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Abstract 
 
Under VFU-perioder har vi noterat att mobbning är mer vanligt förekommande på vissa 
skolor än vad det är på andra. Vad som fångade vårt intresse är hur lärares agerande kan 
påverka förekomsten av detta fenomen. Kunskapen kring lärares agerande anser vi vara 
viktigt för alla yrkesverksamma lärare och blivande lärare att reflektera över och diskutera 
kring. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur läraren i egenskap av ledare påverkar den 
psykosociala miljön. Diskussionen kommer att utgå ifrån ett hermeneutiskt sociokulturellt 
perspektiv. 
 
Genom en systematisk litteraturstudie valdes sju artiklar och avhandlingar ut för analys och 
diskussion. Analysen ligger till grund för den metadiskussion som förs kring det berörda 
ämnet. Vad som återfanns i den utvalda litteraturen samlades ihop och jämfördes för att kunna 
diskuteras i förhållande till teorier kring lärarens roll i klassrummet och i skolmiljön i stort.  
 
Resultatet av denna studie påvisar att skolmiljön är essentiell för elevernas utveckling och att 
det är läraren som tillsammans med eleverna skall se till att skapa en miljö som främjar en 
demokratisk värdegrund.  
 
Nyckelord: ledarskap, lärare, psykosocial miljö, sociokulturellt perspektiv, mobbning och 
gruppbeteende. 
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1 Inledning 
 

I inledningen presenteras studiens syfte och den valda frågeställningen. Här motiveras även 
val av ämne och varför vi anser det vara viktigt att diskutera. Efter inledningen följer 
bakgrundskapitlet där läsaren sätts in i olika begrepp och teorier som ligger till grund för 
studien. Metodkapitlet klargör hur litteratursökningarna genomfördes och hur litteratur valdes 
ut. Det framgår även vilka avgränsningar som gjordes. I metodkapitlet redovisas också 
litteraturen som ligger till grund för studien. Resultatkapitlet redogör för studiernas resultat 
och dessa diskuteras sedan i diskussionskapitlet. Studien avslutas med en sammanfattning där 
vi talar om pedagogiska implikationer av slutsatserna från diskussionskapitlet.  
 
1.1 Syfte, motivation och frågeställning 
 
Syftet med studien är att fokusera på hur läraren i egenskap av ledare påverkar den 
psykosociala miljön. Vi fann i litteraturen vi presenterar i bakgrundskapitlet att miljön i sig är 
påverkningsbar och att det är hur vi som lärare väljer att påverka den som är det essentiella. 
Det sociokulturella perspektivet belyser samspelet mellan individ och kollektiv och 
interaktionerna dem emellan (Säljö, 2010). Det är dessa interaktioner och hur läraren kan 
påverka dem som denna studie väljer att undersöka.   

Anledningen till att vi har valt att göra en litteraturstudie kring detta ämnesområde bottnar i 
våra olika upplevelser och erfarenheter under VFU-perioderna. Vi har noterat markanta 
skillnader mellan olika skolor vad gäller förekomsten av mobbning och vill därför undersöka 
vad som kan ha gett upphov till dessa skillnader. Vi vill undersöka om man genom att titta på 
ledaren i den psykosociala miljön kan teorisera kring förekomsten av mobbning. Genom att 
skapa en medvetenhet kring olika faktorer som kan utlösa mobbning hoppas vi kunna 
utveckla arbetet med att förhindra den. Det är högst relevant för yrkesverksamma lärare att 
ständigt reflektera över sig själva och sitt agerande.  
 
Syftet med denna studie är att alltså att undersöka hur läraren i egenskap av ledare påverkar 
den psykosociala miljön. 
 
Frågeställning:  

• Kan läraren i egenskap av ledare påverka den psykosociala miljön och därmed också 
påverka förekomsten av mobbning? 

 
1.2 Studien 

I denna studie teoriserar vi kring denna fråga med hjälp av utvald forskning. Studien bygger 
på utvalda artiklar och avhandlingar som berör den ovannämnda frågeställningen. Vi lägger 
således fokus på läraren i egenskap av ledare i den psykosociala miljön och undersöker detta 
ur ett sociokulturellt perspektiv för att finna ett eller flera svar på vår frågeställning. Att se på 
något ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att man ser till samspelet mellan människor 
samt mellan människor och ting och hur de i sin tur påverkar varandra (Säljö, 2010).  

Vi fann att alla skolans aktörer har ett gemensamt ansvar för den psykosociala miljön och för 
upprätthållandet av sunda relationer. Även att läraren är den person som gentemot eleverna 
har det största ansvaret vad gäller att förmedla skolans värdegrund skall det inte glömmas bort 
att en väl fungerande skolledning underlättar detta arbete.  
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2 Bakgrund  

Bakgrundskapitlet är indelat i fyra huvudkategorier: sociokulturellt perspektiv, psykosocial 
miljö, ledarskap och mobbning. Under varje rubrik presenteras begreppen och deras betydelse 
för studien.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2010) så kan termen sociokulturellt perspektiv förstås på många olika sätt, men 
samspelet mellan tingen och individ är essentiella. På gott och ont skapar människan sin 
omgivning och rättar sig inte enbart efter de redan existerande förutsättningarna. Säljö 
informerar även om att Vygotsky utvecklade det vi idag kallar det sociokulturella perspektivet 
under 1920 – 1930 och att Vygotskys teorier sedan dess både utvecklats och studerats med 
intresse. Det sociokulturella perspektivet är alltså en förlängd och utvecklad del av Vygotskys 
tankar som lägger vikten vid samspelet mellan människor samt mellan människor och tingen 
(a.a.).  

Språket är en viktig del inom det sociokulturella perspektivet på lärande då människor lever 
på insikter och kunskaper som de fått genom samtal med andra (Säljö, 2010). Människans 
kompetenta handlande är ett resultat av sociokulturella erfarenheter och processer. Det är de 
sociala och kulturella erfarenheterna som formar vårt sätt att bete oss mot andra, 
kommunicera, tänka och uppfatta verkligheten. Det är just dessa aspekter, tänkande, 
kommunikation och omvärldsuppfattning som räknas till sociokulturella betingelser (a.a.). 

Säljö (2010) menar att individen lär sig att uppfatta omvärlden utifrån omgivande sociala och 
kulturella mönster. Genom att se på hur andra definierar och löser problem i vår omgivning så 
lär vi oss hur vi själva skall agera i liknande situationer. Läraren kan alltså överföra 
värderingar och redskap till eleverna genom sitt agerande, alltså genom verbal och icke-verbal 
kommunikation. Att ha kompetenta förebilder och ledare med kunskap i konflikthantering 
runt sig är alltså av stor vikt för att man själv skall anamma fungerande tillvägagångssätt för 
konflikthantering (a.a.). Det är enligt Säljö (2010) i just kommunikativa och praktiska samspel 
med andra som vi lär oss.  

Åberg (1995) menar att i alla grupper och i alla klasser finns det en bestämd gruppdynamik. 
Lärarens roll är relativt bestämd, men i klassen är rollerna omedvetet tillsatta. Var roll har 
specifika förväntningar på sig hur de skall vara och på sätt och vis så byter vi hela tiden roller 
beroende på vem vi är med och vart vi befinner oss. Förväntningar kan fungera som en slags 
självuppfylld profetia då vårt ”själv” påverkas så fort vi är tillsammans med andra människor. 
Ser andra oss som roliga så börjar vi snart se oss själva som den roliga. Man har blivit 
tilldelad en roll i klassen och förväntas agera på ett visst sätt utifrån den rollen. Med andra ord 
blir man den som andra säger att man är på grund av att rollerna formar oss. Vem som får 
vilken roll avgörs beroende på gruppens dynamik, men också genom individuella 
förutsättningar. Negativa roller kan uppfattas som positiva i jämförelsen med att inte bli sedd 
alls (a.a.).  

I fortsättningen när vi talar om sociokulturellt perspektiv så syftar vi på hur samspelet 
påverkar och formar individer.  
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2.2 Psykosocial miljö 

Theorell (2003) definierar begreppet psykosocial som psykiska och sociala faktorer i samspel. 
Detta samspel sker i båda riktningarna och kan enligt Wasserman (2003) innebära exempelvis 
ensamhet, konflikter, individens känslor och fantasier, samt vikten av en känsla av mening i 
vardagslivet. Theorell (2003) menar också att var gång en period av psykosocial påfrestning 
genomgåtts så förändras individens erfarenheter. Dessa erfarenheter kan påverka olika 
personer på olika sätt beroende på hur de som individer tar och hanterar påfrestningar av olika 
slag (a.a.). Det förekommer ofta i den psykosociala miljön konflikter mellan individens 
integritet och gruppens välmående (Bernler & Johnsson, 2001).  

