förhindra att kränkande behandling och
mobbning uppstår (Skolverket, 2011). Definitionen av mobbning denna studie utgått ifrån är:

En eller flera individer som upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ
skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir
utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan
ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering
(”utfrysning”) (Nationalencyklopedin).

Mobbning är ett socialt problem som skapar stort lidande och långvariga konsekvenser hos
utsatta elever och något som årligen kostar samhället stora summor pengar (Friends, 2016).
Trots detta existerar mobbning fortfarande i stor utsträckning på skolor runt om i landet. I en
utvärdering av Skolverket framgår att många skolor gör försök att utforma sina egna
förebyggande arbetssätt mot mobbning, men ändå visar statistiken på höga nivåer av mobbning
(Flygare et al., 2011). Fokus för studien är förebyggande arbete mot mobbning då den avser
studera hur det går att förhindra uppkomsten av mobbning. Därav kommer inte åtgärdande
arbete mot mobbning behandlas, då åtgärdande arbete sker först när mobbning uppstått. Denna
studie ämnar bidra med nya aspekter till området förebyggande arbete mot mobbning på skolor
och undersöka professionellas erfarenheter kring detta arbete. Inom skolväsendet är
skolkuratorn den person på skolan som arbetar med sociala frågor varför det är intressant att
studera skolkuratorers erfarenheter av förebyggande arbete mot mobbning.

Syfte
Syftet med studien är att genom skolkuratorers erfarenheter belysa centrala aspekter av
förebyggande arbete mot mobbning. För att uppfylla syftet behöver följande frågeställningar
besvaras:


Vad beskriver skolkuratorerna som viktigt gällande förebyggande arbete mot mobbning
på skolor?



Vilka faktorer menar skolkuratorerna påverkar detta förebyggande arbete?
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Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund där aktuell lagstiftning och skolkuratorns roll på skolan
behandlas. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning kring förebyggande arbete mot
mobbning, som avslutas med att tydliggöra hur denna studie kan bidra med något nytt gällande
forskning kring det förebyggande arbetet. Efter tidigare forskning kommer ett teoriavsnitt där
Bronfenbrenners socialekologiska teori beskrivs i relation till denna studie. Teoriavsnittet följs
av ett metodavsnitt som återger studiens vetenskapsteoretiska ansats, val av metod, urval och
presentation av skolkuratorer, genomförande samt aktuella metodologiska och etiska
förhållningssätt. Efter metodavsnittet presenteras studiens resultat i relation till teori. Uppsatsen
avslutas med ett diskussionsavsnitt där studiens frågeställningar besvaras och resultatet
diskuteras i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. Diskussionen redogör även för
vad denna studie kan bidra med framledes.

Bakgrund
För att få en bättre förståelse för hur skolor arbetar mot mobbning kommer följande avsnitt
redogöra för de lagar som reglerar detta. Dessutom kommer skolkuratorns roll på skolan
beskrivas för att få insikt i var skolkuratorn befinner sig inom skolorganisationen.

Regleringar av skolans arbete mot mobbning och kränkande behandling
Det finns vissa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar arbetet mot
mobbning. Skolverket ansvarar för att juridisk vägledning finns tillgänglig för skolans
huvudman, rektor och skolpersonal när det kommer till planering av verksamheten, men
kommunen och skolan själva ansvarar för hur arbetet utförs (Skolverket, 2017).

I Skollagens (SFS 2010:800 SkolL) andra kapitel, tjugofemte paragraf framgår att Elevhälsa
ska finnas tillgängligt för varje elev och innefatta insatser som är medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska. Elevhälsans uppgift är främst att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande. Vid utförandet av dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog, kurator och personal med den kompetens som krävs för elever med
specialpedagogiska behov.
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Vidare återfinns i Skollagens (SFS 2010:800) sjätte kapitel bestämmelser gällande åtgärder mot
kränkande behandling som förekommer på skolan. Av sjunde paragrafen i samma kapitel
framgår att ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för kränkande behandling”. Skolans huvudman har enligt denna
paragraf ansvaret för att det förebyggande arbetet genomförs. I åttonde paragrafen samma
kapitel bestäms huvudmannens ansvar att varje år upprätta en plan som beskriver de åtgärder
som behöver utföras kring förebyggande arbete mot kränkningar och hur förra årets planerade
insatser genomfördes.

Fortsättningsvis innehåller Diskrimineringslagen (SFS 2008:856 DL) även bestämmelser kring
diskriminering och trakasserier. Av DLs första kapitel (SFS 2008:856) framgår att:

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder
I DLs tredje kapitel beskrivs ansvaret att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier
och sexuella trakasserier samt att dessa ska följas upp och utvärderas (SFS 2008:856).

I läroplanen för skolan hänvisas till bestämmelserna i Skollagen (SFS 2010:800). Det står att
ingen på skolan ska utsättas för någon form av diskriminering och att detta aktivt ska motverkas
genom öppen diskussion, kunskap och aktiva insatser (Skolverket, 2011 s. 7). Vidare beskrivs
att ansvaret gällande arbetet mot diskriminering gäller alla som arbetar på skolan (Skolverket,
2011 s. 12).

Enligt lag ska således alla elever ha tillgång till Elevhälsa, där skolkurator innefattas. Att skolan
aktivt ska motverka och förebygga att mobbning uppstår är lagstadgat i både Skollagen (SFS
2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:856), vilket även styrks i läroplanen för
grundskolan (Skolverket, 2011).

Skolkuratorns roll
Tidigare fanns inget krav på tillgång till skolkurator, men en ändring i Skollagen som trädde i
kraft 2010 (SFS 2010:800) medförde att Elevhälsan på varje skola skulle innefatta kompetent
personal för att kunna ge eleverna det stöd de behöver. Av en vägledning från Socialstyrelsen
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och Skolverket (2016, s. 25) framgår att de psykosociala insatserna på skolan oftast är
skolkuratorns ansvar. Skolkuratorn kan hålla stödjande samtal med eleverna eller vara
vägledande om elever eller föräldrar har funderingar kring psykisk hälsa (Socialstyrelsen &
Skolverket, 2016, s. 91, 106). Som ovan nämnt är Elevhälsans främsta uppgift att arbeta
förebyggande och hälsofrämjande. Skolkuratorn är en del av Elevhälsan och därmed blir det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet en del av skolkuratorns uppgifter.

2. Tidigare forskning
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning kring förebyggande arbete mot mobbning på
skolor. Avsnittet inleds med en beskrivning av sökprocessen vid framtagningen av den tidigare
forskningen. Vidare redovisas internationell och nationell forskning om vad som visat effekt
för att reducera nivåer av mobbning. Slutligen motiveras vad den aktuella studien ämnar bidra
med inom detta område.

Tidigare forskningsurval
I följande stycke presenteras de sökningar som gjordes för att hitta forskning kring
förebyggande arbete mot mobbning. För att hitta relevant forskning till denna studie gjordes
sökningar på flera databaser med förvalet “peer reviewed”. De databaser som användes var
Sociological Abstract, Social Services Abstracts och Uppsala universitetsbibliotek. De sökord
som användes för att hitta de aktuella referenserna till den tidigare forskningen var bullying
prevention study, school victimization prevention, effective antibullying programme, school
AND bully* AND prevent*, bully* AND prevention program* AND effect* AND school*,
school AND Bully* AND prevent*. Författarna sökte även på Skolverkets hemsida efter
forskning kring mobbning i Sverige. Författarna avgränsade sig i urvalet av tidigare forskning
till forskning presenterad under 2000-talet, men tog även med en referens från 1997, då den
ansågs relevant för denna studie.

Vikten av ett långsiktigt arbete
Betydelsen av att arbeta långsiktigt och kontinuerligt är en viktig del av det förebyggande
arbetet mot mobbning. Studier visar att vid införandet av ett förebyggande program mot
mobbning nås störst effekt gällande minskad grad av mobbning under det första året (Fekkes,
Pjipers & Verloove-Vanhorick, 2005; Jenson, Brisson, Bender & Williford, 2013). Fekkes et
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al. (2005) belyser i sin studie att en orsak till detta troligen är att de professionella som ingick i
denna studie under det första året fick kontinuerligt stöd och rådgivning för att kunna uppnå
positiva resultat. En anledning till att effekten inte var lika stark nästkommande år har att göra
med att vissa skolor satsar på olika projekt från år till år och att de resurser som lagts på det
förebyggande arbetet mot mobbning läggs på ett annat projekt nästföljande år (Fekkes et al.,
2005). Forskning framhåller därmed att skolledning bör fokusera på ett långsiktigt och hållbart
arbete för att kunna minska graden av mobbning i ett längre perspektiv (Fekkes et al., 2005;
Jenson et al., 2013).

Effektiva insatser
Många studier mäter effekten av hur olika förebyggande program mot mobbning och olika
specifika insatser i dem fungerar. Mobbning tar sig olika uttryck och en studie belyser att få har
utvärderat hur mobbning på nätet kan förebyggas, men denna studie visar att ett generellt
antimobbningsprogram även förebygger mobbning som uppstår på nätet och sociala medier
(Gradinger, Yanagida, Strohmeier, & Spiel, 2015).

En aspekt som styrks i flera studier är vikten av att utveckla elevers emotionella och sociala
förmågor (Crothers & Kolbert, 2004; Gower, McMorris & Eisenberg, 2015; Jenson, Brisson,
Bender & Williford, 2013; Kendrick, Jutengren & Stattin, 2012; Simonds, 2009). En stor andel
elever med välutvecklade sociala och emotionella förmågor på en skola bidrar till att skolans
klimat och de normer som råder där påverkas till det bättre, vilket i sig skapar ett tryggare klimat
för alla elever på skolan då fler elever vågar ingripa när mobbning uppstår (Gower, McMorris
& Eisenberg, 2015; Jenson et al., 2013; Kendrick et al., 2012). När en elev blir utsatt för
mobbning är det vanligt att denne själv blir klandrad för det, vilket kan utmanas genom att
eleverna får lära sig att försvara sig när mobbning uppstår. Att lära elever hävda sig på olika
sätt vid en situation där mobbning uppstår är också en del i utvecklingen av elevers sociala och
emotionella förmågor. Detta arbete bidrar till att utsatta elever i mindre utsträckning
internaliserar mobbning, det vill säga inte blir mottagliga för den och slutar klandra sig själva
(Crothers & Kolbert, 2004).

Ett annat sätt som kan leda till en minskning av den utsattes internalisering som också belyses
är betydelsen av att lära elever uttrycka sig och diskutera kring mobbning och att lära elever
skillnaden mellan att rapportera mobbning och att skvallra (Crothers & Kolbert, 2004;
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Newgent, Beck, Kress & Watkins, 2016). Behovet av att lära elever skillnad mellan
rapportering och skvaller styrks i en studie av Wilson-Simmons, Dash, Tehranifar, O'donnell
& Stueve (2006), där lärare och elever fick uttrycka sig i fokusgrupper om hur elever bör agera
när de bevittnar mobbning. Lärarna ansåg att eleverna ska göra allt de kan för att ingripa i
mobbningen, genom att exempelvis hämta en vuxen eller prata med den person som är utövare
av mobbningen ifall det är någon bekant. Elevernas åsikt i samma fråga var dock att i de flesta
fall låta bli att rapportera mobbningen till en vuxen på grund av rädslan att det anses som att de
skvallrar och då själva hamnar i farozonen (Wilson-Simmons et al., 2006).

Vidare uppmärksammas i studier vikten av att skapa en tydlig struktur i skolan (Crothers &
Kolbert, 2004; Gerlinger & Wo, 2016; Gower et al., 2015; Simonds, 2009; Espelage & Swearer,
2010; Olweus, 1997). Denna struktur kan delas upp dels i den fysiska utformningen av skolan
(Crothers & Kolbert, 2004; Simonds, 2009) och dels i utformningen av regler och den disciplin
som sker på skolan (Gower et al., 2015; Simonds, 2009; Olweus, 1997). Gällande den fysiska
utformningen av skolan ingår exempelvis att strukturera upp klassrummen så att lärare ges
större möjligheter till översyn och på så sätt bli medveten kring eventuell förekomst av
mobbning (Crothers & Kolbert, 2004). Den fysiska utformningen innebär även att skapa en
förbättring av säkerheten på skolan och att någon lämplig vuxen har tillsyn över eleverna på
raster och liknande situationer (Simonds, 2009), samt att säkerheten i närområdet är viktig att
arbeta med (Espelage & Swearer, 2010 s. 69). Vad gäller den andra delen kring strukturen i
skolan förespråkas tydliga regler (Gerlinger & Wo, 2016; Gower et al., 2015; Olweus, 1997),
icke-fysiska och icke-fientliga konsekvenser när elever bryter mot reglerna (Olweus, 1997),
vikten av en nolltoleranspolicy avseende mobbning (Simonds, 2009), samt att skolan har
tillgång till bra stödmekanismer vid behov (Gerlinger & Wo, 2016). Att det finns tillgängliga
stödmekanismer i arbetet mot mobbning även för de professionella på skolan är ytterligare en
framgångsrik faktor (Fekkes, Pjipers & Verloove-Vanhorick, 2005).

Både Gerlinger och Wo (2016) och Flygare et al. (2011) menar att elevers beteende är en
reflektion av skolans klimat och att det är viktigt att arbeta med de sociala normer som råder på
skolan. Betydelsen av att arbeta förebyggande mot mobbning genom ett helhetsperspektiv är
centralt i flera studier (Espelage & Swearer, 2010 s. 69; Flygare et al., 2011; Gower et al., 2015;
Simonds, 2009). Detta inkluderar att öka möjligheterna för elever att gå till personal och
uppmärksamma problem på skolan genom att stärka kontakten mellan elev och personal.
Genom en stärkt kontakt däremellan medför det även att det stöd personalen erbjuder blir mer
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tillgängligt då eleverna i större utsträckning söker sig till personalen på skolan (Espelage &
Swearer, 2010; Gower et al., 2015; Olweus, 1997).

Att upprätta en relation och starta ett samarbete med föräldrarna på skolan är ett arbetssätt som
visat positivt resultat och även att erbjuda aktiviteter som ökar sammanhållningen mellan
eleverna (Kendrick et al., 2012; Simonds, 2009) samtidigt som de inspireras att respektera
varandra och göra goda moraliska val (Simonds, 2009). När vuxna inte engagerar sig i skolan
skapas förhållanden där eleverna kopplar ifrån tillhörigheten mellan sig själv och skolan, vilket
leder till högre grad av mobbning. Genom vuxnas engagemang i skolan skapas förhållanden
som bidrar till att elever också engagerar sig mer i skolan och känner en tillhörighet, vilket blir
en förebyggande faktor mot mobbning (Espelage & Swearer, 2010 s. 69; Olweus, 1997).

Elevers inflytande
Cunningham, Cunningham, Ratcliffe och Vaillancourt (2010) studerar med hjälp av kvalitativa
fokusgrupper vilka faktorer elever på olika skolor själva tror skulle bidra till lägre nivåer av
mobbning på skolan. Några exempel på vad eleverna ansåg skulle reducera nivåerna av
mobbning var en aktiv tillsyn på raster med organiserade rastaktiviteter, att socialt isolerade
personer skulle inkluderas i gruppaktiviteter, att äldre elever och åskådare till mobbningen
skulle ta en mer aktiv roll i det förebyggande arbetet och att föräldrar behöver engagera sig mer
i sina barn och arbetet mot mobbning och kränkande behandling (Cunningham et al., 2010). En
intressant aspekt av studien är att de flesta idéer eleverna hade stämmer överens med annan
empirisk forskning, vilket visar på att eleverna själva bär på viktiga erfarenheter som kan bidra
till ett lyckat förebyggande arbete mot mobbning.

Förebyggande arbete mot mobbning i Sverige
Flygare et al. (2011) utvärderar metoder mot mobbning bland svenska skolor. Tanken med
denna utvärdering var att utvärdera effekten av specifika antimobbningsprogram skolorna
använde sig av, men tidigt i studien upptäcktes att ingen av de deltagande skolorna höll sig till
ett specifikt antimobbningsprogram utan använde delar från flera olika program. Utvärderingen
ändrade därefter riktning och fokuserar istället på specifika insatsers effekt för att reducera
nivåer av mobbning, samt hur framgångsrika skolor arbetar mot mobbning.
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Bland de skolor som för ett framgångsrikt arbete mot mobbning finns vissa återkommande drag
för hur ett sådant arbete bör se ut. För ett sådant arbete behövs drivande och aktivt engagerade
personer på skolan, men det krävs även resurser, såsom kompetent personal, stabilitet i
organisationen och en personal som arbetar lika. För ett framgångsrikt arbete krävs även att
skolan arbetar systematiskt med de förebyggande insatserna och att det finns en tydlighet i
ansvarsfördelningen. En “hela skolan-ansats”, där samtliga på skolan, såväl elever som lärare
är införstådda i hur skolan arbetar mot mobbning är också en viktig faktor. Ytterligare två
faktorer som påverkar ett framgångsrikt arbete mot mobbning är ett gott skolklimat och att
elever är delaktiga i detta arbete (Flygare et al., 2011).

Flygare et al. (2011) betonar att det finns könsskillnader när det gäller vad som fungerar och
även skillnader på fysisk respektive psykisk mobbning och att det därav är av vikt att varje
enskild skola utgår från förutsättningarna på den egna skolan. Forskarna finner dock vissa
specifika insatser som påvisar både positiv och negativ effekt. En insats som visar positivt
resultat kring att reducera nivåer av mobbning på svenska skolor är att elever har en aktiv
medverkan i det förebyggande arbetet, exempelvis genom att starta elevcaféer eller hålla i
kamratsamtal. En annan insats som visar positiv effekt är att arbeta med relationsfrämjande
insatser mellan elever på skolan. Att genomföra regelbundna uppföljningar och utvärderingar
av mobbningens förekomst och att använda dessa resultat för hur skolan ska utforma sitt
förebyggande mobbningsarbete visar även positiv effekt. Därutöver finns specifika insatser som
visat effekt på respektive kön, men dessa kommer inte redogöras vidare för (Flygare et al.,
2011).

Flygare et al. (2011) påvisar i studien insatser som visar sämre eller till och med
kontraproduktiva resultat. Några exempel på insatser som inte påvisar något resultat alls är att
hålla föräldrautbildningar om mobbning, arbeta med pedagogiskt material om mobbning och
att arbeta relationsfrämjande mellan lärare och elever. Ett par exempel på när insatser kan öka
nivåer av mobbning är när elever fungerar som aktörer, exempelvis som kamratstödjare och ska
observera och rapportera mobbning och när medling används som rutin vid konflikter (Flygare
et al., 2011).
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Kunskapslucka
Även om ovan behandlad tidigare forskning påvisar hur mobbning effektivt kan minskas,
kvarstår faktumet att mobbning fortfarande existerar i stor utsträckning. Olika studier har visat
på olika siffror gällande mobbningens förekomst och omfattning, men som exempel
framkommer i studien utförd av Flygare et al. (2011) att sju till åtta procent av alla elever utsätts.
Med utgångspunkt i mobbningens höga omfattning och i studien utförd av Cunningham och
medarbetare (2010) anser författarna till denna studie att det kan finnas fler personer som
besitter viktiga erfarenheter när det kommer till förebyggande arbete mot mobbning och vad
som bör förändras eller förbättras inom detta område. Därför valdes skolkuratorer ut till denna
studie som personer som innehar viktiga erfarenheter inom arbetet mot mobbning. Som nämnts
tidigare framgår det av Skollagens (SFS 2010:800) sjätte kapitel, sjunde paragraf att det ska
finnas åtgärder för hur kränkande behandling förebyggs och förhindras och på skolor har ofta
skolkuratorn en viktig roll i detta arbete.

3. Teori
I följande avsnitt beskrivs Bronfenbrenners socialekologiska teori och hur denna teori kan bidra
till ett bredare perspektiv på hur mobbning kan förebyggas.

Bronfenbrenners socialekologiska teori
Bronfenbrenner (1977) bidrog med ett nytt perspektiv inom utvecklingspsykologin där olika
system eller nivåer vari en individ befinner sig under sin uppväxt samspelar med individen.
Samspelet mellan dessa nivåer hade inte tidigare studerats i någon större utsträckning, utan det
hade endast fokuserats på individen och främst biologiska faktorer.

Bronfenbrenners socialekologiska teori ger stöd för att uppmärksamma olika faktorer som
påverkar en människas utveckling (Andersson, 2013 s. 207) och denna utveckling pågår
ständigt under hela livet. Utvecklingen sker i ett sammanhang och därmed påverkas individen
av de olika nivåer i samhället som samspelar med varandra (Andersson, 2013 s. 202), men fokus
ligger även på att individen är aktiv och påverkar miljön denne befinner sig i (Andersson, 2013
s. 205).
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Nivåerna Bronfenbrenners socialekologiska modell består av är mikro-, meso-, exo- och
makronivå. Mikronivån innefattar relationerna mellan individen och omgivningen i den direkta
närheten, till exempel familj, fritids och skola. Inom mikronivån innehar de som befinner sig
här specifika roller, exempelvis förälder, dotter eller lärare. Mesonivån inkluderar de olika
mikrosystem individen befinner sig i, så som familj, fritids samt skola och omfattar hur dessa
system i sin tur interagerar med varandra och vilken betydelse denna interaktion har för de olika
mikrosystemen (Bronfenbrenner, 1977). Ett exempel som tas upp i tidigare forskning är att
samspelet mellan mikrosystemet familjen och mikrosystemet skolan är av vikt för att förebygga
mobbning (Kendrick et al., 2012; Simonds, 2009). Vidare följer ett samspel med exonivån,
vilken innefattar individen indirekt genom strukturer som inrymmer de olika mikrosystem
individen befinner sig inom. Exempel på strukturer inom exonivån är skolans organisation,
kommunala resurser, lokalpolitik (Andersson, 2013 s. 204) och massmedia (Bronfenbrenner,
1977). Den sista nivån är makronivån och denna nivå inbegriper lagar, ideologier och normer.
Makronivån samspelar med de andra nivåerna genom de politiska, sociala, ekonomiska och
kulturella systemen som existerar. Denna nivå påverkar individen på ett mer övergripande och
abstrakt sätt, jämförelsevis med de andra som påverkar mer direkt (Bronfenbrenner, 1977).

Bronfenbrenners modell (Andersson, 2013 s. 204)
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Bronfenbrenners (1977) socialekologiska modell förklarar hur individen och allt de olika
nivåerna innefattar påverkar och samverkar med varandra. Ett samspel som sker i en viss nivå
påverkar även de andra nivåerna och samspelet som sker där. En individ blir alltså påverkad av
samtliga nivåer samtidigt som individen också påverkar nivåerna. Alla människor som befinner
sig i ett sammanhang kring individen har även de sin påverkan på samspelet som uppstår i och
mellan de olika nivåerna.

Som beskrivet ovan menar Bronfenbrenner att individen samspelar med faktorer i samhället
som inte endast är biologiska, utan att omgivningen påverkar individen och individen påverkar
omgivningen. På liknande sätt menar författarna till denna studie att det inte endast är individen
som påverkar hur mobbning på skolan kan eller behöver förebyggas, utan detta sker i ett
samspel med omgivningen. Därmed kommer denna teori användas för att analysera
skolkuratorers erfarenheter av förebyggande arbete mot mobbning.

4. Metod
I detta avsnitt motiveras och redogörs för studiens vetenskapsteori, datainsamlingsmetod och
analysmetod. Studien utgick från en hermeneutisk ansats och med hjälp av den kvalitativa
metoden kunde erfarenheter nås, vilket var det som eftertraktades. Metoden som användes för
att samla in data var intervjuer som transkriberades och sedan analyserades tematiskt. Vidare
kommer även studiens urval, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet redogöras för och
slutligen även de etiska ställningstaganden som beaktades.

Kvalitativ metod
Padgett (2008 s. 15) nämner att kvalitativ metod är lämplig när syftet är att undersöka ämnet ur
ett emiskt perspektiv, alltså ta reda på deltagarnas synsätt och tolkning av företeelser.
Professionella inom socialt arbete möter människor i utsatta situationer där det kan vara
intressant att få ta del av deras uppfattningar och erfarenheter kring ett ämne, vilket kan nås via
kvalitativ metod. Denna studie syftar till att ta del av skolkuratorers professionella erfarenheter
av förebyggande arbete mot mobbning och därav ansågs en kvalitativ metod lämplig.
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Hermeneutik
Den vetenskapsteoretiska ansatsen för denna studie var hermeneutik. Heidegger (i Ödman,
2007) beskriver hermeneutik som ett sätt att förstå och tolka saker utifrån det sammanhang som
tolkandet görs i. Vidare belyser Gadamer (i Ödman, 2007) att språket har en central roll inom
hermeneutiken och att språket ska analyseras utifrån berättarens perspektiv.

För att undvika att texten blir enbart beskrivande behöver en tolkning av den göras. När denna
tolkning utförs är det av vikt att vara medveten om den påverkan tolkarens förförståelse har.
Förförståelsen innefattar den bakgrund och kunskap tolkaren innehar kring det fenomen som
ska studeras. Förförståelsen existerar hos tolkaren eftersom denne gör tolkningar som är
baserade på tolkarens sammanhang samt tidigare erfarenheter. Det går inte helt att åsidosätta
sin förförståelse utan inom hermeneutiken gäller det att vara medveten om denna och i största
möjliga mån tolka materialet utifrån det perspektiv och i den kontext detta ska utforskas i
(Howell, 2013 s. 158). Författarnas förförståelse kom från genomgången av tidigare forskning
och de försökte frångå denna förförståelse vid utformningen av intervjuguiden, under
intervjuerna och under analysprocessen. Detta gjordes i syfte att minska förförståelsens
påverkan på resultatet.

Howell (2013 s. 163) uttrycker att en tolkning aldrig är den enda och sanna tolkningen utan är
en del i den hermeneutiska cirkeln som är i ett konstant blivande. Detta innebär att tolkning
växer fram genom ett samspel av tolkarens förförståelse och de nya erfarenheter denne stöter
på, vilket leder till ny förståelse kring fenomenet som sedan kommer utgöra förförståelse i
kommande forskning. Vidare är det inom hermeneutiken meningen i texten eller språket som
är eftersträvansvärt och genom att göra en tolkning av meningen i texten bidrar detta till en
bredare förståelse för ämnet (Howell, 2013 s. 16).

En hermeneutisk ansats bidrog till möjligheten att nå en tolkning av skolkuratorernas
berättelser. Fokus var de berättade erfarenheterna, där det talade språket och den text det
transkriberade materialet genererade var det som spelade roll för vilka tolkningar som gjordes.
Vid analysen av materialet försökte författarna göra tolkningar utifrån skolkuratorernas
perspektiv och i deras kontext, med en strävan att inte låta sina egna kunskaper och bakgrunder
påverka dessa tolkningar. Författarna hade även förståelse för att de tolkningar som gjordes
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skulle kunna se annorlunda ut i ett annat sammanhang då de kan ha påverkats av rådande
kontext och författarnas egna erfarenheter.

Urval
Enligt Padgett (2008 s. 53) görs urval i flera steg i kvalitativ forskning. Viktigt gällande de
personer som väljs ut för en studie är att de ska kunna förse författarna med information som
svarar mot studiens syfte och frågeställningar, varför skolkuratorer valdes som informanter.
Urval görs från större enheter som för denna studie var grundskolor, till specifika individer, det
vill säga skolkuratorerna.

En avgränsning gjordes till skolkuratorer på grundskolan, dels för att försöka minska
åldersspannet från yngsta till äldsta elev, dels för att inte begränsa till ett specifikt stadie
skolkuratorn arbetar med, såsom lågstadiet, då detta hade kunnat begränsa möjligheten att få
tag på informanter. För att hitta skolkuratorer till studien sökte författarna efter mejladresser till
kuratorer på olika grundskolors hemsidor. Skolkuratorerna fick sedan ett första mejl där
författarna undersökte intresse för deltagande i studien. Flera svarade att de var positiva till att
delta, men ville först ha mer information kring syfte och frågeställningar. Ett andra mejl
skickades därefter till de skolkuratorer som visat intresse där informationsbrevet om studien var
bifogat, se bilaga 1. Responsen på detta mejl var inte lika stor och därav skickades mejl ut till
ytterligare skolkuratorer. Tio skolkuratorer visade intresse för deltagande i studien och
inkluderades i urvalet. Det slutliga antalet blev dock åtta intervjuer, då de sista två
skolkuratorerna inte dök upp vid intervjutillfällena och inte heller återkopplade. På grund av
studiens knappa tidsomfattning gjordes inga vidare försök att få tag på ytterligare deltagande
skolkuratorer.

Deltagarna i studien var från samma kommun i Mellansverige och samtliga var verksamma på
grundskolan. Det som skiljde dem åt var bland annat att de var verksamma i olika
socioekonomiska områden runt om i kommunen. Det fanns även skillnad i hur lång
arbetslivserfarenhet deltagarna hade gällande arbetet som skolkurator. Dessa faktorer kan ha
bidragit till en bredd i det insamlade materialet gällande förebyggande arbete mot mobbning.
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Datainsamlingsmetod
Totalt åtta enskilda intervjuer genomfördes. Det finns olika typer av upplägg på intervjuer och
då det var varje enskild skolkurators erfarenhet av ämnet som var intressant att undersöka i
denna studie genomfördes individuella intervjuer. Intervjuer kan vara strukturerade,
semistrukturerade eller öppna. För denna studie användes semistrukturerade intervjuer som är
en blandning av strukturerade och öppna intervjuer, där intervjuaren har förberedda frågor men
dessa är öppna frågor som inbjuder till en diskussion och kan förändras beroende på vad som
framkommer i intervjun (Howell, 2013 s. 198). Författarna kunde med hjälp av den
semistrukturerade intervjuformen hålla intervjun till ämnet, men även öppna upp för vidare
diskussion kring ämnet. Detta bidrog till att varje enskild skolkurator fick möjlighet att ta upp
det hen ansåg viktigt kring ämnet.