Även om demokratiska värderingar ligger till grund för den psykosociala miljön är detta ingen 
garanti för att individens existens och personliga utveckling skyddas (Juul & Jensen, 2009). I 
en pedagogisk miljö drivs människor av att uppleva att de har ett värde och den psykosociala 
miljön bidrar till hur dessa människor uppfattar sig själva och andra (a.a.). Olweus (1992) 
menar att uppgifter i skolan skall utformas så det skapas ett ömsesidigt och positivt beroende 
till andra medlemmar i gruppen vilket bör leda till en tolerant och positivt laddad miljö. På 
detta sätt skulle den psykosociala miljön direkt bidra till elevernas möjligheter att samverka 
och utveckla kunskap samt att de skulle bli mer stödjande, hjälpsamma och accepterande mot 
varandra (a.a.). Vidare skriver Steinberg och Sourander (2010) att läraren aktivt kan välja att 
påverka olika miljöfaktorer vilket kan leda till en stabil värdegrund för eleverna. Det är hur 
miljöer fungerar och hur människor väljer att lyssna på varandra som ligger till grund för 
kommunikationen och de känslor den väcker (Larsson, 2000). För att komma till rätta med 
mobbning visar forskningen på att om elever, föräldrar och skolpersonal tillsammans arbetar 
med att skapa en miljö som bygger på laganda minskar förekomsten av konflikter som leder 
till mobbning (Coloroso, 2003). 

När vi fortsättningsvis tar upp begreppet psykosocial miljö i studien så syftar vi till just 
samspelet mellan inre psykiska och yttre sociala faktorer. 

2.3 Ledarskap 

Detta avsnitt syftar till att ge en inblick i olika ledarstilar och deras betydelse för hur en ledare 
uppfattas samt hur förtroende och självkännedom påverkar dessa. 

2.3.1 Olika typer av ledare 

Nevander- Friström (2006) skriver om ett ledarskap som innefattar såväl ledandet av en grupp 
eller en nation som kunskapen att leda sig själv. Steinberg och Sourander (2010)  menar att 
det egna ledarskapet är någonting man själv kan påverka medan faktorer runt omkring kan 
vara svårare att förändra. Oavsett om du lägger över problemet på samhället, politiken, 
eleverna, skolledningen eller liknande så kan du inte utan att granska dig själv förvänta dig 
några förändringar.  Den som inte vänder blicken mot sig själv kommer aldrig att kunna 
vända en klass. Det är viktigt att man är medveten om det egna agerandets roll för resultatet 
(a.a.). Aspelin (2003) betonar vikten av reflektion kring sitt eget handlande för att utvecklas 
vilket bekräftar ovanstående tankar kring ledarskapet som någonting man själv kan påverka 
och uppmärksamma. Åberg (1995) menar att det finns tre typer av ledare:  

• Den auktoritäre ledaren – som bestämmer allt själv 

• Låt gå ledaren – har ingen struktur i sättet att leda gruppen  
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• Den demokratiske ledaren – anpassar sin undervisning till elevernas utvecklingsnivå 
och vet vad hon vill med sin undervisning  

Målet är att klassen skall vara enig med läraren om alla beslut (a.a.). Åberg rekommenderar 
den demokratiska ledarstilen och menar att den demokratiska ledaren bidrar till att klassen 
känner en vi-känsla med läraren och känner att de har mer inflytande. Behovet av att försvara 
och hävda sig mot varandra minskar och utvecklingsmöjligheterna ökar vilket också bidrar till 
att utrymmet att vara annorlunda blir större (a.a.).  

2.3.2 Förtroende i gemenskapen 

Steinberg och Sourander (2010) anser att dagens ungdomar visar allt mindre förtroende och 
tillit för de vuxna ledarna i skolan. Bliding, Holm och Hägglund (2002) menar att detta beror 
på att eleverna helt enkelt inte känner förtroende för läraren och ser denne som utomstående. 
Bliding m.fl. förklarar också att detta beror på att eleverna anser att de inte blir mötta på 
samma villkor och att de saknar trygga ledare.  Steinberg och Sourander (2010)  påstår att 
anledningen till detta är att de vuxna är inkonsekventa och inte är överens gällande regler, 
värdegrund och elevbemötande vilket påverkar ledarens trovärdighet. För att förverkliga 
visioner om bra ledarskap är det viktigt att man tar stort personligt ansvar. Det är väsentligt att 
ha tydliga målbilder för bemötande, riktning och värdegrund samt att bygga upp en 
gemenskap där man är överens och tydlig över vad man vill åstadkomma. Eleverna läser hela 
tiden av ledaren och frågar sig om ledaren är en person som ser deras styrkor, kan sin sak, har 
en struktur och en plan, är rättvis, menar det som sägs, har förberett sig, vårdar sitt språk och 
sin klädsel samt visar entusiasm för det som görs. Detta är bara några få egenskaper av många 
som man blir granskad och bedömd utefter och som påverkar uppfattningen eleverna får av 
dig som ledare. För du är trots allt en ledare, inte en kompis och inte heller en i gruppen. Flera 
av de ovan nämnda egenskaperna är kopplade till vad man kallar icke-verbal kommunikation 
och icke-verbalt ledarskap som båda är bärare av värderingar om än ofta omedvetet (a.a.). 
Nevander- Friström (2006) diskuterar ledarfrågan och menar att så snart man blir ledare så 
faller många ögon på en och därtill många förväntningar. Alla i gruppen hamnar i ett 
beroendeförhållande till ledaren och vill att denne skall vara precis sådan som de själva 
föredrar. 

2.3.3 Ledarens självkännedom 

Coloroso (2004) refererar till Dan Olweus framgångsrika åtgärdsprogram kring mobbning 
som ledare och lärare kan arbeta utifrån. Åtgärdsprogrammet bygger på fyra nyckelprinciper 
som innefattar:  

• att skapa en miljö som kännetecknas av bland annat värme och engagemang från 
vuxna 

• tydliga regler för vilket handlande som är okej 

• att fokusera på fostran istället för bestraffning 

• ett auktoritativt uppträdande från de vuxna 

 

Juul och Jensen (2009) skriver också om betydelsen av vuxet ledarskap för utvecklingen hos 
eleven samt en bra vuxen rollmodell att identifiera sig med. De menar att den vuxne lär barnet 
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att själv kunna ta vara på sin integritet vilket ger bättre förutsättningar för utvecklingen av 
självkänsla hos barnet. De menar dessutom att just självkänsla är väldigt viktigt även för 
ledaren. Låg självkänsla kan begränsa ledarens möjligheter till naturlig auktoritet och därmed 
försvåra för denne som ledare. Larsson (2000) diskuterar den vuxnes självförtroende och 
menar att rädslor kan ligga begravda i vårt undermedvetna. Skall man arbeta med människor 
och deras utveckling är det viktigt att man först försöker förstå sin egen personlighet så att 
man inte blir hämmad av osäkerhet i sig själv. Är man otrygg i sig själv hindras man från att 
se objektivt på omgivningen och får svårt att lyssna fördomsfritt (a.a.).  

2.3.4 Ledaregenskaper 

Coloroso (2004) ger några exempel på hur lärare och ledare i skolan kan göra för att minska 
förekomsten av mobbning. De menar att man skall samtala direkt med eleverna kring 
mobbning som de har sett på skolan, vara väldigt tydlig kring regler om mobbning, vara 
konsekvent, ha flera vuxna på skogården samt öka medvetenheten hos föräldrarna. Olweus 
(1992) diskuterar liknande företeelser och menar att det är viktigt med vuxen tillsyn på 
rasterna. Majoriteten av all mobbning som sker på skolorna har visat sig ske på rasterna och 
med en högre lärartäthet på skolgården kan den minskas. Ett annat förslag som Olweus (1992) 
ger på hur man kan upptäcka och förhindra mobbning är en anonym undersökning med 
frågeformulär (a.a.). Juul och Jensen (2009) skriver att kvalitén i lärarens ledarskap är viktig 
framför allt för barns väg i riktning mot personligt ansvarstagande. Det har visat sig att det är 
tillsammans med vuxna i ledarskap med sunda värderingar som barn utvecklas optimalt (a.a.). 
En sådan ledare har enligt Juul och Jensen (2009) följande egenskaper och kvalitéer:  

• autencitet – den vuxnes vilja och förmåga att representera sina känslor, värderingar, 
mål och tankar   

• intresse – den vuxnes intresse för barnet och vem denne är.  

• bekräftelse – den vuxne bekräftar barnet för det det är  

• involvering – den vuxne har förstått vad barnet drömmer om, behöver och har för mål 
och gör vad hon kan för att hjälpa denne uppnå detta så att barnet känner att det blir 
taget på allvar  

• beslut – den vuxne skall ge klara och tydliga beslut som ibland går emot barnets 
önskan, vilket kan leda till konflikter  

• konflikt – den vuxne måste förstå att barnet inte skapar denna typ av konflikter för att 
förstöra. Juul och Jensen menar att ”konflikter är en nödvändighet för barnets inre 
balans och en förutsättning för deras lust att fortsätta samarbeta” (2009, s.85). 

Ovanstående beskrivning ger oss en uppfattning av hur en lärare kan påverka.  

2.4 Mobbning 

Följande text talar om begreppet mobbning och hur det definieras utifrån olika teorier. 

2.4.1 Kränkningar 

Bliding, Holm och Hägglund (2002) skriver att kränkningar förekommer då personen en 
handling riktas mot känner utanförskap eller obehag. Med detta menas att vad man uppfattar 



6 

 

som en kränkning är högst subjektivt (a.a.). Kränkningar behöver inte vara medvetna vilket 
medför att den som står för den kränkande handlingen inte alltid förstår att en kränkning har 
förekommit (Nevander-Friström, 2006). Att retas och att bli osams är inte att mobba (Larsson, 
2000). Bernler och Johnsson (2001) diskuterar att alla människor han relationsscheman 
mellan sig vilket innebär att individer har olika relationer till varandra. Detta medför att vad 
som är tillåtet i relationen mellan person A och person B kan uppfattas som kränkande i 
relationen mellan person A och person C (a.a.).  Med ovanstående vill förtydligas att en 
kränkande handling inte per automatik är detsamma som mobbning eftersom mobbning 
bygger på en illvilja hos den som utför den kränkande handlingen (Larsson, 2000). I detta 
arbete kommer därför ordet mobbning att användas istället för kränkande handling. 

2.4.2 Definition av begreppet mobbning 

Olweus ger följande definition av begreppet mobbning: 

 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och 
under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 
flera personer (1992, s. 4). 

 

Med negativa handlingar menar Olweus en eller flera personer som avsiktligt tillfogar eller på 
något sätt försöker tillfoga en annan person skada. Vidare skriver Coloroso (2003) att 
mobbning alltid är en medveten och fientlig handling som har för avsikt att hota en annan 
person eller tillföra denna person skada.  

Mobbning är en form av kränkande särbehandling (Björk, 1995) och förekommer i tre former: 
verbal, fysisk och social (Coloroso, 2003). Den verbala mobbningen är den mest vanligt 
förekommande medan fysisk mobbning är den mest synliga. Den sociala mobbningen 
används för att exkludera individer från en grupp och är den form av mobbning som används 
mycket av ungdomar i tonåren då de försöker passa in och skapa relationer (a.a.). Juul och 
Jensen (2009) påpekar att behovet av att finna sig själv och att försöka passa in är ett 
existentiellt grundvillkor för människan, ett villkor som har existerat i alla tider. De påpekar 
att det blir en inre konflikt mellan att skapa sin individ och samtidigt känna sig värdefull i 
gemenskapen. Det kan i detta glapp uppkomma olika typer av konflikter (a.a.). Elever ser ofta 
som en trygghet att behålla sin status i gruppen och då andra elever gör anspråk samma roll 
uppstår ofta kampsituationer (Åberg, 1995). 

2.4.3 Mobbning i skolan 

Skolan skall sträva mot att ingen elev skall acceptera kränkande behandling, mobbning 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Riktlinjerna säger att all personal på skolan aktivt skall 
motverka trakasserier (Skolverket, 2006). Barn kan inte själva hejda förekomsten av 
mobbning utan behöver de vuxnas stöd för att bryta den onda cirkeln (Coloroso, 2003). 
Skolpersonalens beteende, inställning och rutiner kan vara direkt avgörande i arbetet med att 
motverka och förebygga mobbning (Olweus, 1992). Det skall understrykas att det i skolan 
sker mycket som påverkar människor för resten av livet och detta gäller både ungdomar och 
vuxna (Nevander-Friström, 2006).  
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Bliding, Holm och Hägglund (2002) talar om att elever ofta har en motsägelsefull uppfattning 
vad gäller sin närmiljö och mobbning. Eleverna beskriver skolan som en konfliktfri plats men 
kan på samma gång tydligt peka på enskilda fall där det förekommer kränkande behandling i 
form av mobbning (a.a.). Det är viktigt att komma ihåg att alla fall där det förekommer 
mobbning är unika och skall behandlas därefter (Björk, 1995). Dock hävdar Juul och Jensen 
(2009) att det finns vissa mönster att urskilja. De som mobbar har ofta låg självkänsla och de 
som mobbas är ofta inåtvända och blir på grund av detta många gånger offer i sociala 
sammanhang (a.a.). 
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3 Metod 

Metodavsnittet beskriver hur vi har gått till väga för att samla data till litteraturstudien.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie vilken syftar till att genom inhämtning av data, 
organisering och bearbetning av denna beröra utvalda artiklar och avhandlingar (Forsberg, m. 
fl., 2008). Vetenskapliga texter väljs ut, presenteras, analyseras och diskuteras för att ge svar 
på aktuell frågeställning. Det skall nämnas att vi är medvetna om att ett objektivt 
förhållningssätt är näst intill omöjligt att ha och att detta i sin tur kan påverka resultatet 
subjektivt. Andersson (1979) menar att det inte finns något som kan benämnas neutrala fakta. 
Faktaomdömen och värdeomdömen går enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt hand i hand 
och lever i samexistens (a.a.). Med detta menar vi att diskussionskapitlet bygger på konkreta 
resultat vilka subjektivt diskuteras, utvecklas och jämförs. Studien har en kvalitativ ansats 
vilken bygger på att forskaren gör tolkningar av insamlad data. Den insamlade datan består av 
tidigare genomförd forskning vilken jämförs och byggs på (a.a.). Detta är en av forskningens 
viktigaste principer (Stúkat, 2005). Genom en metaanalys (Forsberg, m.fl., 2008) 
sammanställs datamaterial från flera olika studier vilket gör det möjligt att utföra en ny analys 
och komma till nya insikter inom valt ämnesområde.  I denna studie söker vi efter huruvida 
lärarens agerande påverkar den psykosociala miljön och dennas betydelse för 
klassrumsklimatet (a.a). Studien genomförs med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt 
vilket innebär att det går att förstå andra människor och deras livssituation genom att tolka 
deras handlingar och livsyttringar (Patel, m.fl., 1994). Den hermeneutiska metoden valdes för 
att den är lämplig att använda sig av då man skall tolka kommunikation (Forsberg, m.fl., 
2008). Vidare bygger den hermeneutiska ideologin på att det inte finns ett exakt innehåll, utan 
att innehållet kan tolkas olika beroende på flertalet faktorer som exempelvis vem det är som 
tolkar och vilken kultur och tidsperiod denne tillhör (Andersson, 1979).  

3.2 Sökprocessen 

Genom att söka i olika databaser fann vi artiklar och avhandlingar som är relevanta för 
studien. För att optimera träffarna valde vi ut ett antal sökord vilka vi använde oss av i 
sökningsprocessen. Som komplement till de vetenskapliga texterna sökte vi även efter övrig 
litteratur som kunde hjälpa till att öka förståelsen för valt problemområde. Detta för att syftet 
med studien skulle uppfyllas. 

3.2.1 Sökord och databaser 

Sökorden vi ursprungligen utgick ifrån var: mobbning, psykosocial miljö, sociokulturellt 
perspektiv, ledarskap, individ, interaktion och miljöpåverkan. Dessa modifierades och 
avgränsades för att inte leda till för stor spridning bland sökningsresultaten. Vi valde även att 
inkludera nya sökord under arbetets gång. Dessa nya sökord bidrog till att antalet relevanta 
träffar i databaserna ökade. De sökord som slutligen valdes ut var: lärare, ledarskap, skola, 
mobbning och miljö.  I sökandet efter vetenskapliga texter användes databaserna LIBRIS, 
PsycInfo, SwePub, ERIC och skolporten.se. Vi fann att SwePub var den databas som gav oss 
flest relevanta träffar enligt utvalda sökord. 
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3.2.2 Utfall och avgränsningar 

Tabell 1: Sökstrategi 

Databas Sökord Utfall 

      

Libris psykosocial OCH skola 1 avhandling 

  psyko* OCH skola 12 avhandlingar 

      

Psycinfo bullying AND school AND environment  2338 träffar 

  bullying AND social behavior AND social environment  21 vetenskapliga texter 

      

SwePub lärar* OCH mob* 29 träffar 

  lärar* OCH led* 147 träffar 

      

ERIC teach* AND lead* 18 587 träffar 

  teach* AND lead* AND school 13 533 träffar 

  teach* AND lead* AND school* AND environment (title) 95 träffar 

      