Inför intervjutillfällena utarbetade författarna en intervjuguide, se bilaga 2. I utformningen av
intervjuguiden lades fokus på att ställa öppna frågor kring förebyggande arbete mot mobbning,
för att skolkuratorerna skulle ha möjlighet att tala fritt kring ämnet. Frågorna utformades för att
försöka nå en bredd i skolkuratorernas erfarenheter och fokuserade både på vad som fungerar
bra och vad som fungerar dåligt när det kommer till förebyggande arbete mot mobbning. Någon
pilotintervju genomfördes inte, men den första skolkuratorn hade god förmåga att prata öppet
om ämnet och därmed ge svar på de aktuella frågeställningarna utifrån den utformade
intervjuguiden. Detta innebar att intervjuguiden ansågs vara väl utformad för att täcka ämnet
och inga förändringar gjordes inför kommande intervjuer. Intervjuerna utformades lite olika vid
genomförandet på grund av att skolkuratorerna talade olika mycket och lade vikt på olika saker.
Detta medförde att författarna fick vara mer eller mindre styrande vid intervjutillfällena men
efter varje intervju hade samtliga frågor från intervjuguiden besvarats. Efter ett par genomförda
intervjuer upptäckte författarna vissa återkommande ämnen, såsom att samtliga skolor hade en
likabehandlingsplan de arbetar utifrån och såg därför till vid nästkommande intervjuer att
skolkuratorerna nämnde hur de arbetar med denna plan.

Intervjuerna genomfördes i första hand på den skola där skolkuratorerna arbetar. Detta föreslogs
för att underlätta skolkuratorernas deltagande i studien, men också för att det kan ha bidragit
till att skolkuratorerna kände sig mer trygga och bekväma under intervjun. I två fall föreslog
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skolkuratorerna själva att inte ses på skolan och intervjuerna ägde då rum på universitetet, där
grupprum bokades.

Med samtycke från informanterna spelades intervjuerna in och transkriberades sedan.
Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och transkriberade hälften var. Intervjuerna
transkriberades ordagrant och de delar som sedan användes i resultatet förfinades och
förtydligades. Överflödiga ord raderades och grammatiken ändrades så att citaten blev mer
läsvänliga, utan att förlora innebörden i dem. De åtta intervjuerna pågick mellan 30 och 58
minuter, vilket var tillräckligt med tid för skolkuratorerna att delge sina erfarenheter kring
förebyggande arbete mot mobbning.

Presentation av skolkuratorer
Presentationen av skolkuratorerna sker avidentifierad gällande skolkuratorns namn och namnet
på skolan/skolorna de arbetar på med hänsyn till de etiska överväganden som beskrivs längre
ned i studien. Skolkuratorerna arbetade på skolor som ligger spritt runt om i kommunen, fyra
skolor låg mer centralt och fyra i utkanten av kommunen. Denna spridning innebar en skillnad
avseende de socioekonomiska faktorerna som fanns i de olika områdena. Samtliga
skolkuratorer arbetade på grundskolan men variation fanns avseende ålder på eleverna de
arbetade med. Fyra av skolkuratorerna arbetade på en skola med elever från förskoleklass till
femte klass, två stycken arbetade med elever från sjätte till nionde klass och två av
skolkuratorerna arbetade med elever från förskoleklass upp till nionde klass.

Gällande arbetslivserfarenhet påbörjade tre skolkuratorer sin kuratorstjänst höstterminen 2016,
tre stycken hade arbetat två till fyra år och två hade längre erfarenhet som skolkurator. Det fanns
även skillnad i om skolkuratorerna arbetade heltid på en skola eller om deras arbetstid var
uppdelad på flera skolor. Sex av skolkuratorerna arbetade heltid på samma skola och två
arbetade på fler än en skola. Gemensamt för samtliga skolkuratorer var deras definition av
mobbning, som överensstämde med den som framgår i inledningen.

Analysarbetet
Det transkriberade materialet bearbetades med hjälp av tematisk analys. Inom den kvalitativa
forskningen kan tematisk analys anses lämplig då den möjliggör förståelse för det komplexa
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data kvalitativ forskning genererar. Metoden analyserar och tydliggör mönster i texten, vilka
kallas teman (Braun & Clark, 2006).

Braun och Clark (2006) skiljer mellan induktiv och teoretisk ansats. Med en induktiv ansats
försöker författarna i analysen att frångå sin egen förförståelse och endast analysera utifrån det
insamlade datamaterialet och de svar informanterna angett. Hänsyn tas därmed inte till teorier
eller tidigare forskning, utan det är det insamlade datamaterialet i sig som genererar nya teman
(Braun & Clark, 2006). Författarna till denna studie ämnade använda en induktiv ansats och
låta empirin styra utformning av intervjuguide och val av teman. Detta gjordes med tanken att
det skulle underlätta att få ta del av skolkuratorernas erfarenheter kring förebyggande arbete
mot mobbning. Resultatet analyserades dock sedan i relation till Bronfenbrenners
socialekologiska teori. En diskussion kring vad detta innebär och vilka slutsatser som kan dras
utifrån detta förs sedan i diskussionsavsnittet.

Braun och Clark (2006) beskriver kortfattat hur en tematisk analysprocess går till. Inledningsvis
är det av vikt att noggrant bekanta sig med materialet. Därefter kan författarna börja koda
materialet och jämföra de delar som hör till samma koder. Utifrån dessa koder bör författarna
sedan kunna identifiera specifika teman, vilka namnges och utgör grunden vid besvarandet av
forskningsfrågan. För att analysera materialet delade författarna upp de åtta transkriberade
intervjuerna mellan sig och bekantade sig noga med fyra intervjuer var. Ett original av det
transkriberade materialet sparades och kopior användes vid kodning och tematisering.
Inledningsvis lästes intervjuerna igenom och kodades utifrån de tankar som uppkom. Därefter
gjordes en grovsortering av materialet och de delar som behandlade ämnet förebyggande arbete
mot mobbning skildes ut från resterande material. Analysarbetet fortsatte och försök gjordes att
sammanställa dessa kodade delar och skapa teman. Slutligen skapades fyra huvudteman:


Gemensamt arbetssätt



Emotionellt arbete



Elevers delaktighet



Miljö- och yttre påverkan

Varje huvudtema kom att bestå av ett antal subteman, som presenteras i resultatavsnittet.
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Validitet, Reliabilitet och generaliserbarhet
Nedan beskrivs begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och hur författarna
använde dessa begrepp under genomförandet av studien. Inledningsvis beskrivs validitet.

Validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning är ett omdiskuterat begrepp. Whittemore, Chase
och Mandle (2001) skriver att eftersom den kvalitativa forskningen är baserad på osäkerhet,
flyktighet och nyskapande idéer måste även kriterierna för validitet baseras på detta. Validitet
måste därmed beaktas i relation till omständigheterna kring forskningen och dess syfte
(Whittemore et al., 2001).

Validitet delas upp i inre och yttre kriterier för att förtydliga vad som är viktigt att tänka på
inom den kvalitativa forskningen. De inre kriterierna är trovärdighet, äkthet, integritet och att
ha ett kritiskt förhållningssätt. Dessa handlar om att tolka data på ett korrekt sätt, alltså att
forskningsresultatet verkligen speglar informanternas erfarenheter på ett trovärdigt vis samt att
tolkarens perspektiv inte har tagit över under analysprocessen (Lincoln & Guba i Whittemore
et al., 2001). De inre kriterierna bygger även på vikten av att forskaren under hela processen
reflekterar över den förförståelse som finns kring fenomenet och är medveten om hur denna
förförståelse kan påverka resultatet. Detta kan bidra till att minimera förförståelsens påverkan
på resultatet och att det insamlade datamaterialet tolkas utifrån informanternas erfarenheter
(Marshall i Whittemore et al., 2001). För att uppfylla dessa kriterier krävs det att repeterande
gånger läsa igenom det insamlade datamaterialet för att kontrollera att den tolkning som gjorts
faktiskt stämmer överens med vad som samlats in (Ambert, Adler, Adler & Detzner i
Whittemore et al., 2001).

De yttre kriterierna är bland annat tydlighet, livlighet, grundlighet och att ha en röd tråd. För att
uppfylla dessa ska alla val och tolkningar motiveras så tydligt som möjligt för att läsaren ska
kunna följa med i tankegången som förts under hela processen (Marshall i Whittemore et al.,
2001). Det handlar även om att lämpligt val av metod har gjorts, att analysen är fullständig
(Popay, Rogers & Williams i Whittemore et al., 2001) samt att forskningsfrågan är utforskad
och besvarad på ett övertygande sätt (Eisenhart & Howe i Whittemore et al., 2001). Den yttre
validiteten lägger även vikt på att det finns en röd tråd genom hela studien. Samtliga val i en
studie ska göras baserat på de utgångspunkter studien har (Whittemore et al., 2001).
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För att öka validiteten i denna studie tog författarna hänsyn till samtliga ovan nämnda kriterier
under hela processen. Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger för att undersöka att
de tolkningar som gjorts faktiskt var utifrån vad skolkuratorerna uttryckt, så att författarnas
förförståelse inte tagit över under analysprocessen. Samtliga val under processen motiverades
och författarna var i resultatpresentationen tydliga med hur tolkningarna gjordes. Motivering
av val och tydlighet vid tolkningar menar författarna bidrog till en sammanhängande
beskrivning av processen och således en röd tråd.

Ett begrepp som ofta kopplas till validitet, men vars innebörd skiljer sig åt är
reliabilitetsbegreppet. Reliabilitetsbegreppet handlar om i vilken utsträckning en studie har
genomförts på ett tillförlitligt sätt samt chansen att få samma resultat vid en upprepning av
studien. Detta innebär att om en annan författare genomför samma studie med likartade
informanter ska denne få liknande resultat som studien den baseras på (Howell, 2013 s. 183).
Reliabilitet är lättare att uppnå vid användning av kvantitativ metod och desto svårare att uppnå
vid kvalitativ metod. Anledningen till detta är att en kvalitativ studie bygger på människors
erfarenheter, tolkningar och förståelser, vilka är föränderliga och varierar i olika kontexter
(Howell, 2013 s. 183).

För att öka reliabiliteten i denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Denna
intervjuform valdes med en strävan att varje intervju skulle genomföras på liknande sätt och
författarna arbetade på förhand fram en intervjuguide att utgå från vid intervjutillfällena. Även
om skolkuratorerna fick tala fritt kring sina erfarenheter skedde detta inom ramen för
intervjuguiden. Vid genomförandet av intervjuerna höll den ena författaren i intervjun, medan
den andra författaren satt med och noterade om det var något som behövde tilläggas. Denna
ansvarsfördelning gjorde att den ena personen kunde fokusera på att hålla i intervjun och den
andra på att se till att samtliga frågor i intervjuguiden besvarades. Vidare genomfördes en
noggrann beskrivning av studiens tillvägagångssätt samt tankegång under hela processen med
en ambition att öka studiens reliabilitet.

Ett sista begrepp som också har att göra med kvalitén på studien och den fortsatta användningen
av studiens resultat är generaliserbarhet. Padgett (2008 s. 182) resonerar kring generaliserbarhet
i kvalitativ forskning. Det framgår att uppfattningar om huruvida det går att generalisera resultat
av kvalitativ forskning skiljer sig åt. Det är svårt att applicera resultat från en kvalitativ studie i
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en annan miljö, eller i en större kontext än den där studien är genomförd. Vidare menar Padgett
(2008 s. 183) att kvalitativa forskare sällan ställer vidare krav på att deras forskning ska vara
generaliserbar. Istället kan resultaten vara överförbara till andra studier. Som exempel ger
Padgett (2008 s. 183) att resultaten från en utvärdering av ett HIV-program får större kraft om
de även kan användas i andra HIV-program. På så sätt kan resultaten från en kvalitativ studie
överföras till andra sammanhang, men det kan vara svårt att generalisera dessa resultat.
Resultatet från denna studie skulle därmed kunna bidra med viktiga aspekter även i andra
sammanhang och kan på så sätt överföras, även om det inte går att generalisera.

Etiska överväganden
Vidare presenteras de etiska överväganden som är aktuella för denna studie, med utgångspunkt
i Vetenskapsrådets (2011) fyra allmänna grundkrav som ställs på forskning och som är till för
att skydda de personer som deltar i en studie. Dessa grundkrav kallas informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet går ut på att informanterna ska få information om studiens syfte och på vilka
villkor de deltar. Ett sådant villkor är att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst
under processen kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna till
denna studie skickade på förhand ut ett informationsbrev till samtliga informanter för att ge
information om studien och det frivilliga deltagandet.

Nästföljande krav, samtyckeskravet, innebär att informanterna själva bestämmer över sin
medverkan. På grund av detta behöver författarna till en studie inhämta samtycke från
informanterna (Vetenskapsrådet, 2011), vilket i aktuell studie gjordes vid varje intervjutillfälle
med användandet av en samtyckesblankett, se bilaga 3.

Konfidentialitetskravet menar att samtliga personuppgifter till informanterna ska behandlas på
ett sätt som gör att inga obehöriga får del av dem, samt att informanterna ges så stor
konfidentialitet som möjligt (Vetenskapsrådet, 2011). I aktuell studie hade endast författarna
och deras handledare tillgång till det insamlade materialet och de delar som användes i analysen
avidentifierades, både gällande informant och skola, för att så långt det var möjligt tillförsäkra
informanterna konfidentialitet.
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Avslutningsvis belyser Vetenskapsrådet (2011) nyttjandekravet, som går ut på att de uppgifter
som samlas in från informanterna endast används i forskningssyfte. I denna studie användes
materialet endast för att analyseras och uppfylla studiens syfte och därefter förstördes det.

5. Resultat
I följande del presenteras resultatet av studien. Den empiri som presenteras bygger på
skolkuratorernas erfarenheter. Den tematiska analysen resulterade i fyra huvudteman, med
tillhörande subteman. De fyra huvudteman som presenteras i det följande är Gemensamt
arbetssätt, Emotionellt arbete, Elevers delaktighet, samt Miljö- och yttre påverkan. Analys i
relation till Bronfenbrenners socialekologiska modell kommer ske genomgående. Vidare
presenteras det första temat, Gemensamt arbetssätt.

Gemensamt arbetssätt
Skolkuratorerna framförde utifrån deras erfarenheter att det finns behov av ett övergripande
arbetssätt mot mobbning. Detta tema består av fyra subteman, Kommungemensamt arbetssätt,
Gemensamt arbetssätt på alla skolor, Skolpersonals gemensamma och aktiva arbetssätt samt
Regler och tydlighet. Inledningsvis presenteras Kommungemensamt arbetssätt.

Kommungemensamt arbetssätt
En problematik flera av skolkuratorerna tog upp var att skolorna var för sig utformar det
förebyggande arbetet. Två exempel på hur skolkuratorerna uttryckte sig gällande detta följer
nedan:

Jag upplever att mobbning känns verkligen som en fråga där varje skola sitter och
uppfinner hjulet var för sig och att det fortfarande finns väldigt mycket myter om vad
som är effektivt arbete och väldigt mycket att det bygger på olika personers magkänsla
Ska det vara en likvärdig skola så kan jag tänka mig att det i alla fall skulle vara lika
inom kommunen hur man jobbar och det skulle jag tycka va skönt som kurator att inte
sitta och behöva uppfinna allt här på min arbetsplats
Utifrån skolkuratorernas erfarenheter kan skolor välja att arbeta olika mycket med det
förebyggande, vilket minskar likvärdighet i arbetet och att vissa skolor kanske bara arbetar
förebyggande med en värdegrundsvecka en gång om året, medan andra arbetar aktivt med det
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hela tiden. Skolkuratorerna erfor även att det är energikrävande att varje skola var för sig arbetar
fram sitt förebyggande arbete och att en kommungemensam grund att stå på skulle underlätta.