Skolporten.se Inga specifika sökord. Valde länken avhandlingar, hela 2010. 87 träffar 
 

Tabellen ovan beskriver sökprocessen. Det vi gjorde då vi minskat ner antalet träffar i varje 
databas var att vi läste igenom titlar och abstrakt för att finna vetenskapliga texter som 
behandlar studiens syfte. Eftersom denna studie bygger på en frågeställning utformad som en 
fråga och inte som ett påstående underminerade vi risken för att fastna för studier som 
bekräftade vår tes. Texterna värderades och sorterades efter relevans tills dess att det återstod 
14 stycken. Värderingen bestod i att vi undersökte urvalsstrategi, studiens tillförlitlighet och 
studiens evidens (Forsberg, m. fl., 2008). Vi valde sedan att göra ytterligare avgränsningar för 
att minska omfånget. De vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna ansåg vi inte fick vara 
äldre än tio år gamla. Detta för att studien på bästa möjliga sätt skall spegla den skolsituation 
som råder idag. Enligt det hermeneutiska förhållningssättet tolkas samma text olika beroende 
på bland annat rådande tids värderingar (Andersson, 1979). Eftersom vi ser till dagens skola 
kände vi att det var av stor vikt att fokusera på nyare studier för att vår studie skulle bli 
tillförlitlig och relevant. Studier som inriktade sig på genus, kulturella värderingar och 
specialpedagogik valdes bort då fokus ligger på det sociokulturella perspektivet. Beslutet 
fattades att avgränsa studierna till enbart skola och skolmiljö. Detta för att få ett smalare 
perspektiv på framför allt ledarskap i skolan och hur det utformas. Då vi började studera 
materialet insåg vi att ledarskapet utvecklas inte bara på skolans område utan i alla sociala 
sammanhang. Av denna anledning fokuserar vi inte på en speciell åldersgrupp av elever då 
lärarens ledarskap är det centrala i studien. På grund av tillförlitlighet har vi till största del valt 
att använda oss av avhandlingar. Vi har valt att använda oss av såväl kvalitativa som 
kvantitativa studier. Detta medför att studierna varierar vad gäller datainsamlings- och 
analysmetod. Etiska aspekter har tagits i beaktande vid urval på så sätt att vi enbart använt oss 
av granskade artiklar och avhandlingar där etiska överväganden har gjorts så som urvalsmetod 
och tillvägagångssätt vid analys. Vi har också redovisat alla artiklar och avhandlingar som 
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ingår i studien och presenterar även resultat som inte stöder vårt eget betraktelsesätt  
(Forsberg, m. fl., 2008).  

3.3 Självkritik 

Vi har i efterhand reflekterat över sökprocessen. Vad vi kommer fram till är att vi borde ha 
fokuserat mer på att utforma sökorden mer ingående innan vi började söka litteratur för att få 
ett mindre antal och mer relevanta träffar.  

Eftersom vi till en början fann det komplicerat att formulera en frågeställning som avspeglade 
studiens syfte blev sökprocessen inledningsvis mer krävande och mer bred än vad den hade 
behövt vara.  
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4 Resultat 

Resultaten redovisas tematiskt under rubrikerna ledarskap, miljöpåverkan och relationer. 
Rubrikerna bygger på syftet, frågeställningen och studiernas resultat. Inledningsvis 
presenteras de utvalda studierna.  

4.1 Utvalda studier 

Under denna rubrik presenteras de utvalda artiklarna och avhandlingarna var för sig. Vi 
presenterar syfte, frågeställningar/hypoteser, urval och studiens art. Frågeställningarna är 
direkt hämtade från de aktuella studierna och refereras därför inte till. 
 
Störande elever och korrigerande lärare - Om regler, förväntningar och lärares 
åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet, Marcus Samuelsson (2008) 
 
Marcus Samuelsson är forskarstuderande slöjdlärare vid Linköpings Universitet, Institutionen 
för beteendevetenskap.  

Samuelssons studie syftar till att beskriva, tolka och förstå lärares förväntningar och regler. 
Syftet ligger också i att undersöka vilka elevbeteenden som lärare reagerar särskilt starkt på 
och hur dessa beteenden bemöts och korrigeras. Studien baseras på fyra frågeställningar: 
Vilka förväntningar rörande önskvärt beteende förmedlar lärarna? Vilka förväntningar 
rörande önskvärt beteende förmedlar dokument och skolledning? På vilka sätt korrigeras 
störande beteenden? Den fjärde frågeställningen hör könsskillnader och är inte relevant för 
denna litteraturstudie. Det är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 
klassrumsobservationer och samtal med lärare. Anteckningarna från dessa observationer och 
samtal delades in och analyserades sedan i tre områden: "Skolans försök att skapa normala 
elever", "Störande beteende som lärarna uppmärksammade" och "Korrigeringar av störande 
elever". Resultatet grundas på empiri som samlades in genom en induktiv fältstudie. 
Fältstudien bygger på observation och datainsamling vilka bidrar till att skapa nya teorier 
och hypoteser. I studien deltar tre klasser från tre olika skolor med elever i årskurs sju samt 49 
lärare. Kontakt med skolor togs och studien presenterades. Skolorna kontaktades på olika sätt; 
en av skolorna var den där pilotstudien genomfördes, en av skolorna ringde Samuelsson till 
och en av skolorna valdes på grund av att en bekant jobbar där. Samuelsson berättar 
att HSFR:s forskningsetiska överväganden har tagits i beaktande.  
 
Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken", Elisabeth Cederwald 
(2006) 
 
Elisabeth Cederwald är forskare vid Högskolan i Malmö.  

Avhandlingens syfte är att tolka den kommunikativa pedagogikens betydelse utifrån 
pedagogernas yttranden om denna. Cederwald fokuserar i sin studie på barnens/elevernas 
personliga utveckling och använder reflektion och självinsikt som centrala begrepp. Studien 
baseras på tre frågeställningar: Vad har pedagogerna för uppfattningar om den 
kommunikativa pedagogiken med avseende på individernas, arbetslagens och verksamhetens 
utveckling? Hur kan respondenternas föreställningar om den kommunikativa pedagogiken 
med avseende på de tre nämnda aspekterna förstås utifrån Scheffs mikrosociologiska teori? 
Vilka tankar och känslor kan ligga dolda i respondenternas utsagor om den kommunikativa 
pedagogiken med avseende på de tre nämnda aspekterna? Det är en kvalitativ studie som 
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genomfördes med hjälp av intervjuer. Cederwald gör även en kvalitativ analys samt en 
kompletterande enkätundersökning. Resultatet bygger på intervjuer med kompletterande 
enkätundersökning. Steg för steg analyserar hon materialet och tränger djupare in i 
respondenternas tankar, uppfattningar och känslor om den kommunikativa pedagogiken. 
Respondenterna är ett antal pedagoger  
 
Fostering Teacher Professionalism in Schools: The role of Leadership Orientation and 
Trust, Megan Tschannen-Moran  (2009) 
 
Dr. Megan Tschannen-Moran är professor vid College of William and Mary School of 
Education. 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares professionalitet och auktoritet och hur de 
utövar dessa utan att bli för byråkratiska. Studien ser till hur professionalitet och auktoritet 
kan spela en stor roll i skolan och hur pass strikta dessa kan vara utan att på ett negativt sätt 
påverka undervisningen. Hypotesen är att graden av lärares professionalitet bygger dels på 
deras egen ledning och dels på samspelet och förtroendet mellan olika aktörer inom skolans 
värld. Studien är av kvantitativ art och Tschannen-Moran åkte runt på samtliga skolor. 
Lärarna fick höra om studiens syfte och om att de inte behövde svara på vissa frågor om de 
inte ville. En analys av formulären genomfördes och datan sorterades in i tabeller. I 
undersökningen deltar 2 355 lärare från 80 medel- och högstadieskolor i USA. 
Urvalet genomfördes på så sätt att det togs kontakt med ett antal skolor där studien 
presenterades och de skolor som svarade att lärarna får delta i undersökningen på betald 
arbetstid är de skolor som är en del av undersökningen. Skolor med färre än 15 lärare valdes 
bort. Skolorna är olika vad gäller faktorer som bland annat miljö och kultur.  
 
Samproducerat ledarskap - Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 
vardagsarbete, Ann Ludvigsson (2009) 
 
Ann Ludvigsson är doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Syftet med denna studie är att se hur samspelet mellan lärare och skolledare i vardagsarbetet 
formar ledarskapet. Ludvigsson ser på ledarskapet så som en relation där ledarskapet utövas 
av ledaren såväl som lärarna. Genom att se till hur ledarskapet beröras av det sammanhang det 
utspelar sig i belyser Ludvigsson den yttre kontextens roll för uppfostran och utbildning. 
Studien baseras på två frågeställningar. Hur uttrycks ledarskapet i skolledares och lärares 
utsagor om ledarskapet och om samspelet mellan skolledare och lärare? Vilken betydelse har 
skolsammanhanget för samspelet mellan skolledare och lärare? Studien är kvalitativ då den 
bygger på intervjuer med lärare och skolledare. Ludvigsson har valt ut och begränsat urvalet 
så att fokus ligger på just samspelet mellan skolledare och lärare. Resultatet grundas på empiri 
från fallstudier. Ludvigsson valde ut tre fall från kommunala F–6-skolor som ingår i studien, 
analysen, datainsamlingen och rapporteringen. Fallen utgörs av skolledare och lärare på 
skolor vars namn är fingerade för att förbli konfidentiella. De som skulle medverka i 
intervjuerna blev informerade om hur urvalet gått till, alltså att de valts ut på grund av sina 
olika lärarbakgrunder.  
 
Spaces, mobilities and youth biographies in the new Sweden: studies on education 
governance and social inclusion and exclusion, Joakim Lindgren (2010) 
 
Joakim Lindgren är universitetslektor vid Umeå Universitet, Institutionen för pedagogik.  
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Syftet med Lindgrens studie är att undersöka sambandet mellan undervisningens upplägg och 
organisation och hur dessa påverkar social gemenskap och exklusion. Studien baseras på två 
frågeställningar. Den första rör hur vi på något sätt skall kunna förstå det faktum att 
missgynnade elever från segregerade områden har en positiv syn på framtida utbildning och 
yrkesliv och vad detta kan bero på. Den andra frågeställningen fokuserar på hur vi kan lägga 
märke till och förstå olikheter i skolan och skolgång på olika orter. Lindgren använder sig av 
flera olika metoder av datainsamling. Till grund ligger en undersökning från EGSIE-projektet 
som bygger på formulär ifyllda av elever från årskurs nio samt intervjuer med lokalpolitiker, 
administratörer och olika aktörer i skolan. EGSIE-projektet var ett samarbete mellan tio 
länder där man undersökte elevers utveckling och identitetsskapande. Denna undersökning 
kompletterades med intervjuer av vissa av eleverna som deltog i den ursprungliga 
undersökningen. För att sätta in elevernas svar i större sammanhang valde Lindgren även att 
söka i media och på Internet efter undersökningar och statistik. Studien är i grund och botten 
uppbyggd på ett kvantitativt sätt med en kvalitativ utveckling. 
 
Arbetsmiljö och utveckling i skolan - Förutsättningar för samverkan mellan elever och 
personal, Susann Häggqvist (2004) 
 
Susann Häggqvist är psykolog och forskare vid Arbetslivsinstitutet.  

Häggqvist har två syften med arbetet. Huvudsyftet med avhandlingen är att utveckla och 
pröva en ny arbetsmodell för samverkan mellan grupper. Då den egenupplevda och 
gemensamma miljön är viktig för hälsan, individens utveckling samt välbefinnande så är 
syftet att finna en modell som går i den riktningen. De menar att man på så sätt kan minska 
ohälsosamma strategier och öka de hälsosamma. Det andra syftet bidrar till en teoriutveckling 
Inom arbetsvetenskapen. Frågeställningarna syftar till att undersöka förutsättningar som 
skapar samverkan i arbetsmiljöarbetet i skolan, samt att se på hur kartläggning, enkäter och 
uppföljning av arbetsmiljön kan underlätta arbetsmiljöarbetet. Häggqvist frågar sig också om 
man kan utveckla ”verktyg” som skall kunna leda tanke till handling för att nå målen om 
gemenskap, personlig utveckling och arbetstillfredställelse i skolan. Resultatet grundas på 
kontakter med elever och lärare. Deltagarna fick skriftligen intyga att de ville medverka i 
studien. Elevernas föräldrar fick även ge skriftligt medgivande och de fick även information 
om forskningen. Som kompletterande datainsamlingsmetod genomfördes dokumentanalyser, 
intervjuer, observationer och analys av händelse nedtecknade av deltagarna i så kallade 
dagböcker.  
 
Teachers' Relational Practices and Professionality, Anneli Frelin (2010) 
 
Anneli Frelin är fil. dr. vid Uppsala Universitet, Institutionen för didaktik.  

Avhandlingens syfte är att undersöka den relationella dimensionens betydelse för 
lärandeprocessen. Frelins syfte är också att bidra till att utveckla metodverktyg för att studera 
lärares arbete och för att utveckla ett teoretiskt och praxisnära språk. Frelin har fyra 
frågeställningar: Hur återger och reflekterar lärare över sitt arbete i syfte att etablera och 
upprätthålla relationer till enskilda elever? Hur återger och reflekterar lärare över sitt arbete i 
syfte att etablera och upprätthålla relationer mellan elever? Hur kan lärares relationsarbete 
studeras i syfte att belysa de komplexa relationella villkoren som arbetet utförs under? Hur 
kan undersökningar av lärares relationsarbete bidra till teoretiska begrepp samt fördjupa 
förståelsen av lärares professionalitet? Frågorna är direkt hämtade från den aktuella studien. 
Det är en kvalitativ, empirisk intervjustudie. Lärarna intervjuades två gånger med en 
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miljöobservation mellan tillfällena. Den andra intervjun hade syftet att diskutera den första 
intervjun i förhållande till efterföljande miljöobservation. I studien deltar elva lärare som 
rekommenderades av tio lärarutbildare. De elva lärarna representerar förskolan till gymnasiet. 
Det förekommer även spridning i fråga om ålder, kön och undervisningserfarenhet samt fler 
faktorer. Lärarna kontaktades via brev och telefon innan det första intervjutillfället.  
 
4.1.1 Sammanfattning av studier 
 
Studierna är tillsynes av såväl kvalitativ som kvantitativ art och metoderna för datainsamling 
varierar. De utvalda artiklarna och avhandlingarna berör faktorer som kretsar kring ledarskap, 
organisation, arbetsmiljö och kommunikation och är utvalda för att komplettera varandra. 
Studiernas resultat redovisas i kommande kapitel och diskuteras sedan i förhållande till 
bakgrundslitteratur och ideologierna som presenterades där. 
 
4.2 Ledarskap 

4.2.1 Ledarskapets utformning 

Resultatet enligt Ludvigsson (2009) visar att ledarskapet sker i relationerna och inte är 
någonting man uppnår på egen hand.  Ledarskapet är en social process och det är viktigt att 
reflektera över det. Ludvigssons studie resulterar i att åskådliggöra hur en individs personliga 
ledarstil och ledarsätt skapas på olika sätt beroende av ett flertal olika faktorer, exempelvis 
hur de blir behandlade av sina överordnade. Ludvigsson kommer också fram till att de lärare 
som möter sina överordnade kortare och mer informella stunder får ut mer av mötet än om det 
varar under längre tid och under mer formella omständigheter. Slutligen påvisar Ludvigssons 
studie att lärarens ledarskap formas genom bland annat den psykosociala miljön och ser därför 
olika ut från lärare till lärare (a.a). Tschannen-Morans (2009) studie visar på att professionellt 
ledarskap grundar sig dels i den egna ledningen och dels i relationen till andra lärare.  

4.2.2 Kommunikation 

Cederwalds (2006) resultat visar att reflektion är viktigt, särskilt i form av den 
kommunikativa pedagogiken som innefattar begreppen kommunikation, lyssnande och 
reflektion. Denna studie påvisar att en kommunikativ pedagogik leder till en behagligare 
miljö, bättre självkännedom och bättre relationer (a.a.). Lindgren (2010) påpekar i sin 
resultatdel att kommunikation i form av det talade språket ibland kan vara bristfällig och leda 
till att eleverna fokuserar på hinder istället för möjligheter.  

4.2.3 Individuellt ledarskap 

I resultatet påvisar Frelin (2010) att elever får förtroende för vissa lärare men inte för andra. 
Eleverna får enligt Frelins studie förtroende för lärare som är rättvisa, välvilliga och 
begripliga. Häggqvist (2004) tar i resultatet upp skillnader mellan manliga och kvinnliga 
lärare/ledare. Det visade sig att kvinnor är mer relationsinriktade än män. Häggqvists studie 
visar att efter hand som läraren lär känna sin klass förändras ledarstilen från att vara instruktiv 
till att bli mer delegerande. Lindgrens (2010) resultatdel visar på att lärarens sätt att se på 
eleven och tänka om eleven påverkar dennes engagemang i att nå de utsatta målsättningarna.  
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4.2.4 Professionalitet 

Samuelsson (2008) redogör i sitt resultat att lärare utan förtroende till sig själva och till sina 
elever använder sig av hot för att kontrollera situationer. Lärare som är osäkra i sin roll 
hänvisar mer ofta till skriftliga regler än vad lärare som är trygga i sin roll gör (a.a.). 
Samuelsson presenterar också i sin studie resultat som visar att osäkra lärare ofta informerar 
om gällande regler på ett anklagande sätt. Vissa elever kan genom att provocera sin lärare 
försöka ta över makten (a.a.). En professionell lärare kan skilja mellan det professionella och 
det personliga och behåller på så sätt kontrollen i klassrummet och de provocerande eleverna 
får inget gehör (a.a.). Samuelsson (2008) kommer fram till att en professionell lärare väver in 
korrigeringar i undervisningen och undviker på så sätt att peka ut enskilda elever.  