Således framförde skolkuratorerna att det saknas en kommungemensam grund gällande
förebyggande arbete mot mobbning. Utifrån detta görs tolkningen att det finns en brist inom
skolans organisationssystem, vilket befinner sig på en exonivå i Bronfenbrenners
socialekologiska modell. Skolorganisationen i sig påverkas både av det kommunala styret och
den övergripande politiken som råder i landet. Det kommunala styret påverkar
skolorganisationen på en exonivå och därmed även mikrosystemet skolans förebyggande
arbete. Den övergripande politiken påverkar både det kommunala styret och skolorganisationen
på en makronivå enligt Bronfenbrenners modell och således även mikrosystemet skolan. Ett
samspel sker mellan makronivå, exonivå och mikronivå (där skolan befinner sig), vilket
påverkar hur det förebyggande arbetet inom skolan kan utföras. Genom att tydliggöra samspelet
mellan dessa nivåer i Bronfenbrenners modell kan det utläsas att tydligare politiska direktiv om
hur förebyggande arbete mot mobbning ska utformas, skulle bidra till ett mer effektivt och
likvärdigt arbetssätt som i längden skulle kunna minska nivåerna av mobbning på skolor.

Något flera skolkuratorer belyste var bristen på ett kommunalt kunskapsstöd gällande det
förebyggande arbetet. Detta resonemang uppkom då skolkuratorerna av tidigare erfarenheter
drog slutsatsen att de saknade denna typ av stöd:

Det stöd kommunen borde ge är ett kunskapsstöd. Att det finns erfaren personal från
olika skolor som på en del av sin tjänst kan ha fortbildning för annan personal eller
komma ut som konsulter.
Skolkuratorn upplevde att kommunen borde erbjuda kunskapsstöd för att förebygga
uppkomsten av mobbning. Fler förslag som framkom var att införa centralt bestämda
nätverksträffar där detta ämne kan diskuteras samt att det borde ingå i alla socionom- och
lärarutbildningar att lära sig hur mobbning kan förebyggas. Det framkom även att om det
förebyggande arbetet mot mobbning styrs centralt kan det bidra till att existerande forskning
kring ämnet blir lättare att omsätta i praktiken.

Att besluta om införandet av ett kommunalt kunskapsstöd är en uppgift för det kommunala
styret. Enligt Bronfenbrenners modell innefattas det kommunala styret av exonivån i modellen
och således påverkar denna nivå vilket stöd som erbjuds mikrosystemet skolan. Om exonivån
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tillät ett bredare stöd skulle det påverka skolans förebyggande arbete mot mobbning positivt.
Utifrån det som nämns ovan behöver en övergripande infrastruktur införas nationellt gällande
hur förebyggande arbete mot mobbning ska utformas och hur den forskning som finns ska
omsättas i praktiken. Utifrån Bronfenbrenners modell omfattas denna nationella infrastruktur
av makronivån, som påverkar såväl skolorganisationen på exonivå som mikrosystemet skolan.

Ovan påvisas de olika nivåernas samspel genom att makro- och exonivån i dagsläget saknar en
effektiv infrastruktur och bra sätt att sprida kunskap, vilket påverkar individen indirekt på en
mikronivå eftersom skolan då inte kan tillgodose sig den kunskap som faktiskt finns kring
förebyggande arbete mot mobbning. Detta samspel mellan nivåer belyser att en utveckling av
detta område kan bidra till att dela erfarenheter och kunskap men också att den forskning som
finns blir lättare att omsätta i praktiken.

Ett exempel flera skolkuratorer tog upp angående kommunövergripande system är KiVa, ett
evidensbaserat antimobbningsprogram från Finland, vilket flera eventuellt var intresserade av
att införa. En av skolkuratorerna uppgav att skolan arbetar med KiVa och upplevde att det
fungerar bra. KiVa arbetar med alla olika roller en elev kan ha i en mobbningssituation och inte
endast offer och förövare. Materialet behandlar även mobbningens struktur och empatiskapande
hos eleverna. Skolkuratorn ansåg att KiVa bidrar med en retorik kring mobbning som
underlättar det förebyggande arbetet mot mobbning då eleverna med hjälp av denna retorik
förstår mobbning och hur de kan prata om ämnet. Skolkuratorn uttryckte att grundstommen är
att “alla elever är allas”, det vill säga all personal måste se till alla elever på skolan och att alla
ska agera om en konflikt uppstår. Samma skolkurator nämnde att om KiVa skulle fungera som
ett kommungemensamt arbetssätt skulle det bli lättare att samordna och utvärdera istället för att
varje skola blir isolerad i sitt eget förebyggande arbete.

Denna skolkurator hade erfarenhet av ett arbete mot mobbning som skulle kunna visa positiv
effekt om det infördes som ett kommungemensamt arbetssätt. Som ovan nämns är det upp till
det kommunala styret på en exonivå att besluta om ett kommungemensamt arbetssätt. Genom
införandet av ett antimobbningsprogram likt KiVa skulle ett positivt samspel ske mellan
exonivån och mikrosystemet skolan då det bidrar till en grund för skolorna att stå på och medför
ett mer likvärdigt förebyggande arbete mot mobbning inom kommunen.
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Gemensamt arbete på alla skolor
Det fanns vissa moment i det förebyggande arbetet samtliga skolor arbetade med, nämligen
likabehandlingsplanen,

trygghetsenkäter

och

värdegrundsarbete.

Gällande

likabehandlingsplanen ska alla skolor ha en upprättad sådan enligt Skollagen, vilket samtliga
skolkuratorer berättade att de har. I denna står hur skolan arbetar kring likabehandling, vilka
insatser som ska genomföras under året samt uppföljning av insatserna som genomfördes
föregående år. Aspekter som framkommit genom kartläggning kan stå med i planen och hur
skolan ska arbeta med dem. Att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad är som nämnt
lagstadgat, vilket innebär att detta beslutats om på makronivå och påverkar därmed de övriga
nivåerna inom Bronfenbrenners modell. Därmed har något som tidigare beslutats om på
makronivå påverkat skolorna på så sätt att de har ett verktyg att arbeta utifrån för att se till att
samtliga elever på skolorna behandlas lika.

Skolkuratorerna beskrev att vad som står i likabehandlingsplanen är utifrån vad respektive skola
behöver arbeta med och att elever ofta är delaktiga i kartläggningen gällande vilka problem som
finns på skolan. Exempel på skolornas kartläggningsarbete är trygghetsenkäter och
trygghetsvandringar, som undersöker om elever upplever sig kränkta men också vilka
tidpunkter och platser på skolan elever upplever otrygga. Användandet av trygghetsenkäter och
trygghetsvandringar ansågs öka elevernas delaktighet då de genom dessa får göra sina röster
hörda och beroende på vad som synliggörs i enkäterna eller vandringarna arbetar skolan sedan
efter det:

Då får man ju se över var, hur vi lägger rasterna, var har vi vuxna vissa perioder på
dagen och särskilda observandum, det finns några döda vinklar på en skola, det finns
det alltid och det är där vi märker att det händer saker så där får man liksom bomma
igen eller göra annat, vi tar med oss det.
I citatet beskrivs “döda vinklar”, vilka andra skolkuratorer även beskrev som ”luckor”. Med
detta menas de platser på skolan som upplevs otrygga och att skolan behöver arbeta med att
trygga upp dessa platser med hjälp av vuxennärvaro.

Genom att ta del av elevers synpunkter kring vilka platser de anser otrygga sker ett
förebyggande arbete i elevens närmaste omgivning, vilket enligt Bronfenbrenners modell sker
inom mikronivån. Ett samspel sker mellan eleven och skolan genom att eleven ges utrymme att
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påverka vilka problem skolan ska arbeta med och skolan tar därefter vid för att göra
omgivningen tryggare för eleven, i detta fall genom att öka vuxennärvaron. Här påvisas att
samspelet mellan eleven och dess mikrosystem är viktigt för att kunna trygga upp de platser i
elevens omgivning som anses otrygga och på så sätt förebygga mobbning.

Ett annat sätt att skapa en trygg miljö på skolan uppgav samtliga skolkuratorer är
värdegrundsarbete, vilket sker med både elever och personal. En skolkurator uttryckte med
utgångspunkt i sina erfarenheter vikten av att arbeta med personalen:

Det som jag tycker gör skillnad är om alla lärare känner att det är på det här sättet vi ser
och vi har en daglig eller återkommande diskussion kring vad vi menar med alla
människors lika värde och så vidare.
För att kunna arbeta kring värdegrund med eleverna menades att de vuxna måste ha en samsyn
kring vad värdegrunden innefattar och hur den kan diskuteras. Samtliga skolkuratorer ansåg att
värdegrunden var viktig och att skolan ska arbeta aktivt med den så den genomsyrar hela skolan.
En skolkurator ansåg dock att värdegrundsarbete inte är lösningen på mobbning, men att det är
viktigt att arbeta med ändå. Värdegrundsarbetet är ännu ett exempel på hur skolpersonal
tillsammans med elever arbetar för att förebygga mobbning på skolan. Detta sker i direktkontakt
med eleven, vilket innebär att det sker ett samspel mellan eleven och mikrosystemet skolan där
de påverkar varandra på en mikronivå. På detta sätt tolkas utifrån Bronfenbrenners teori att
samspelet mellan elev och skola på mikronivå är en betydelsefull del i att förebygga mobbning.

Skolpersonals gemensamma och aktiva arbetssätt
Ett kontinuerligt arbete med personalgruppen ansåg samtliga skolkuratorer bidrar positivt i det
förebyggande arbetet. Skolkuratorerna hade erfarenhet av att en engagerad skolpersonal som
aktivt arbetar mot mobbning samt bemöter eleverna respektfullt är förebyggande faktorer mot
mobbning:

Att få alla på skolan, all personal att möta barnen på ett respektfullt sätt. Att inte ha
personal som gapar och skriker, att alla barn känner att de blir lyssnade på, men också
att föräldrarna känner det.
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Genom att arbeta med personalgruppen menade skolkuratorn att både elever och föräldrar
känner sig tryggare, vilket bidrar till ett positivt skolklimat. Om de vuxna bemöter varandra och
eleverna respektfullt lämnar det mindre utrymme för eleverna att kränka varandra.

Skolkuratorernas erfarenheter belyser vikten av att arbeta med att få personalgruppen att bemöta
eleverna respektfullt då detta bemötande påverkar elevens upplevelse av trygghet. Därmed sker
ett samspel mellan skolpersonalen inom mikrosystemet skolan på en mikronivå, vilket även
påverkar de enskilda eleverna inom mikrosystemet. Ett aktivt samspel mellan skolpersonal på
mikronivå i Bronfenbrenners modell tolkas på så sätt som en central del i att förebygga
mobbning på skolan.

Ovan framkommer att skolpersonalens beteende även påverkar föräldrarna. I och med detta
sker ett samspel mellan mikrosystemet skolan och mikrosystemet familjen, vilket i
Bronfenbrenners modell sker på mesonivå. Detta belyser hur förebyggande arbete som sker
inom mikrosystemet skolan även kan påverka och samspela med andra mikrosystem. Till följd
av detta är det av vikt att beakta de olika mikrosystemens påverkan på varandra för att kunna
uppnå ett positivt förebyggande arbete mot mobbning. Ett respektfullt beteende mellan de
vuxna inom elevens olika mikrosystem minskar utrymmet för eleven att bete sig respektlöst.

Flera nämnde att personalgruppen måste arbetas med först för att ens kunna arbeta
förebyggande med eleverna. Ett exempel på detta var ett pågående kommunövergripande
projekt om HBTQ-frågor:

Min uppfattning är att lärarna och personalen har väldigt olika tankar om det här, några
suckar så fort de hör HBTQ och några är engagerade och kan mycket mer än jag. Det
är väldigt stor spännvidd och det ska vi få ihop så vi ger eleverna likvärdigt bemötande
så det är en utmaning.
Detta citat visar en annan aspekt av arbetet med personalgruppen på skolan, nämligen att få
ihop personalgruppen så personalen bemöter eleverna likvärdigt. När skolpersonal är olika
engagerade i viktiga frågor innebär det att bemötandet inte blir likvärdigt, vilket kan påverka
eleven både positivt och negativt beroende på engagemanget hos personalen. Därmed menades
att skolan behöver arbeta med skolpersonalen för att få dem att bemöta eleverna lika. Ett
exempel på arbete med personalgruppen en skolkurator tog upp var att personalen fick sitta i
tvärgrupper och diskutera vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i arbetet med
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eleverna. Detta bidrar till att personalen delar kunskap med varandra och således ett mer
gemensamt arbetssätt, vilket i sin tur bidrar till ett mer likvärdigt bemötande och en bättre
situation för eleverna.

Med utgångspunkt i Bronfenbrenners teori sker arbetet med personalgruppen inom
mikrosystemet skolan i ett samspel mellan skolpersonal. Genom att arbeta med detta samspel
medför det ett mer likvärdigt bemötande till eleven och bidrar till att samspelet inom
mikrosystemet skolan påverkas positivt. Följaktligen är samspelet inom personalgruppen
essentiellt för att kunna utveckla ett positivt förebyggande arbete mot mobbning.

Regler och tydlighet
Flertalet skolkuratorer upplevde regler och tydlighet som viktiga delar i det förebyggande
arbetet mot mobbning. En skolkurator talade om hur skolregler är viktigt, men även att
konsekvenserna av ett beteende ska ha mening:

Regler är en sådan sak, alltså skolregler. Det är en åtgärd som skolverket har sagt
minskar mobbning, att ha tydliga regler och påföljder. Biträdande rektor var väldigt
inne på att det måste vara tydliga konsekvenser eller straff och det tyckte inte jag eller
det ska vara konsekvenser av typen “nu måste vi hjälpas åt för att det här inte ska hända
igen” och inte meningslösa straff som inte har någon koppling till vad som faktiskt hänt.
Skolkuratorn menade utifrån sina erfarenheter av aktuell forskning att skolan behöver ha tydliga
regler och tydliga konsekvenser av att bryta mot reglerna. Dessa konsekvenser ska utformas för
att förhindra att beteendet uppstår igen. En annan skolkurator nämnde även regler som ett bra
verktyg i det förebyggande arbetet, men att den skolan behövde utveckla sina regler då det inte
fanns någon tydlighet i dessa och därmed uppstod svårigheter gällande vad som ska följas.

Utifrån ovan nämnda erfarenheter tydliggörs att skolor behöver fokusera på att utforma tydliga
regler och meningsfulla konsekvenser. Otydliga regler leder till förvirring hos eleverna och
innebär ett större tolkningsutrymme av dessa regler, vilket i sig bidrar till en osäker miljö på
skolan. Det blir även svårt för personalen om de inte har tydliga regler att utgå ifrån. Tolkning
görs utifrån detta att utformningen av regler och konsekvenser sker på mikronivå i
Bronfenbrenners modell inom mikrosystemet skolan. Det är av vikt att ett samspel sker inom
detta mikrosystem dels för att skapa dessa regler och konsekvenser, dels för att alla på skolan
ska vara medvetna om vilka regler som ska följas och vad för konsekvenser som följer av att
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bryta mot en regel. Om reglerna utformas tydligt vet samtliga på skolan hur de får bete sig,
vilket medför ett positivt samspel på mikronivå då det hindrar att de beter sig olovligt. Genom
att även utforma passande konsekvenser för den som bryter mot reglerna kan det förebygga att
samma problem uppstår igen. Detta tydliggör hur samspelet inom mikrosystemet skolan
gällande att skapa och följa tydliga regler och konsekvenser blir en viktig del i att förebygga
mobbning. Bronfenbrenners teori belyser hur individer påverkas av sin omgivning samtidigt
som de också påverkar sin omgivning. Med detta i åtanke kan det tänkas att om elever är
medvetna om vilka regler som ska följas kan de också påverka andra elever att följa dessa.