Tschannen-Moran (2009) visar på att en lärares professionalism är beroende av förtroende 
från såväl ledning som elever. Tschannen-Morans resultat visar också på att det krävs 
förtroende i relationen för att kunna leda och orientera andra människor. En professionell 
lärare har enligt Frelins (2010) resultat en professionell omtanke om eleverna vilket innebär 
att medmänsklighet ligger till grund för de beslut som läraren fattar.  

4.3 Miljöpåverkan 

Häggqvist (2004) kommer i sitt resultat fram till att en dålig arbetsmiljö kan leda till 
sjukdomar, stress och att man är hemma från skolan. Häggqvists studie pekar också på att 
okunskap om vem som har hand om arbetsmiljön och vad som utgör arbetsmiljön kan göra att 
elever och personal inte ser de samband som finns mellan ohälsa och faktorer i arbetsmiljön. 
Däremot kan ökad kunskap om just arbetsmiljö och vem som har ansvar för den bidra till 
välbefinnande, hälsa och ansvar för den egna personens del i att skapa en bättre miljö att 
befinna sig i. Ludvigsson (2009) finner att ledarskapet skapas och påverkas av olika kontexter 
där miljön nämns som ett exempel. Samuelssons (2008) studie visar att den sociala miljön 
verkar som en påminnelse vad gäller önskvärt beteende. Enligt Ludvigsson (2009) är det 
ledarens uppgift att skapa en miljö som främjar samarbete och därigenom också visa sig vara 
en god förebild. Ludvigsson presenterar som resultat att en miljö som gagnar utveckling och 
lärande är av stor betydelse. Tschannen-Moran (2009) påvisar att en väl fungerande 
organisation gör att förtroendet avspeglar sig i den övriga verksamheten. 

4.4 Relationer 

4.4.1 Föräldrar 

Lindgrens (2010) studie påvisar att skolan värdesätter relationen till eleverna och föräldrarna 
mest och därför blir de akademiska målen sekundära. Frelins (2010) resultat konstaterar att ett 
större förtroende för studenter och föräldrar kan kopplas till en högre grad av professionalism. 
Ludvigsson (2009) kommer fram till att skolledaren ser kontakten med lärarna, eleverna och 
föräldrarna som en av sina främsta uppgifter. 

4.4.2 Undervisningsrelationer  

Frelin (2010) påvisar att undervisningsrelationer måste förhandlas fram. Nya relationer kan 
med fördel skapas med hjälp av redan existerande positiva relationer. Då det inte finns någon 
undervisningsrelation lägger man alltid skulden på eleven eller läraren, utan att se till 
förutsättningarna (a.a.). Tschannen-Moran (2009) kommer fram till att undervisningen måste 
läggas upp så att det finns tid för gruppövningar och kommunikation. Ludvigsson (2009) 
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skriver att elever märker av hur lärarnas relationer till varandra är och lägger fram bevis för 
att detta i sin tur påverkar hur trygga eleverna känner sig med dessa lärare.  

4.4.3 Elevrelationer 

Frelin (2010) påvisar att det kan vara skillnad mellan att vara en vän och att vara en 
klasskamrat. Klasskamrater är mer oberoende, toleranta och ansvarsfulla än vad vänner är. 
Frelin kommer fram till att elever måste ha en god självbild för att lyckas i skolan (a.a.). 
Samuelssons (2008) resultat talar också om elevens relation till sig själv. Samuelsson (2008) 
finner att om en elevs tillit till sig själv är bristfällig kan detta leda till att eleven blir 
ofokuserad vilket påverkar undervisningen på ett negativt sätt. Ludvigsson (2009) finner att 
flera lärare anser att ”kunskapsbiten” kommer i andra hand medan den sociala biten kring 
varje elev ses som viktigast. Anledningen är ofta att det sociala måste fungera för att eleven 
över huvud taget skall kunna ta till sig kunskapen (a.a.).  

4.4.4 Förväntningar  

Samuelsson (2008) lägger fram att det i alla relationer finns krav och förväntningar vad gäller 
hur man skall bete sig och agera i olika situationer. Vidare, påvisar Samuelsson att lärare ofta 
är motsägelsefulla i sitt handlande och fokuserar på oönskat elevbeteende istället för önskvärt 
elevbeteende. Häggqvist (2004) framhåller i sitt resultat elevernas förväntningar på läraren. 
Resultatet visar att förväntningarna på läraren har stor betydelse för elevernas hälsa såväl som 
arbetsmiljö.  
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5 Analys & Diskussion 
 
Detta kapitel diskuterar studiernas resultat med fokus på vår frågeställning: 
 

• Kan läraren i egenskap av ledare påverka den psykosociala miljön och därmed också 
påverka förekomsten av mobbning? 

 
Diskussionen är uppdelad i tre områden: ledarskap, miljöpåverkan och relationer. Dessa tre 
områden avspeglar de resultat som utvanns ur ovanstående studier. Slutsatserna av analysen 
och diskussionen sammanfattas sist i detta kapitel. 
 
5.1 Ledarskap 
 
Ludvigsson (2009) kommer i sin studie fram till att ledarskapet är en social process som är 
viktig att reflektera över. 
 
Åberg (1995) beskriver den demokratiske ledaren som en person som vet vad denne vill och 
som anpassar undervisningen till elevernas nivå. Åberg rekommenderar den demokratiska 
ledarstilen och menar på att den tillåter eleverna att delta i undervisningen på ett sådant sätt att 
en vi-känsla skapas (a.a.). Steinberg och Sourander (2010) redovisar också tankar som visar 
på betydelsen av att veta vad man vill.  Vi tolkar detta som att det är av stor betydelse att ha 
klara målbilder för riktning, bemötande och värdegrund samt att tillsammans med eleverna 
bygga upp en gemenskap där alla är tydliga och överrens om vad man vill åstadkomma. 
Vidare förstår vi detta som att om utveckling skall ske åt rätt håll är det viktigt att man som 
lärare vet vad man vill. Vet man vad det är man vill uppnå så är det lättare att nå målen. 
Utifrån Steinberg och Souranders (2010) tankar menar vi att man som lärare får tydligare och 
mer påtagliga resultat om man vet vad man vill uppnå och vad man har för värdegrund. Den 
demokratiska värdegrunden gör enligt Åberg (1995) att det finns utrymme till att vara 
annorlunda och lägger grunden till en större acceptans vad gäller olikheter. 
 
En professionell lärare har enligt Frelin (2010) en professionell omtanke om eleverna vilket 
innebär att läraren fattar sina beslut utifrån ett medmänskligt perspektiv. Den professionella 
omtanken som Frelin (2010) redogör för innebär att läraren inte bara lär ut hur man bör vara 
för att vara en bra medmänniska utan också är det själv. Samuelsson (2009) menar att en 
professionell lärare behåller kontrollen i klassrummet och att de provocerande eleverna som 
försöker ta över makten inte får något gehör. Enligt Samulesson (2008) har lärare och ledare 
med bristande förtroende till sig själv som person och till eleverna större benägenhet att 
använda hot för att kontrollera situationen. Samuelsson (2008) menar också att lärare kan vara 
motsägelsefulla i sitt handlande och fokusera på oönskat elevbeteende istället för det önskade, 
vilket i sin tur leder till mer oönskat beteende. 
 
Enligt Coloroso (2003) är social mobbning i form av uteslutning en av de mest vanligt 
förekommande formerna av mobbning bland ungdomar och i dessa fall förstår vi det som att 
läraren inte har lyckats förmedla det medmänskliga perspektivet som Frelin (2010) talar om. 
Nevander-Friström (2006) menar att en lärare som inte vänder blicken mot sig själv aldrig 
kommer att kunna vända en klass. Vidare menas att man bör vara medveten om det egna 
agerandets roll för att kunna få ett bra resultat (a.a.). Steinberg och Sourander (2010)  
redovisar också vikten av att se på sig själv och ta personligt ansvar för att förverkliga 
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visioner om ett bra ledarskap. Vi har sett i studiernas resultat att det som fokuseras på är det 
som utvecklas och det är därför av stor vikt att fokusera på det positiva och förvänta sig något 
bra. Nevander-Friström (2006) menar att vi för att kunna göra detta måste vända blicken mot 
oss själva, reflektera över det egna agerandets roll och inse att lärarna och ledarna är 
bidragande faktorer till de resultat vi ser och en del av den psykosociala miljön. Även Aspelin 
(2003) betonar vikten av reflektion kring sitt eget handlande för att kunna utvecklas. Det skall 
dock kommas ihåg enligt Steinberg och Sourander (2010) att det egna ledarskapet är lättare 
att påverka än vad kringliggande faktorer är. 
 
Frelin (2010) kommer i sin studie fram till att elever får förtroende för lärare som är 
välvilliga, begripliga och rättvisa. Detta kan länkas samman med resultatet i Cederwalds 
(2006) studie vilket är att den kommunikativa pedagogiken är viktig för klassrumssituationen. 
Vidare menar Häggqvist (2004) att ledarskapet förändras med tiden och ofta går från att vara 
instruktivt till mer delegerande.  
 
Åberg (1995) talar om den demokratiske ledaren som anpassar sin undervisning beroende på 
gruppen och som har ett tydligt mål med undervisningen. Det står i skolans styrdokument att 
elever skall vara väl förankrade i de värderingar vårt samhälle bygger på 
(Utbildningsdepartementet 1994). Under arbetet med vår studie har vi fått förståelse för att 
lärarens otydlighet i den språkliga kommunikationen lämnar ett större utrymme för tolkning 
hos eleverna. Vissa elever kan skapa sig en tolkning, stå fast vid den och försvara den medan 
andra elever inte är lika oberoende och är i behov av en bestämd tolkning. När dessa två 
elevgrupper möter varandra kommer troligtvis de som är säkra i sig själva att föra arbetet 
framåt och de som är osäkra i sig själva att följa med strömmen utan att reflektera över egna 
åsikter. Om man ser på detta ur Juul och Jensens (2009) perspektiv kring barns självkänsla 
bildas en ond cirkel och de elever som redan är osäkra i sig själva får inte möjlighet till att 
delta på så sätt att deras självförtroende skulle kunna växa. Juul och Jensens teori är att det är 
barn med låg självkänsla som blir mobbare. Mobbning kan utifrån detta perspektiv härledas 
tillbaka till en bristande kommunikativ förmåga hos läraren. Vi tolkar detta som att det i första 
hand inte är eleverna som utesluter varandra utan läraren som skapar en segregerad 
arbetsmiljö som ger upphov till uteslutning och mobbning. 
 
Tschannen-Moran (2009) redogör att undervisningen måste läggas upp på ett sätt att tid blir 
avsatt för gruppövningar och kommunikation. Ludvigsson (2009) diskuterar kring att det är 
ledarens uppgift att vara en god förebild genom att skapa en miljö som bygger på samarbete. 
 
Coloroso (2004) talar om, att barn behöver vuxet stöd för att kunna bryta onda cirklar av 
mobbning. De vuxna måste vara medvetna om att alla mobbningsfall är unika och bör därför 
också behandlas så (Björk, 1995).  Detta kan göras genom att dela ut trivselenkäter och öka 
lärartätheten på skolgården (Olweus, 1992). Olweus menar också att man genom att utforma 
uppgifter på ett sådant sätt att ett ömsesidigt beroende bland elevgruppens medlemmar skapas 
kan bidra till en mer tolerant och positivt laddad miljö. Mobbning kan således enligt Olweus 
(1992) teorier förebyggas genom olika former av de vuxnas närvaro. Denna närvaro kan 
enligt Säljö (2010) vara en direkt bidragande faktor till att eleverna lär sig samspela för att 
hantera konflikter eftersom de ser hur de vuxna agerar.  
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5.2 Miljöpåverkan 
 
Lindgren (2010) kommer i sin studie fram till att den språkliga kommunikationen kan vara 
bristfällig och att detta leder till att eleverna fokuserar på hinder snarare än på möjligheter. 
Cederwald (2006) presenterar i sin studie att den kommunikativa pedagogiken som innefattar 
kommunikation, lyssnande och reflektion är mycket viktig. Det är denna pedagogik som 
enligt Cederwald leder till en behagligare miljö, bättre självkännedom och bättre relationer.  
 
Säljö (2010) betonar det talade språkets betydelse för ett sociokulturellt perspektiv där lärande 
sker genom kommunikation med omgivningen. Även den icke-verbala kommunikationen har 
stor betydelse menar Steinberg och Sourander (2010). Det skall heller icke förglömmas att hur 
man lyssnar på varandra är grunden i kommunikationen och att kommunikationen i sig väcker 
olika känslor hos olika människor (Larsson, 2000). All icke-verbal kommunikation som äger 
rum i skolans värld har en betydelse för hur lärandemiljön utvecklas (Steinberg och 
Sourander, 2010).  
 
Vidare klargör Ludvigsson den psykosociala miljöns betydelse för hur ledarskapet utvecklas 
och blir till. Samuelsson (2008) klargör att den psykosociala miljön verkar som en påminnelse 
för hur önskvärt beteende ser ut. 
 
Juul och Jensen (2009) beskriver självkänslans roll för ledarskapet. Har man som ledare låg 
självkänsla kan det bli svårt med den naturliga auktoriteten vilket kan bidra till svårigheter för 
denne som ledare. Larsson (2000) menar att det för att man skall kunna fungera som en bra 
ledare är viktigt att man först förstår sig på den egna personligheten. Detta för att inte bli 
osäker på sig själv och hämmad av okunskap om sig själv. Vidare menar Larsson att rädslor 
kan ligga begravda i det undermedvetna och om man inte jobbar med dessa så kan den 
otrygga känslan man känner i sig själv hindra en från att lyssna fördomsfritt och att se 
objektivt på omgivningen. Detta tolkar vi som att det är viktigt att man jobbar med sina 
rädslor för att kunna vara fullständigt närvarande och kunna se objektivt på omgivningen. Om 
man är för upptagen av sin oro så kan man missa att se eleverna. Coloroso (2004) kommer 
fram till ett flertal åtgärder man kan vidta för att förbättra arbetsmiljön och öka 
medvetenheten. Coloroso nämner tydliga regler om mobbning, konsekvent handlande, vuxna 
på skolgården samt att öka medvetenheten hos föräldrarna. Vidare menar Coloroso att barn 
behöver vuxet stöd för att kunna bryta onda cirklar av exempelvis mobbning. Skolpersonalens 
rutiner, inställning och beteende till fenomenet kan vara avgörande för hur arbetet mot 
mobbning går till samt får för resultat. Olweus (1992) menar att då majoriteten av all 
mobbning som sker på skolans område sker under raster så kan en hög lärartäthet på 
skolgården och i andra utrymmen där eleverna vistas göra att den minskas. Olweus ger ännu 
ett exempel på hur mobbning kan upptäckas och förhindras, och det är att göra en anonym 
undersökning med frågeformulär. Skoverket (2006) ger tydliga riktlinjer om att all personal 
på skolan ska vara aktiva i att motverka och förebygga förekomsten av trakasserier. Det är vår 
åsikt att man som lärare aldrig bör använda sig av hot i klassrummet för att kontrollera 
situationer vilket Samuelsson (2008) nämner som en metod för osäkra lärare att skapa ordning 
på. 
 
Den personliga ledarstilen beror också på hur läraren blir behandlad av sin överordnade 
(Ludvigsson, 2009). Tschannen-Moran (2009) studie visar också den att det egna ledarskapet 
formas i relation till den egna ledningen men också i relationen till andra lärare. Häggqvist 
(2004) menar i sin tur att en dålig arbetsmiljö som denna kan leda till ökad stress, ohälsa och 
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att man stannar hemma från skolan. Är det därtill också oklart om vem som har ansvaret över 
arbetsmiljön och vad som utgör arbetsmiljön kan det bli svårt för lärare och elever att se 
sambandet mellan ohälsa och arbetsmiljö (a.a.). Häggqvist (2004) menar att alla har ett 
gemensamt ansvar för skapa en väl fungerande arbetsmiljö och att man för att kunna detta 
måste ha en uppfattning om och kunskap kring vad en god arbetsmiljö innebär. 
 
5.3 Relationer 
 
Samuelsson (2008) redovisar att elever som har bristfällig tillit till sig själva ofta blir 
ofokuserade och detta leder till att undervisningen påverkas negativt. Frelin (2010) säger att 
en god självbild hos eleven är avgörande för att lyckas i skolan. Resultatet i Ludvigssons 
(2009) studie visar på att flera lärare låter kunskapsbiten komma i andra hand och att de 
istället fokuserar på att få det sociala kring eleven att fungera. 
 