Vidare hade flera skolkuratorer erfarenheten att personalen på skolan behöver vara tydlig med
vilket klimat skolan godtar:

Det handlar om hur vi pratar med våra barn, hur vi pratar med eleverna, hur ser det ut
på lektionerna, vad godtar vi för miljö i ett klassrum och på rasterna? Är det okej att
killarna tar jättemycket mer plats och får mer talutrymme? Nej det är det inte. Är det
okej att några stökar och håller på, är det okej att några får jättemycket uppmärksamhet
och andra inte? Det tror jag är det som spelar absolut störst roll, vad det är för stämning
man sätter på en skola, vad som är okej och inte okej.
Utifrån detta utläses att genom ett tydligt samspel mellan skolpersonal och elever gällande vad
som är godtagbart på skolan, lämnas mindre utrymme för elever att bete sig på ett sätt skolan
inte tillåter. Detta resonemang uppmärksammar hur skolan kan arbeta vidare med reglerna på
skolan. Här blir betydelsen av samspelet mellan skolpersonal och elever tydligt, då personalen
med utgångspunkt i skolans regler behöver arbeta aktivt med eleverna för att visa vad skolan
anser är godtagbart beteende. Detta samspel sker inom mikronivån i Bronfenbrenners modell
och detta aktiva samspel mellan skolpersonal och elever är av vikt för att se till att regler följs.
Att regler följs blir en del i att förhindra exempelvis uppkomsten av konflikter och i ett
långsiktigt perspektiv även mobbning.

Sammanfattningsvis framkom att skolkuratorerna utifrån sina erfarenheter eftersökte tydligare
riktlinjer och arbetssätt mot mobbning samt mer kommunalt stöd. De erfor även att någon form
av infrastruktur är nödvändig för att underlätta att den forskning som finns på området kan
omsättas i praktiken på ett effektivt sätt. Ovan nämnda faktorer är frågor för skolorganisationen
samt det kommunala styret på en exonivå, som samspelar med mikrosystemet skolan. Även
makronivån samspelar på det vis att den rådande politiken har inverkan. Vissa moment arbetar
samtliga skolor med, nämligen likabehandlingsplanen som är lagstadgad på en makronivå,
30

trygghetsenkäter genom vilka skolan får ta del av och arbeta utifrån elevernas åsikter på en
mikronivå, samt värdegrundsarbete där lärare arbetar tillsammans med elever på en mikronivå.

Vidare påpekade skolkuratorerna att personalgruppen på skolan behöver arbeta aktivt och
likvärdigt för att det förebyggande arbetet ska påverka eleverna positivt på en mikronivå. En
del i detta arbete är att arbeta med regler och tydlighet kring vad som är godtagbart beteende på
skolan, även detta arbete sker på mikronivå.

Emotionellt arbete
Utifrån sina erfarenheter menade skolkuratorerna att en trygg skolmiljö, där det finns en
övergripande skolgemenskap, med många och bra relationer bidrar till ett effektivt
förebyggande arbete mot mobbning. Detta tema resulterade i de tre subtemana Gemenskap,
Trygghet och Relationer, vilka kommer presenteras vidare.

Gemenskap
Bra gemenskap på skolan sågs som en förebyggande faktor. En skolkurator talade om hur
skolan behövde utveckla gemenskapen över klassgränserna:

Jag skulle vilja öka att man är ihop över klasserna så det blir ännu mindre uppdelat. Det
är det Skolverket har sett som effektivt förebyggande arbete, det handlar om den här vikänslan. Att man är en skola, att man har gemensamma värderingar.
Skolkuratorn erfor att skolan saknade en önskvärd gemenskap och belyste vikten av att skapa
en “vi-känsla” på skolan. Enligt Bronfenbrenners socialekologiska teori sker ett ständigt
samspel mellan individen och de som befinner sig inom ett mikrosystem. I detta fall fokuseras
på det samspel som sker eleverna emellan och genom att skolan uppmuntrar och aktivt arbetar
med detta samspel leder det till att en gemenskap skapas på hela skolan. Således kan en del i
att förebygga mobbning på skolor vara ett aktivt arbete med samspelet mellan individerna inom
mikrosystemet skolan för att skapa gemenskap. Genom detta betonas hur viktigt det aktiva
gemenskapsfrämjande arbetet på mikronivå är.

Ytterligare en aspekt flera skolkuratorer hade erfarenhet av var att all personal måste se till alla
elever på skolan, nedan följer ett citat som visar på detta:

31

En annan sak som är viktig att få ut som jag har tjatat mycket om är att alla barn är allas
barn på skolan. Som vuxen får du aldrig gå förbi en konflikt för då ger du en känsla till
barnen att här kan jag puckla på eller stå och retas eller säga saker utan att någon bryr
sig och den som blir utsatt känner att det är ingen som bryr sig om vad som händer mig.
Så alla barn är allas barn och det är också någonting som är superviktigt.
I citatet nämns att ”alla elever är allas elever”, vilket betyder att personal måste se till samtliga
elever på skolan för att undvika risken att någon enskild känner sig förbisedd. Utifrån
Bronfenbrenners socialekologiska modell visar detta hur betydelsefullt samspelet på mikronivå
mellan elev och skola är. Om detta samspel inte existerar på skolan kan det skapa en känsla av
utanförskap hos eleven, som då känner att ingen vuxen bryr sig. Att det sker ett öppet och tydligt
samspel mellan personalen och eleverna som visar att personalen bryr sig om alla elever och
inte endast de elever de främst arbetar med skapar istället en känsla av gemenskap på skolan,
vilket blir en del i att förebygga mobbning på mikronivå.

Trygghet
Enligt

skolkuratorernas

erfarenheter

hörde

trygghetsarbetet

ihop

med

det

gemenskapsfrämjande arbetet. Att skapa trygghet på skolan var en återkommande aspekt
gällande det förebyggande arbetet mot mobbning.

En skolkurator nämnde att för att skapa trygghet på den skolan arbetade de med
årskursöverskridande aktiviteter:

Vi har någon dag på hösten när vi blandar och ute på gården och har lite olika aktiviteter,
det finns en tanke att vi ska försöka göra lite årskursövergripande. Jag tänker att det blir
alltid lättare om man känner flera eller de som ligger lite över eller under att det kan
vara lätt att anpassa sig eller tänka kring det och en trygghet om man har flera som man
faktiskt känner.
Skolkuratorns erfarenhet var att genom att umgås årskursövergripande för att skapa fler
relationer skapas trygghet bland eleverna. Detta tolkas som ännu ett exempel på hur samspelet
som sker på mikronivå kan bidra i det förebyggande arbetet mot mobbning. Att öppna upp för
ett ökat samspel över årskurser medför att elever lär känna och respektera varandra, vilket bidrar
till en tryggare miljö på skolan. Detta understryker betydelsen av ett samspel inom
mikrosystemet skolan som leder till ökad trygghet på skolan, vilket är ett samspel som sker på
mikronivå i Bronfenbrenners socialekologiska modell.
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Vidare nämndes ytterligare exempel på hur en skola arbetar för att skapa trygghet:

Att se på det sociala sammanhanget i hela klassen tänker jag också är skitviktigt. Att
förstå att mobbning handlar om det och hitta sociala positioner. Att jobba med att få
ihop hela klassen till en grupp där alla ska känna sig trygga, där alla ska kunna vara med
alla i grunden men samtidigt ha respekt för att i perioder kanske det inte funkar och då
ha respekt för vad man utsätter eleverna för. Placeringar i klassrummet tänker jag också
har stor betydelse så det jobbar vi mycket med, hur man kan ändra om det.
Här uppmärksammas vikten av att arbeta med sociala positioner inom klassen och att få ihop
klassen till en trygg grupp. Skillnaden här jämfört med tidigare är att fokus riktas mot klassen
som grupp och att skolpersonal tillsammans med klassen måste arbeta för att främja tryggheten
inom klassen.

Skolkuratorernas erfarenheter var att de sociala positionerna i klassen har betydelse. Detta
förstås som ett samspel på mikronivå mellan eleverna som skolpersonalen måste
uppmärksamma. Därefter måste skolpersonal arbeta med hur detta samspel mellan eleverna kan
förbättras för att öka känslan av trygghet inom klassen. Detta belyser det samspel som sker dels
mellan eleverna på skolan och dels mellan eleverna och skolpersonalen, vilka är samspel som
sker inom mikrosystemet skolan på mikronivå i Bronfenbrenners modell. Skolpersonalens
arbete med att förbättra samspelet mellan eleverna på skolan är i och med detta en väsentlig del
i att skapa trygghet på skolan och på längre sikt även förebygga mobbning.

Vidare gällande trygghetsskapande gav en skolkurator exempel på att skolan har simning en
gång i veckan redan från tidig ålder och att detta miljöombyte, där eleverna får byta om
tillsammans och göra något annorlunda än vanliga lektioner, kan vara en del i att skapa trygghet
och förtroende mellan dem. Detta exempel tolkas som att trygghet kan skapas genom samspel
mellan enskilda elever på mikronivå, i jämförelse med ovan där fokus legat på
trygghetsskapande mellan årskurser eller i hela klassen. Detta subtema förklarar hur
trygghetsskapande på olika sätt inom mikronivån kan vara en förebyggande faktor i arbetet mot
mobbning.

Relationer
Avslutande inom detta tema är subtemat relationer, vilket skolkuratorerna erfor som en viktig
del i det förebyggande arbetet. En av skolkuratorerna benämnde detta såhär:
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Relationsskapande, det är någonting jag kör som ett mantra här. Du måste skapa
relationer till barnen, till föräldrarna… Jag kör mycket med till personal att vi ska göra
saker som funkar. Det finns ingen anledning att hålla på att göra saker som känns bra
för mig när dom inte funkar, utan hela tiden titta på funktionen av ditt beteende och
relationen. Det är det viktigaste. Jag ser också att de lärare som är duktiga på att skapa
relation och skapa grupp, det är de som har minst konflikter och kränkningar, så där är
det ju inte med nödvändighet att den som är auktoritär och får tyst i klassen är den som
har minst kränkningar utan det är ofta tvärt om. Så att relationsskapande är min bibel.
Skapandet av relationer belyses i detta citat på flera sätt. Det handlar om att personal skapar
goda relationer till eleverna, men också om att skapa goda relationer mellan skola och familj.
Utifrån Bronfenbrenners teori tolkas detta som att relationsskapande sker både på mikro- och
mesonivå. Inom mikrosystemet skolan leder ett relationsskapande samspel mellan elever och
skolpersonal till minskade nivåer av konflikter på skolan, vilket är ett samspel på mikronivå.
Det är även viktigt att det sker ett relationsskapande samspel mellan skolpersonalen inom
mikrosystemet skolan och föräldrarna inom mikrosystemet familjen, vilket är ett samspel som
sker på mesonivå. Genom att fokusera på ett positivt relationsskapande samspel både på mikrooch mesonivå leder detta till minskade nivåer av konflikter och kränkningar. Relationsskapande
bygger på samspel mellan de inblandade individerna och med goda relationer sinsemellan
minskar möjligheten att bete sig illa eftersom de inblandade har en förståelse för varandra,
vilket då förebygger mobbning.

Samma skolkurator som ovan nämnde även att skolan anordnar familjefester där föräldrar får
möjlighet att träffa lärare och elever och menade att detta relationsskapande har förebyggande
effekt. Skolkuratorn menade att barn hemma kan beskriva sina skolkamrater som ”monster”,
men när föräldrarna på familjefesterna får träffa dessa barn kan det visa sig att denna bild inte
stämmer och föräldrarna ges därefter möjlighet att påverka hur deras barn uttrycker sig kring
skolkamraterna.

Detta exempel illustrerar det som ovan beskrivs som att skapa relationer på mesonivå, nämligen
genom ett samspel mellan två mikrosystem som i detta fall är skolan och familjen. Här får
mikrosystemet familjen möjlighet att samspela med både skolpersonal och andra elever inom
mikrosystemet skolan för att skapa relation, vilket är betydande för att kunna förebygga
mobbning. Exemplet visar även hur nivåerna i Bronfenbrenners modell påverkar och samspelar
med varandra. Även om relationsskapande inom mikrosystemet skolan är betydelsefullt, som
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beskrivs tidigare, påverkas detta relationsskapande även av andra mikrosystem som i detta
exempel är familjen. Bronfenbrenners modell tydliggör därmed hur komplext det förebyggande
arbetet mot mobbning är.

De flesta skolkuratorerna hade antingen erfarenhet av styrda lekar eller ansåg att detta var något
de skulle vilja utveckla:

Ibland kan det vara att man hör att någon känner sig utsatt eller ensam eller inte får vara
med och leka och då brukar jag be lärarna att man gör styrda lekar. Om någon säger åt
dig att nu ska Anton, Pelle, Elis och Max leka den här leken på rasten, då undviker man
att någon blir utanför och man lär sig att hitta nya vänner, nya konstellationer, man kan
bli mer flexibel och inte bara hänga sig fast vid någon.
Skolkuratorn som uttryckte detta citat hade erfarenhet av att styrda lekar bidrar till att elever får
lära sig att umgås med andra än deras vanliga kompisar och på så vis skapa nya relationer.
Styrda lekar är även ett sätt för elever som annars hamnar utanför att få vara delaktiga i leken.
En annan skolkurator hade erfarenhet av att styrda lekar även kan vara ett sätt för någon som är
orolig att hen ska starta ett bråk att ha något annat att fokusera på.

Dessa exempel visar hur ett samspel mellan skolpersonal och elever kan hjälpa elever att skapa
nya relationer och påverkar således samspelet elever emellan. Både samspelet mellan
skolpersonal och elever och samspelet eleverna emellan sker på mikronivå utifrån
Bronfenbrenners modell. Genom att skolpersonal arbetar med samspelet mellan elever på detta
vis bidrar det till ökat relationsskapande mellan eleverna. Ett relationsskapande samspel ökar
dels gemenskapen eleverna emellan men minskar också risken för att någon hamnar utanför
eller skapar bråk. Styrda lekar kan med andra ord vara förebyggande i arbetet mot mobbning
på olika sätt.

För att sammanfatta skolkuratorernas erfarenheter inom detta tema kan skolan arbeta
förebyggande mot mobbning genom att skapa gemenskap, trygghet och relationer. Detta arbete
kan ske elever emellan eller mellan skolpersonal och elever och en del i det är att skolpersonalen
ser till alla elever på skolan och inte bara de i sin närmaste omgivning. Samspelet inom
mikrosystemet skolan som belyses vara av stor vikt för att förebygga mobbning sker på
mikronivå. Det framhävs även vikten i att skapa relation mellan mikrosystemen skolan och
familjen och att dessa mikrosystem kan samspela för att förebygga mobbning på en mesonivå.
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Elevers delaktighet
Att elevens delaktighet är av vikt i det förebyggande arbetet mot mobbning är något som
framkom i samtliga intervjuer. Elevens delaktighet kan vara användbart på olika sätt och de sätt
som påvisades har brutits ned till Eleven som aktör, Eleven som informatör och Elevstärkande
insatser.