Det talas mycket på lärarutbildningen om att man som lärare skall se alla elever. Detta kan 
kopplas samman med vad Juul och Jensen (2009) skriver om att den vuxne måste lära barnet 
att ta tillvara på sin identitet. Om man som lärare har den professionella omtanken (Frelin, 
2010) om sina elever är det högst sannolikt att eleverna tar tillvara på sin identitet och blir 
trygga i sig själva och vilka de är. Juul och Jensen (2009) förklarar att barn utvecklas optimalt 
vad gäller sunda värderingar tillsammans med vuxna i ledarskap och att dessa vuxna har ett 
stort inflytande på barns personliga utveckling. Vidare hävdar de att självkänsla hos ett barn 
utvecklas bättre om den vuxne lär barnet att ta tillvara på sin identitet. Juul och Jensen menar 
också att det är barn med låg självkänsla som blir mobbare. Genom att som lärare föregå med 
gott exempel kan man hjälpa eleverna att se vilka konsekvenser deras beteende har för 
omgivningen (a.a.). Om läraren har en avsaknad av den professionella omtanke som Frelin 
(2010) talar om kommer eleverna inte att kunna utvecklas optimalt vad gäller empati och 
medkänsla för andra människor. Resultatet blir att dessa elever blir mindre toleranta för vad 
som är olikt dem själva och att deras referensramar även fortsättningsvis hålls åtstramade och 
snäva. Lärare som inte hjälper elever att utveckla tilliten till sig själva bidrar till att skapa 
mobbare om vi utgår från Juul och Jensens (2009) teori att det är barn med låg självkänsla 
som blir mobbare.  
 
Enligt Samuelsson (2008) har en professionell lärare egenskaper så som att kunna skilja på 
det professionella och det personliga, de väver in korrigeringen av elever i undervisningen 
vilket gör att de inte behöver peka ut enskilda individer. Frelin (2010) kommer i sin studie 
fram till att elever får förtroende för vissa lärare men inte för andra. Enligt Ludvigsson (2009) 
kan detta ha att göra med att eleverna ser hur lärarnas relationer till varandra är och att detta i 
sin tur påverkar hur eleverna känner sig med dessa lärare.  
 
Steinberg och Sourander (2010) skriver om att vuxna som inte är överens om regler, är 
inkonsekventa och är otrygga inte heller får elevers förtroende. Vi tolkar detta som att 
förtroendet därmed grundar sig i relationen och inte bara i relationen mellan lärare och elev 
utan i alla relationer som råder i skolans värld. 
 
Enligt Frelin (2010) måste undervisningsrelationer förhandlas fram och menar på att det 
varken behöver vara lärarens eller elevens fel om detta inte går utan att det kan bero på 
förutsättningarna. Frelin (2010) visar i sin studie att en lärare som har en hög grad av 
professionalism är en lärare som har ett stort förtroende för sina elever och deras föräldrar. 
För att en lärare skall bli framgångsrik som professionell pedagog krävs att läraren har såväl 
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elevers som lednings förtroende (Tschannen-Moran, 2009). Tschannen-Moran redovisar 
också att om det finns en väl fungerande organisation så avspeglar sig förtroendet i alla delar 
av verksamheten. Vad gäller ledning presenterar Ludvigsson (2009) i sin studie att ledningen 
ser kontakten med lärare, elever och föräldrar som en av sina primära uppgifter. Vi har alla 
olika förväntningar på varandra och krav på hur vi förväntar oss att folk i vår omgivning skall 
bete sig (Samuelsson, 2008). Dessa förväntningar har en stor betydelse för arbetsmiljön och 
elevernas hälsa (Häggqvist, 2004). 
 
Läraren som förebild ger genom inställning och agerande en beskrivning av önskvärt 
beteende och detta tolkar vi enligt Olweus (1992) som om att det kan bidra till att förebygga 
mobbning. Vidare tolkar vi detta som att konsekvent agerande från lärarens sida gör det 
lättare för eleven att veta vad som önskas och budskapet blir lättare att förstå och därmed 
följa.  
 
5.4 Sammanfattning av diskussion 
 
Kan läraren i egenskap av ledare påverka den psykosociala miljön och därmed också påverka 
förekomsten av mobbning? 
Det framgår tydligt i diskussionen att alla i skolan har ett gemensamt ansvar för skolans miljö. 
Skolans psykosociala miljö är uppbyggd på relationer mellan skolans alla aktörer och skolor 
med ansträngda relationer borde således ha ett större problem med förtroendearbetet. Det har 
visat sig att en trygg och förtroendefull skolledning avspeglar sina värderingar i 
verksamhetens alla delar. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan förekomsten av 
mobbning och den kommunikativa pedagogiken samt hur pass väl lärarna behärskar och 
utövar denna.  Slutligen vill vi även lyfta lärartäthet där eleverna vistas som en möjlig faktor 
som kan påverka och minska förekomsten av mobbning.  
 
Vi vill hävda att läraren i egenskap av ledare spelar en stor roll i det förebyggande arbetet mot 
mobbning. Det är utan tvekan läraren som har det yttersta ansvaret för miljön och det är därför 
viktigt att som lärare vara tydlig vad gäller såväl mål som önskvärt elevbeteende. En lärare 
som innehar förmågan att reflektera över sitt eget agerande utstrålar trygghet och tillit vilket 
ökar elevernas förtroende till sig själva. Genom att som lärare vara konsekvent och rak i sitt 
handlande gör man det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. Dessa förväntningar 
bör fokusera på positiva resultat och sätta varje individs personliga erfarenheter och tankar i 
främsta rummet.   
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6 Sammanfattning och pedagogiska implikationer 

Studien hjälpte oss att få insikt i varje enskild lärares påverkan på den psykosociala miljön. 
Med en ökad medvetenhet om att varje enskild handling kan vara av stor betydelse för 
arbetsmiljön i skolan förstår vi komplexiteten i lärarens yrkesroll. Vi har fått en helt ny 
förståelse för hur viktig en kompetent ledare är för att bibehålla ett gott klassrumsklimat och 
för arbetet med relationsmedvetenhet. Det som slog oss under arbetes gång var att det räcker 
med en enda ledare med bristfälliga ledaregenskaper för att onödiga konflikter mellan elever 
skall uppstå. Det är vår tro att ett tydligt och reflekterande ledarskap gynnar såväl elever som 
lärandesituationer eftersom vi anser att tryggheten i detta ledarskap hjälper eleverna att 
utveckla både självkänsla och empati.  

I denna studie framgår vikten av att reflektera över sitt eget ledarskap och inte förlita sig 
enbart på erfarenheter utan ständigt söka utveckla en större medvetenhet. Om läraren inte är 
tillräckligt tydlig i sitt ledarskap och inte behärskar den kommunikativa pedagogiken kan 
detta vara en bidragande orsak till att det uppstår negativ stämning mellan elever eftersom 
ansvaret läggs över på eleverna att få situationen att fungera. En lärare som vet vad denne vill 
gör det lättare för eleverna att se och att uppnå målen. Som lärare är det dock viktigt att man 
inte glömmer att inkludera eleverna i beslut och att man har en professionell omtanke om 
dem. Har man förväntningar på positivt elevbeteende istället för på negativt elevbeteende är 
chansen större att man får se mer av det positiva. En professionell lärare ger inte bara 
instruktioner om hur man ska vara, utan är också en tydlig förebild själv. Om man som 
Nevander-Friström (2006) skriver inte vänder blicken mot sig själv kan man aldrig vända en 
klass. I denna studie har vi insett att läraren är otroligt viktig i arbetet för att bryta den onda 
cirkeln av mobbning. Det finns som vi har sett ett flertal åtgärder man kan vidta på skolans 
område i form av förebyggande arbete, men då krävs det att man är medveten om att man är 
en del av och kan påverka den psykosociala miljön.  

Det hade varit intressant att undersöka ett mindre område inom ledarskap och mobbning. Det 
är dock svårt att känna till dessa områden då man innan arbetet påbörjats inte är medveten om 
dessa områden och teorier kring dem. Vad som fångade vårt intresse och vad vi skulle vilja få 
mer kunskap om är tillvägagångssätt för att skapa en god psykosocial miljö. Om fler lärare 
tog sin roll som demokratisk ledare i betraktande tror vi att förekomsten av mobbning skulle 
minska.  

Som blivande lärare tar vi från denna studie med oss otroligt mycket in i vår blivande 
yrkesroll. Vi har insett att den psykosociala miljön är påverkningsbar och att läraren i 
egenskap av ledare har som uppdrag att lära eleverna att alla spelar en roll för helheten. Det vi 
framför allt tar med oss är vetskapen om vi alla är lika på ett sätt och det är att vi alla är olika. 
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