Eleven som aktör
Som ovan nämnt hade skolkuratorerna erfarenhet av att elevers delaktighet är en betydelsefull
faktor i att förebygga mobbning. Ett exempel på ett mobbningsarbete där eleven var delaktig
som aktör framförs nedan:

Att fortsätta göra barn delaktiga i att de är en del av lösningen. Att även de här
åskådarna: ”Vad kan du göra för att Emma ska känna sig trygg på skolan?” ”Jag ska
inte skratta när min kompis retar henne, då ska jag gå på hennes sida”. Att liksom
fortsätta att de får träna sig i hur de ska agera när det faktiskt händer.
Här beskrev skolkuratorn ett sätt att göra elever delaktiga i det förebyggande arbetet mot
mobbning och vikten av att fortsätta utveckla deras delaktighet. Här arbetar skolpersonalen
tillsammans med eleverna för att utveckla elevernas förmågor att agera när något händer som
inte anses godtagbart på skolan. Det sker ett aktivt samspel på mikronivå mellan eleven och
skolpersonalen för att utveckla elevens förmågor. Detta leder senare till att samspelet mellan
eleverna påverkas genom att de använder dessa utvecklade förmågor för att agera mot icke
godtagbara beteenden på skolan. På detta sätt leder det aktiva samspelet med att utveckla
elevernas förmågor inom mikrosystemet skolan till att eleverna själva agerar och blir delaktiga
i att förebygga mobbning på mikronivå.

En specifik insats skolkuratorerna talade om gällande elever som aktörer är kamratstödjare.
Kritik mot denna insats återfanns hos flera skolkuratorer och ett exempel följer:

Vi har försökt med kamratstödjare men det har inte blivit något bra, vi har inte lyckats
bra med det. Jag tror inte man ska lägga det på ungdomarna om jag ska vara ärlig, jag
tror det är vi vuxna som ska hålla i de här sakerna. De kan få vara andra roller som
elevrådet stärker ju sina positioner att driva saker då, får ett språkrör för elever och
sådana saker.
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Här nämns att skolan har testat kamratstödjare och därmed att utse några enskilda elever vars
uppgift var att uppmärksamma andra elevers utsatthet. Detta var något samtliga skolkuratorer
ansåg tillhöra de vuxnas ansvar.

En annan skolkurator hade tagit åt sig av den kritik som riktats mot kamratstödjare och förändrat
insatsen, vilket bidragit till att den numera fungerade som en positiv faktor i det förebyggande
arbetet mot mobbning på skolan. Att vara kamratstödjare på denna skola hade tidigare inneburit
att eleverna skulle säga ifrån om någon blev utsatt eller vara med ensamma elever, vilket nu var
allas ansvar. Nu var kamratstödjarna istället med och anordnade roliga aktiviteter på skolan och
kom med tips vid genomgången av likabehandlingsplanen. Genom användning av
kamratstödjarna på ett sådant sätt ansåg skolkuratorn att de bidrog positivt i det förebyggande
arbetet.

Elever som kamratstödjare är ett exempel på en insats på mikronivå i Bronfenbrenners modell,
då eleven samspelar med andra elever inom mikrosystemet skolan. Det framgår både exempel
på hur kamratstödjare är en kontraproduktiv insats och hur den kan förbättras för att ge positiv
effekt i det förebyggande arbetet. Som nämns ovan hade kamratstödjarnas uppgift varit att
uppmärksamma och förebygga elevers utsatthet, men detta ansvar ansågs vara för stort för att
ligga på elever på skolan och hade därmed inte varit någon framgångsrik förebyggande insats
mot mobbning. Det framfördes dock att elever i rollen som kamratstödjare kan göras delaktiga
på andra sätt och att detta har visat positiv effekt i det förebyggande arbetet. Detta betonar att
kamratstödjare kan ses som en positiv insats gällande att förebygga mobbning beroende på
vilket samspel som sker inom mikrosystemet skolan. Om för mycket ansvar läggs på enskilda
elever att samspela med andra elever för att förebygga mobbning ger detta negativ effekt. Om
skolpersonalen istället ser till att samspela med eleverna på ett sätt som gör samtliga elever till
kamratstödjare och aktiva kring att uppmärksamma icke godtagbara beteenden kan detta istället
få positiv effekt i att förebygga mobbning på mikronivå. Det är följaktligen av vikt att elever är
delaktiga i att förebygga mobbning, men skolpersonalens uppgift är att se till att det blir en jämn
ansvarsfördelning mellan eleverna och att mest ansvar ligger hos de vuxna på skolan.
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Eleven som informatör
Att eleven innehar information de vuxna på skolan saknar var återkommande i det
transkriberade materialet. Denna information ansågs värdefull och det blir därför viktigt att få
eleverna mer delaktiga i det förebyggande arbetet, vilket belyses med följande citat:

Barnens delaktighet mera tror jag, för det tycker jag när jag träffar barnen att de ser
jättemycket och de hör jättemycket och de vet jättemycket, så jag tror att det är en viktig
del att ta med, mera än vad vi har gjort. Ja det blir också lättare i relation till lärarna tror
jag, men det här säger barnen, det här vill de ha, det är ju för dem vi är här.
Här understryks att arbetet med elevers delaktighet och att kunna ta del av den information
elever innehar behöver utvecklas mer än vad som sker i nuläget. Hur detta ska genomföras
fanns olika idéer om, ett exempel var att läraren under utvecklingssamtal frågar om eleven i
fråga känner sig otrygg eller utsatt och även frågar eleven om denne upplever att det finns risk
för att någon annan på skolan blir utsatt. Samtliga skolkuratorer var eniga om att den
information elever besitter behöver nås på något sätt.

Inom de teoretiska ramarna sker detta på en mikronivå, då det är i samspel mellan skolpersonal
och elev detta arbete sker. Genom att nå denna kunskap kan det bidra till att uppmärksamma
elever som far illa eller är i riskzon för att fara illa och då gå in och förebygga att det uppstår.
Samspelet mellan elev och skolpersonal inom mikrosystemet skolan blir därmed essentiellt för
att ta del av information som underlättar arbetet med att förebygga mobbning.

Ett annat exempel var att jämsides med elevråd och klassråd även införa trivselråd. Trivselrådet
skulle bestå av elever som kan diskutera miljön på skolan, om de vuxna kan agera annorlunda
eller om det är något som saknas som skulle öka tryggheten. Risken med att ett sådant trivselråd
ansåg skolkuratorn var att det kunde leda till att enskilda individer diskuteras, vilket inte är
avsikten. Det ska diskuteras mer övergripande saker som kan bidra till ett mer kontinuerligt
arbete året om, som komplement till utvärderingen av trygghetsenkäten. Ett sådant arbete
upplevde skolkuratorn skulle bidra till ett mer gemensamt arbetssätt.

Detta arbete sker inom Bronfenbrenners modell på mikronivå, eftersom det utgår från ett
samspel mellan elev och skola. Genom detta exempel skulle eleverna få möjlighet att påverka
skolklimatet och belysa hur skolpersonalens agerande påverkar dem. Genom att eleverna ges
möjlighet att påverka skolklimatet och skolpersonalens agerande leder det i ett senare skede till
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att samspelet mellan skolpersonal och elever förändras till det bättre. Därmed skulle införande
av ett trivselråd eller liknande på skolor bidra till bättre klimat inom mikrosystemet skolan,
vilket är ett led i att förebygga mobbning.

Ytterligare ett sätt att nå elevers kunskap är att arbeta bort synen på eleven som angivare och
istället utveckla en syn om solidaritet:

Därför går vi runt och matar våra elever med att tala om ifall du ser en kompis bli utsatt
eller du ser någonting. Det här med att försöka arbeta in att istället för att det ska handla
om att vittna så ska det handla om solidaritet, att man ställer upp.
Här framgår att om alla elever tar ansvar för den gemensamma miljön och en diskussion förs
om att vara solidariska mot varandra kan synen på elever som angivare arbetas bort. Arbetet
med solidaritet tolkas ske på mikronivå enligt Bronfenbrenners modell, eftersom det handlar
om ett arbete inom skolans mikrosystem. Om skolpersonal samspelar med elever för att arbeta
in detta synsätt, kan elever sedan föra det vidare till varandra i ett samspel. På så sätt skulle
utvecklandet av ett aktivt samspel mellan elever bidra till en självklarhet att säga till om något
händer och att det synsättet genomsyrar hela skolan. Att arbeta in ett sådant synsätt på
mikronivå medverkar till att skolan tar ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma mobbning,
vilket blir en förebyggande faktor.

Elevstärkande insatser
Två skolkuratorer hade erfarenhet av att en viktig del är att arbeta med enskilda elever för att
stärka dem och förebygga att de blir utsatta för mobbning och kränkande behandling. Den ena
skolkuratorn talade om att den utsatte eleven aldrig ska behöva vara delaktig i processen att
sätta stopp för mobbningen, men att det ibland kan hjälpa om eleven i ett efterföljande skede
får arbeta med att stärka sig själv:

Det kan vara elever som ofta signalerar ängslighet och då kan man jobba med det, det
finns ju inget fel med det. Träna med en bok på huvudet och att gå rak i ryggen, mycket
sådana saker som är onödigt att utsätta sig för men inte värdera om det är rätt eller fel
utan någonstans bygga i det.
Skolkuratorn talade här om att det inte finns något fel i hur en elev rör sig eller om eleven
utstrålar ängslighet men att det kan bli en vinst för eleven om den får hjälp att arbeta med dessa
saker i ett stärkande syfte. Arbetet med eleven sker här i samspel mellan elev och skolpersonal
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och därmed enligt Bronfenbrenners modell på mikronivå. När skolpersonal och elev aktivt
samspelar för att eleven ska bli stärkt i sig själv bidrar det framledes till att förhindra att eleven
utsätts för mobbning och att eleven upplever sig tryggare på skolan. Detta samspel mellan
skolpersonal och elev på mikronivå leder till att färre elever utsätts, vilket är en del i att
förebygga mobbning.

Det andra exemplet nämnde på liknande sätt vinsterna med stärkande arbete med elever, i detta
fall hur eleverna kan stärkas när en enskild elev ofta hamnar i konflikt med andra:

Också mot enskilda elever om det är, ett exempel är en elev i femman som väldigt ofta
hamnar i fysiska konflikter, både på skolgården men också inne i klassen och i
korridoren och jobba med den eleven så att hen ska hitta andra sätt, att det inte ska
komma ut, att det inte ska bli slag, men också att jobba med dom andra eleverna för att
stärka dom att stå emot eller att säga till någon vuxen.
Citatet belyser att skolan behöver arbeta med den enskilda eleven som utsätter andra, men också
stärka de utsatta eleverna gällande hur de ska bemöta detta beteende. Detta framhåller två
aspekter som innebär ett samspel mellan skolpersonal och elev på mikronivå enligt
Bronfenbrenners modell. Skolpersonalens arbete med eleverna som ofta hamnar i konflikt
förebygger att det uppstår konflikter i samspelet med andra elever i framtiden. Skolpersonalens
arbete med att stärka de elever som blir utsatta bidrar till att dessa elever i framtida situationer
inte blir mottagliga för att utsatthet eller hittar verktyg för att avbryta detta, exempelvis genom
att hämta en vuxen. Båda dessa exempel på skolpersonalens arbete med eleverna på mikronivå
förebygger att ett negativt samspel mellan elever uppstår och förebygger därmed även att
mobbning uppstår.

Elevers delaktighet inom det förebyggande arbetet mot mobbning är enligt samtliga
skolkuratorers erfarenhet betydelsefullt. Att göra elever delaktiga sker i samspel mellan elever
och skolpersonal på mikronivå och handlar om att arbeta med hur eleven ska agera i
mobbningssituationer och hur eleven ska göra sin röst hörd. Det handlar även om att ta del av
information eleven har samt tillsammans med eleven stärka denne i sig själv.

Miljö- och yttre påverkan
I det insamlade materialet framkom flera erfarenheter av vilka faktorer som påverkar det
förebyggande arbetet indirekt i den omgivande miljön samt utifrån. Detta tema delades in i fyra
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subteman, Miljöpåverkan, Resurspåverkan, Familjepåverkan och Kontextpåverkan, som
kommer presenteras i detta avsnitt.

Miljöpåverkan
Enligt de flesta skolkuratorers erfarenheter påverkade skolans miljö det förebyggande arbetet
mot mobbning. Skolans lokaler och fysiska utformning låg i fokus när miljön kom på tal:

De här lokalerna är skit. De inbjuder till konflikter och kollisioner. En skola som bygger
på korridorer, det är helt vansinnigt. Men miljön är också viktig, miljön skapar ju liksom
en grogrund också för friktioner. Möts man trångt är det lätt att man pucklar på varandra
och då börjar någonting där.
I en skola med mycket korridorer menade flertalet skolkuratorer att det blir lättare för elever att
obemärkt utsätta andra elever, då det är omöjligt för de vuxna på skolan att vara i varje korridor.
Denna utformning av skolans lokaler bidrar till en svårighet att förhindra konflikter. Vidare
beskrivs i följande citat hur skolans utformning kan bidra som en förebyggande faktor:

Allting är i ett plan och man ser liksom väldigt bra överblick upplever jag, i jämförelse
med min högstadieskola som var en korridor här och där inrymd i en stor
gymnasieskola. Man visste aldrig när det fanns en vuxen i närheten som kanske visste
någonting om oss liksom.
Här gjorde skolkuratorn en jämförelse med egna erfarenheter från skolåldern och belyste att
den aktuella skolan skolkuratorn arbetar på har en fördelaktig utformning.

Genom att skolan utformas på ett sätt som inte ger trånga eller dolda utrymmen blir miljön en
förebyggande faktor. Skolans miljö påverkar eleven på en mikronivå, då den är en del av
elevens närmaste omgivning. Hur skolmiljön kan utformas påverkas av skolorganisationen och
tillgängliga resurser, som återfinns på en exonivå. Vad exonivån innefattar styrs även av
makronivån, eftersom den övergripande nationella politiken befinner sig på makronivån och
påverkar skolorganisation och resurser på exonivån. Detta visar på ett samspel mellan makro-,
exo- och mikronivå, då beroende på rådande politik och vilka resurser och bestämmelser
exonivån innefattar ges olika förutsättningar för utformandet av skolmiljön. Här visas alltså hur
samspelet mellan dessa olika nivåer även påverkar eleven. En positiv påverkan från exo- och
makronivå möjliggör en fördelaktig utformning av skolmiljön och blir en förebyggande faktor
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i arbetet mot mobbning. En negativ påverkan från exo- och makronivå förhindrar istället en
fördelaktig utformning av skolan vilket leder till att fler konflikter skapas.

Vidare gavs exempel på att lokalernas användning också är en del i att förhindra att konflikter
uppstår. Att utforma elevers scheman så att flera klasser inte behöver mötas i trånga korridoren
är ett sätt att förebygga konflikter. Således kan det finnas lösningar som gör att skolan inte
behöver påverkas negativt trots påverkan från exonivån som inte möjliggör en fördelaktig
utformning av skolmiljön. Om personal på skolan samspelar med varandra inom det
mikrosystemet för att utnyttja lokalerna på ett logiskt sätt, kan det också vara ett sätt att
förebygga uppkomst av konflikter och därmed förebygga mobbning på mikronivå.

Resurspåverkan
Flera skolkuratorer beskrev utifrån sina erfarenheter av förebyggande arbete mot mobbning att
de saknar resurser, både tid och personal, avseende detta arbete. De menade att skolan är en
stressig organisation där mycket händer hela tiden och undervisningen går ofta före det
förebyggande arbetet. Bristen på tid till att arbeta mer ingående med det förebyggande arbetet
är något samtliga nämnde och ett exempel återfinns nedan:

Först och främst skulle jag vilja ha mer tid till förebyggande arbete. Så man gör det man
kan men det är vända och vrida. Nu är det prioritera bland elever och det är jättetråkigt,
då förstår ni att det inte är mycket tid över till förebyggande.
Citatet ovan belyser att det förebyggande arbetet ofta bortprioriteras på grund av mer akuta
händelser. Tids- och resursbristen påverkar det förebyggande arbetet negativt, då skolorna inte
får möjlighet att utforma detta arbete som de vill. Det här är ännu ett exempel på hur det
förebyggande arbetet påverkas av faktorer utanför skolans egna mikrosystem. I detta fall är det
skolorganisationen och lokalpolitiken som styr vilka resurser skolorna får till förebyggande
arbete, vilket påverkar på en exonivå i Bronfenbrenners modell. Exonivån i sig påverkas av den
politik som sker inom makronivån i samma modell, vilket innebär att eleverna och hela
mikrosystemet skolan påverkas indirekt av vad som beslutas på organisatorisk och politisk nivå.
För att ändra denna situation till det bättre behöver mikrosystemet skolan samspela med aktörer
på makro- och exonivå, exempelvis genom att efterfråga mer tid och resurser till det
förebyggande arbetet.
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En skolkurator förklarade utifrån sina erfarenheter en annan faktor gällande tidsbrist, nämligen
svårigheten att hitta en gemensam tidpunkt där personal kan diskutera och planera det
förebyggande arbetet. På flera skolor användes arbetsplatsträffar för att diskutera normer och
vad som behöver förebyggas på skolan, men flera skulle vilja arbeta mer med detta och menade
att det skulle löna sig i längden om det gavs utrymme att göra all personal delaktig i det
förebyggande arbetet. Ett annat exempel på vilka fördelar det finns med att prioritera det
förebyggande arbetet följer:

Det ger så otroligt mycket påverkan och arbetsbelastning, så om man hittade nycklarna
till förebyggande skulle man spara så himla mycket lidande faktiskt och jobb.
Skolkuratorn menade att genom att lägga tid och energi på att utforma ett effektivt
förebyggande arbete på skolan, kan det bidra till att elever slipper lidande och att skolan i
slutändan sparar mycket tid, då det uppstår färre kränkningssituationer att arbeta med på skolan.
Utifrån Bronfenbrenners modell görs tolkningen att tidsbristen påverkar eleven och skolans
förebyggande arbete på en exonivå genom att skolorganisationen inte tillåter tid till det
förebyggande arbetet mot mobbning. Som ovan nämnt samspelar detta även med den politiska
styrningen på en makronivå. Det framgår följaktligen att ifall det förebyggande arbetet
prioriteras på exo- och makronivå skulle elever påverkas positivt, då färre mobbningssituationer
skulle uppstå vilket skulle resultera i minskat lidande bland eleverna.

Skolkuratorerna gav flera exempel på hur skolor skulle kunna använda resurser för att utveckla
det förebyggande arbetet, även om de själva inte hade faktisk erfarenhet av detta. Ett exempel
var att utöka skolkuratorstjänsten så att varje skola har åtminstone en skolkurator på heltid, men
även att tillsätta en extra skolkurator där den ena skulle kunna vara lite mer inriktad på det akuta
arbetet och den andra på det förebyggande. Ett annat exempel var att utöka vuxennärvaron vid
mellanrumsprocesser, det vill säga den tid eleverna spenderar mellan lektioner. Ett förslag på
hur det skulle gå till var att anställa en skolvärd med den arbetsuppgiften. En av skolorna har
en skolvärd och skolkuratorn där ansåg att detta var en av faktorerna med störst effekt gällande
att förebygga mobbning.

En helt annan grej än ifall lärarna ska vara rastvakter för till att börja med skiter de ofta
i det, inte för att de inte tycker att det inte är viktigt men för man är så himla stressad
och sen vet ju inte eleverna heller om det är någon som går förbi är det den som är
rastvakt eller inte?
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Citatet belyser att lärare på grund av den stressiga organisationen i skolan inte är optimala som
rastvakter, då de ofta är stressade och har bråttom att hinna förbereda sig till nästa lektion.
Skolkuratorn menade att skolvärden är någon alla elever vet att de kan vända sig till och då
tillsammans med eleverna kan förhindra att konflikter uppstår. Fler skolkuratorer och
skolvärdar är exempel på resurser som saknas för att kunna utföra ett mer effektivt
förebyggande arbete mot mobbning. Likt hur det nämns ovan gällande tidsbrist påverkar även
denna resursbrist från exonivån, samt den nationella politiken på en makronivå.
Skolkuratorernas erfarenheter kring de resurser som saknas i det förebyggande arbetet mot
mobbning tydliggör hur detta arbete inom mikrosystemet skolan skulle påverkas positivt om
exonivån innefattade mer resurser till skolornas förebyggande arbete. Ett ökat samspel mellan
de olika nivåerna inom Bronfenbrenners modell skulle kunna leda till att mikrosystemet skolan
fick mer resurser till förebyggande arbete och därmed ha möjlighet att arbeta mer effektivt med
detta.

Familjepåverkan
Flera skolkuratorers erfarenhet var att elevens hemsituation är en faktor som påverkar hur
eleven är i skolan. Många nämnde att olika evenemang hålls där skolpersonal, elever och deras
föräldrar kan träffas för att skapa en relation till varandra. Detta relationsskapande mellan
hemmet och skolan ansågs bidra till både att upptäcka problematik hos eleven men också bidra
till ett utbyte av viktig information mellan skola och familj.

Angående hur elevens hemsituation kan påverka hur eleven fungerar i skolan ges exempel från
en skolkurator nedan:

Det är oftare barn som inte har så mycket stöd hemifrån som är inblandade antingen
som offer eller förövare eller både och.
Skolkuratorn menade att det i vissa fall finns bakomliggande faktorer hemifrån som påverkar
att ett barn blir inblandat i en mobbningssituation och att avsaknaden av stöd hemifrån påverkar
barnet i skolsituationen. Skolkuratorerna betonade vikten av att skolorna ska arbeta för att
upptäcka elever som lever i destruktiva hemmiljöer, för att kunna stödja dessa och därmed
förebygga att dessa elever blandas in i konflikter och mobbningsärenden. Med utgångspunkt i
Bronfenbrenners modell visar detta på hur ett mikrosystem kan påverka ett annat och därmed
hur ett samspel sker på mesonivå. Här sker ett samspel mellan mikrosystemen skolan och
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mikrosystemet familjen. Det sker även samspel på mikronivå då skolpersonal inom
mikrosystemet skolan behöver samspela för att upptäcka problematiska hemmiljöer hos
eleverna. Skolpersonalen samspelar sedan med dessa elever för att stödja dem, vilket också är
ett samspel som sker på mikronivå. Således kan brist på samspel på mikro- och mesonivå leda
till att elevens hemsituation påverkar elevens beteende i skolan. Däremot när skolan aktivt
samspelar både inom mikrosystemet skolan och mellan mikrosystemen skolan och familjen för
att upptäcka dessa hemsituationer och arbeta utifrån det förebyggs att negativt beteende uppstår.
Därmed blir samspelet på mikro- och mesonivå en del i att förebygga att mobbning uppstår.

Vidare påpekade skolkuratorerna att konflikter och annan problematik som uppstår på internet
och sociala medier är ett svårhanterligt område. Flera skolkuratorer berättade att de i
förebyggande syfte haft föreläsningar om internetanvändning bland unga för föräldrar, vilket
ges exempel på nedan:

Att informera om internet om det är nya saker som kommer upp där för det uppkommer
nya sätt att kränka varandra på hela tiden. Det är många föräldrar som inte har riktigt
koll på det här med nätet och hur mycket får man luska i sina barns mobiler och hur
mycket är man ansvarig för saker som ens barn gör och vad vet barnen.
Av citatet framgår att ungas internetanvändning är ett område många föräldrar saknar inblick i
och att skolan försöker informera föräldrar om deras barns internetanvändning. Skolkuratorerna
menade att även skolan har svårt att sätta sig in i den problematik som sker på sociala medier
och att om skolan och hemmet utbyter information kring detta bidrar det till en bredare
förståelse och mer kunskap om hur konflikter på nätet kan förebyggas. En del i detta är även att
informera föräldrar om vad skolan anser är mobbning och kränkningar, vilket kan hjälpa
föräldrar att uppmärksamma och informera skolan om deras barn berättar något gällande detta.

Sociala medier återfinns på en exonivå i Bronfenbrenners modell. Här belyses svårigheter kring
att arbeta direkt med problematik som uppstår på sociala medier. Istället samspelar skolan med
elevernas föräldrar för att öka förståelsen kring problematiken samt hur den kan förebyggas.
Detta samspel mellan två mikrosystem för att utbyta information bidrar därmed till att
förebygga uppkomsten av mobbning och kränkande behandling på nätet på en mesonivå. Detta
sätt att förebygga mobbning på nätet kommer även påverka elevernas sätt att samspela med
varandra utifrån påverkan från det samspel som skett på mesonivå.
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Slutligen inom detta subtema framkom att samarbetsviljan hos elevens föräldrar är en viktig
faktor ur en förebyggande synvinkel:

Där det går bäst, det är när man har föräldrarna med sig. Har man inte föräldrarna med
sig eller de kanske backar barnet som har gjort fel, då blir det väldigt svårt för oss i
skolan att jobba med det.
Ur citatet framhävs svårigheterna med att arbeta mot ett beteende hos eleven om inte föräldrarna
samarbetar. Detta tolkas som ännu ett exempel på hur två mikrosystem påverkar varandra och
behöver ha ett positivt samspel för att förebygga mobbning. Samspelet mellan två mikrosystem
sker på mesonivå i Bronfenbrenners modell. Här tydliggörs betydelsen av detta samspel och att
om samspelet inte fungerar bidrar det till en negativ effekt på det förebyggande arbetet mot
mobbning. Brist på föräldrastöd försvårar således förebyggandet av liknande beteende i
framtiden, medan ett positivt föräldrastöd underlättar förebyggandet.

Kontextpåverkan
Skolans kontext innebär det sammanhang, den omgivning och den sociala situation skolan
befinner sig inom. Skolkuratorerna uttryckte varierade erfarenheter gällande hur skolans
kontext påverkar det förebyggande arbetet, men de flesta var eniga om att kontexten påverkar
utformningen av arbetet.

Det förebyggande arbetet är utifrån. Det främjande är en sak det är ju allmängiltigt. Det
förebyggande arbetet då finns ändå någon tanke om att här har vi något vi behöver
förebygga.
Här framgår att det är utifrån skolans kontext det förebyggande arbetet behöver utformas. De
flesta skolkuratorerna framförde liknande tankar att beroende på olika faktorer t.ex. ålder på
eleverna, kulturella skillnader, språksvårigheter, familjemönster eller att elever har
funktionsnedsättning kan olika problem uppstå och behöva förebyggas. Vidare gällande
kontextens påverkan återfanns ambivalenta erfarenheter kring detta:

Jag tänker å ena sidan borde man väl inte behöva tänka på det så mycket. Man har sin
ribba för vad som är okej och hur man ska jobba men sedan tänker jag att det spelar
jättestor roll med område, ja men finns det en högstadieskola nära med mycket elever
som rör sig, hur ser familjemönstren ut, genus.
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Enligt detta citat borde kontexten inte spela någon roll då det finns gränser för vad som är
acceptabelt, men så är inte fallet utan kontexten spelar roll kring vilka förebyggande faktorer
som behöver arbetas med.

De flesta skolkuratorerna hade erfarenhet av att många olika faktorer påverkar utformningen av
skolans förebyggande arbete mot mobbning. Vilka dessa faktorer är beror på vilka problem och
förutsättningar som finns på respektive skola. I detta sammanhang blir Bronfenbrenners modell
aktuell för att belysa komplexiteten i det förebyggande arbetet mot mobbning. Oavsett hur
mycket resurser en skola har att lägga på det förebyggande arbetet mot mobbning, vilket ovan
nämns som något som påverkar det förebyggande arbetet på exonivå, påverkas detta arbete av
den kontext skolan befinner sig i och förutsättningarna på den enskilda skolan. Det framkommer
här att elevers bakgrund och familjemönster påverkar utformandet av det förebyggande arbetet
på en mesonivå, på grund av samspelet mellan mikrosystemen skolan och familjen. Även
elevernas egna förutsättningar påverkar utformningen av det förebyggande arbetet på en
mikronivå, då den enskilda eleven samspelar med mikrosystemet skolan och arbetet behöver
utformas efter dessa förutsättningar. Det uppmärksammas även att kulturella skillnader
påverkar denna utformning. De kulturella värderingarna återfinns på makronivå och innebär ett
samspel mellan makronivå och mikrosystemet skolan. Sammantaget betyder detta att
utformningen av förebyggande arbete mot mobbning påverkas av flera nivåer i
Bronfenbrenners modell vilka även samspelar med varandra och behöver utformas därefter.

Sammanfattningsvis belyste skolkuratorernas erfarenheter inom detta tema hur skolans miljö
och yttre faktorer påverkar det förebyggande arbetet mot mobbning. Makronivån har betydelse
då det utifrån denna kan finnas kulturella aspekter som behöver beaktas men också att den
politik som råder nationellt har påverkan. Skolans organisation är en viktig faktor inom detta
tema och återfinns på exonivå i Bronfenbrenners modell, som påverkar skolans fysiska
utformning och hur det förebyggande arbetet mot mobbning på olika skolor utformas. Det
framkommer att tid och resurser är bristvaror inom exonivån. De olika mikrosystemen kring
eleven påverkar hur skolan behöver arbeta mot mobbning. Familjen är ett sådant mikrosystem
som kan arbeta tillsammans med skolan för att förebygga mobbning, men familjesituationen
kan även bidra till att eleven behöver mer stöttning från skolan. Båda dessa handlar om samspel
mellan två mikrosystem som sker på mesonivå.
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6. Diskussion
I den avslutande diskussionen kommer studiens resultat summeras med koppling till tidigare
forskning. I slutet av summeringen presenteras författarnas egna socialekologiska modell
utifrån studiens resultat. Därefter kommer resultatet behandlas i relation till teori och metod.
Slutligen redogörs för slutsatser och implikationer för forskning och praktik.

Summering
Syftet med studien var att genom skolkuratorers erfarenheter belysa centrala aspekter av
förebyggande arbete mot mobbning. Detta syfte uppfylldes med hjälp av två frågeställningar,
dels vad skolkuratorer beskriver som viktigt gällande förebyggande arbete mot mobbning på
skolan, dels vilka faktorer de menar påverkar detta förebyggande arbete.

Den första frågeställningen besvaras nedan med hjälp av de tre första temana i resultatet,
Gemensamt arbetssätt, Emotionellt arbete och Elevers delaktighet. Gällande temat Gemensamt
arbetssätt eftersökte skolkuratorerna utifrån sina erfarenheter tydligare riktlinjer och arbetssätt
mot mobbning samt mer kommunalt stöd. De saknade även någon form av infrastruktur som
kan underlätta att omsätta forskningen i praktiken. Detta är en fråga för skolorganisationen och
det kommunala styret, vilka påverkar det förebyggande arbetet på exonivå som vidare påverkas
av den nationella politiken på makronivå. Flera skolkuratorer exemplifierade hur detta
kommungemensamma arbetssätt skulle kunna se ut med hjälp av antimobbningsprogrammet
KiVa. Ett kommungemensamt arbetssätt efterfrågades trots att det finns vissa moment samtliga
skolor arbetar med. Dessa moment är en likabehandlingsplan som är lagstadgad på en
makronivå och arbetas med på en mikronivå, en trygghetsenkät genom vilken skolan får ta del
av och arbeta utifrån elevernas åsikter på en mikronivå, samt ett värdegrundsarbete där
skolpersonal arbetar tillsammans med elever på en mikronivå.

En erfarenhet var även att personalgruppen på skolan behöver arbeta aktivt och likvärdigt för
att det förebyggande arbetet ska påverka eleverna positivt på en mikronivå, något även Flygare
et al. (2011) framhäver. En annan del i detta arbete är att arbeta med regler och tydlighet kring
vad som är ett godtagbart beteende på skolan och även detta arbete personalen gör med eleverna
sker på mikronivå. Betydelsen av att vara tydlig med vilket beteende skolan godtar återfinns
även i tidigare forskning (Gower et al., 2015; Simonds, 2009).
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Inom temat Emotionellt arbete belyste skolkuratorerna utifrån sina erfarenheter att en skola kan
arbeta förebyggande mot mobbning genom att skapa gemenskap, trygghet och relationer. Detta
arbete kan ske mellan elever eller mellan skolpersonal och elever och en del i det är att
skolpersonal ansvarar för alla elever på skolan och inte bara de i sin närmsta omgivning. Detta
arbete inom mikrosystemet skolan sker på mikronivå. Arbetet med att skapa relationer elever
emellan belyses i tidigare forskning genom att poängtera värdet i att utveckla elevens sociala
och emotionella förmågor (Crothers & Kolbert, 2004; Gower, McMorris & Eisenberg, 2015;
Jenson, Brisson, Bender & Williford, 2013; Kendrick, Jutengren & Stattin, 2012; Simonds,
2009). Arbetet med att öka sammanhållningen mellan elev och skolpersonal är också något
genomgången av forskning påvisar som viktigt för att öka möjligheten att uppmärksamma
problem på skolan (Espelage & Swearer, 2010; Gower et al., 2015; Olweus, 1997).
Skolkuratorerna hade även erfarenhet av hur betydelsefullt relationsskapandet mellan familj
och skola är. Detta relationsskapande sker i samspel mellan mikrosystemen skolan och familjen
och kan bidra till att förebygga mobbning på en mesonivå, vilket även tidigare forskning visar
ger positiv effekt (Kendrick et al., 2012; Simonds, 2009).

Vidare var samtliga skolkuratorers erfarenhet att elevers delaktighet är betydelsefullt inom det
förebyggande arbetet mot mobbning. Att göra elever delaktiga sker i samspel mellan elever och
skolpersonal på mikronivå och handlar om att arbeta med hur eleven ska agera i
mobbningssituationer och hur eleven kan göra sin röst hörd. Det handlar även om att ta del av
information eleven har samt tillsammans med eleven stärka denne i sig själv. Genom
skolpersonals samspel med eleverna för att göra dem mer delaktiga leder det även till ett mer
positivt samspel eleverna emellan. Att elevers delaktighet i det förebyggande arbetet är viktigt
bekräftas även av forskning (Flygare et al., 2011). Forskningen menar att ett förebyggande
arbete där samtliga på skolan deltar ger ett positivt resultat och bidrar till ett tryggare skolklimat
(Flygare et al., 2011; Gower, McMorris & Eisenberg, 2015; Jenson et al., 2013; Kendrick et al.,
2012), samt att stärkande arbete med enskilda elever är en positivt bidragande faktor i det
förebyggande arbetet mot mobbning (Crothers & Kolbert, 2004).

Inom denna frågeställning är mikronivån central, då mycket av det skolkuratorerna utifrån sina
erfarenheter ansåg viktigt gällande förebyggande arbete mot mobbning bygger på samspel inom
mikrosystemet skolan. Detta samspel sker skolpersonal emellan, mellan skolpersonal och
elever samt elever emellan. Genom att arbeta aktivt för att dessa samspel ska få positiv påverkan
inom mikrosystemet skolan blir det en central del i att förebygga mobbning. Det framkom att
49

samspelet mellan makro-, exo- och mesonivå också påverkar mikrosystemet skolan och
möjligheterna för skolan att förebygga mobbning.

Andra frågeställningen om vilka faktorer som enligt skolkuratorernas erfarenheter påverkar det
förebyggande arbetet besvaras inom temat Miljö- och yttre påverkan. Gällande denna
frågeställning påverkar makronivån då det utifrån denna kan finnas kulturella aspekter som
behöver beaktas, samt lagar och nationell politik som påverkar det förebyggande arbetet.
Skolans organisation är en viktig faktor som återfinns på exonivå och påverkar skolans fysiska
utformning samt hur det förebyggande arbetet mot mobbning på skolan kan utformas. Även i
den forskning som redogjorts för påvisas dessa aspekter, att det dels är det viktigt med den
fysiska utformningen på skolan för att förebygga mobbning (Crothers & Kolbert, 2004;
Simonds, 2009), dels att varje enskild skola behöver utgå från förutsättningarna på den aktuella
skolan i utformningen av det förebyggande arbetet mot mobbning (Flygare et al., 2011).

Det framkom utifrån skolkuratorernas erfarenheter att tid och resurser är bristvaror inom
exonivån. Detta belyser behandlad forskning genom att det förebyggande arbetet mot mobbning
visar bäst effekt då mycket resurser läggs på det och om resurserna sedan fokuseras på något
annat på skolan ökar nivåerna av mobbning igen (Fekkes et al., 2005). Vidare påverkar de olika
mikrosystemen kring eleven hur skolan behöver arbeta mot mobbning. Familjen är ett sådant
mikrosystem som kan arbeta tillsammans med skolan för att förebygga mobbning, men
familjesituationen kan även bidra till att eleven behöver mer stöttning från skolan, vilket i båda
fall handlar om samspel mellan två mikrosystem som sker på mesonivå.

Gällande denna frågeställning framkom flera erfarenheter om yttre faktorer som påverkar hur
det förebyggande arbetet på skolan utformas. Det framgick att samtliga nivåer inom
Bronfenbrenners modell har betydelse i utformningen av det förebyggande arbetet, då ett
konstant samspel sker mellan dessa. Nedan redovisas författarnas egna socialekologiska modell
utifrån det resultat som framkom i studien.
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Bronfenbrenners socialekologiska modell utifrån resultatet av denna studie (Egen bild).

Figuren ovan visar på de olika nivåerna i Bronfenbrenners modell och att dessa olika nivåer
samspelar med varandra. Exemplen i figuren är utifrån det resultat som framkom i studien, för
att illustrera hur olika aspekter i samhället samspelar och påverkar skolans förebyggande arbete
mot mobbning.

Diskussion av relationen mellan resultat och teori
Genom användandet av Bronfenbrenners socialekologiska teori utvanns kunskap kring skolors
förebyggande arbete mot mobbning i ett bredare perspektiv. Denna teori bidrog med förståelse
för att detta arbete inte bara påverkas av individerna inom mikrosystemet skolan, utan att alla
nivåer i samhället samspelar och påverkar det förebyggande arbetet mot mobbning på olika sätt.
Således påverkas eleven och skolans utformning av det förebyggande arbetet av aspekter på
makro- exo- meso- och mikronivå. Teorin tydliggjorde att det i dagsläget finns brister gällande
skolors utformning och utförande av förebyggande arbete mot mobbning och att det därmed
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finns vinster i att fokusera på det förebyggande arbetet inom samtliga nivåer för att förhindra
att elever utsätts för mobbning. Applicerandet av Bronfenbrenners modell på det förebyggande
arbetet mot mobbning tillförde kunskap om komplexiteten i det förebyggande arbetet och hur
skolor behöver utforma detta.

Bronfenbrenners modell har en ytterligare nivå som inte användes i denna studie, krononivån.
Denna nivå handlar om en tidsaspekt och att allt inom övriga nivåer är föränderligt (Özdrogu,
2011 s. 301). Detta uppmärksammades inte förrän i slutet av studiens genomförande, vilket
medförde att denna nivå inte inkluderades. I analysen av resultatet framkom dock liknande
aspekter som denna, då det förebyggande arbetet är föränderligt och de olika nivåerna har
möjlighet att ändras och därmed påverka detta arbete annorlunda vid en annan tidpunkt.

Diskussion av relationen mellan resultat och metod
Den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer och tematisk analys anses ha
bidragit till att uppfylla studiens syfte. Det utgicks från en hermeneutisk och induktiv ansats, då
idén var att skolkuratorerna skulle få tala om sina erfarenheter utan påverkan av teoretiska
begrepp. En induktiv ansats menades bidra till att skolkuratorerna intervjuades fritt kring sina
erfarenheter av förebyggande arbete mot mobbning och analysen i relation till teori gjordes i
presentationen av resultatet och i diskussionsavsnittet. Trots försök att undvika inblandning av
förförståelse och teori i intervjuguidens utformning, utförandet av intervjuerna samt början av
analysprocessen hade författarna ändå en underliggande medvetenhet kring att faktorer utanför
eleven och skolan påverkar skolans förebyggande arbete mot mobbning, då val av teori skedde
innan empirin samlades in. Om en teoretisk ansats istället hade använts hade detta troligen
underlättat att analysera det transkriberade materialet utifrån Bronfenbrenners modell.

Den semistrukturerade intervjun medförde att skolkuratorerna fick prata fritt kring ämnet, dock
inom ramarna för intervjuguiden. Om en öppen intervju istället hade använts hade kanske andra
erfarenheter kring ämnet framkommit. Författarna upplevde att när skolkuratorerna talade fritt
kom de ofta in på åtgärdande insatser mot mobbning, då detta ligger nära de förebyggande. Av
denna anledning ansågs semistrukturerade intervjuer vara ett bra verktyg för att leda tillbaka
skolkuratorerna till erfarenheter kring förebyggande arbete mot mobbning och på så sätt
uppfylla syftet.
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Implikationer för forskning och praktik
Som inledningen uppmärksammar är mobbning ett utbrett socialt problem på skolor i Sverige
och något som behöver förebyggas för att förhindra att elever far illa runt om i landet. Utifrån
diskussionens summering utläses att skolkuratorer har en bra bild av hur mobbning på skolor
kan förebyggas och innehar därmed viktiga erfarenheter som kan bidra till forskning kring detta
område. Skolkuratorerna belyste vikten av en sammansvetsad personalgrupp i arbetet mot
mobbning och att göra elever delaktiga i detta arbete. De efterfrågade ett kommunövergripande
arbetssätt och mer tid och resurser till detta arbete, vilket kan vara aktuellt dels för framtida
forskning, dels för politiker att ta hänsyn till. Hur existerande forskning kring förebyggande
arbete mot mobbning ska omsättas i praktiken är ett utvecklingsområde, då det i dagsläget
saknas resurser till detta.
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Bilaga 1
Informationsbrevet
Hej!
Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet ska vi undersöka
skolkuratorers erfarenheter kring förebyggande arbete mot mobbning. Syftet är att med hjälp av
skolkuratorers erfarenheter lyfta viktiga aspekter av förebyggande arbete mot mobbning. Detta är
viktigt att lyfta då mobbning är ett utbrett socialt problem som skapar stora problem för barn och
ungdomar på grundskolor runt om i landet. Våra frågeställningar är:


Hur arbetar skolkuratorer förebyggande mot mobbning?



Vad har skolkuratorer för erfarenheter från detta arbete?

Datainsamlingen kommer ske i form av semistrukturerade intervjuer. Avsätt gärna drygt en timme
för besöket, så undviker vi stress. Förutsatt att du samtycker till det kommer vi att spela in
intervjuerna. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring
avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt
det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras.
Vår förhoppning är att kunna hålla våra intervjuer i början av vecka 15 (ej tisdag) och vecka 16,
men om det inte passar har vi möjlighet att anpassa oss och hitta en annan lämplig tid. Om det
passar bäst, tar vi oss gärna till dig för att hålla intervjun.
Återkom gärna så snart som möjligt om du är intresserad av att delta eller har några funderingar
kring vårt examensarbete.
Uppsala den 27 mars 2017
Med vänliga hälsningar,
Josefine Eriksson
Socionomstudent
0730 50 76 61
erikssonjosefine3@gmail.com

Louise Carlsson
Socionomstudent
0730 81 27 89
carlssonlouise@hotmail.com

Handledare: Siv-Britt Björktomta
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Bilaga 2
Intervjuguide


Generell info: Utbildning? Hur länge har du arbetat som skolkurator här och på andra
skolor? Definition av mobbning?



I vilken utsträckning förekommer mobbning på denna skola? Var sker mobbningen,
hur tar den sig uttryck?



Hur arbetar skolan generellt förebyggande mot mobbning, ge gärna konkreta exempel.
- Finns det en utarbetad plan för hur skolan ska arbeta förebyggande?
- Vilka är inblandade? Elevhälsoteam? Lärare? Elever? Föräldrar?
- Arbetar ni utifrån ett specifikt program?
- Specifika insatser? Exempel på hur en sådan insats kan se ut/ta sig uttryck
- Samarbetar ni med andra organisationer/aktörer/verksamheter?
- Hur har detta arbete arbetats fram? Evidensbaserat?



Hur anser du att det förebyggande arbetet fungerar på skolan?
·
Vad är det som fungerar bra? Finns det något som kan förbättras? Exemplifiera
·
Berätta om ett konkret arbete mot mobbning där du anser att ni lyckades bra.
·
Berätta om ett konkret arbete mot mobbning där ni mötte svårigheter. Hur löste ni
dessa svårigheter? Vad blev resultatet?
·
Vad skulle enligt dina erfarenheter behöva förbättras/förändras för att förebygga
mobbning på skolan? Ex. konkret på skolan, resurser, samhället i stort.



Vilken är din roll som kurator i det förebyggande arbetet mot mobbning? Beskriv
konkret hur du arbetar förebyggande mot mobbning och hur du samarbetar med andra.



Vad anser du är det som ger bäst resultat och effekt när det gäller förebyggande arbete
mot mobbning?



Finns det något som du själv känner att du skulle vilja/behöva utveckla för att kunna
utföra ett förebyggande arbete mot mobbning som ger bättre resultat? T.ex. utbildning,
handledning, samarbete



Du som har erfarenhet av förebyggande arbete mot mobbning på olika skolor, hur
skiljer sig sättet att arbeta på de olika skolorna åt? Kan det vara av vikt att anpassa det
förebyggande arbetet utifrån den specifika kontext på respektive skola?



Har du några andra tankar angående förebyggande arbete mot mobbning som vi glömt
att fråga om eller något annat du vill lägga till?
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Bilaga 3
Samtyckesblankett

INFORMANTERNAS försäkran om samtycke
-

-

Jag har förstått syftet med studien/enkäten och är medveten om vad
min medverkan i studien innebär
Jag kan självständigt bestämma över mitt deltagande vilket också
innebär att jag kan avbryta min medverkan när som helst och utan
att motivera varför
Jag ger mitt samtycke till att forskarna/studenterna, dock inga andra
personer, endast får använda materialet till uppsatsen.

Uppsala den ……………………………………………………………………

Underskrift:……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande:
Siv-Britt Björktomta,
socionomprogrammet, UU
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