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Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag kartlagt litteratur om hur lärare, genom sitt sätt att agera, med hjälp av 

sitt ledarskap och undervisning kan skapa värderingar om ett respektfullt bemötande hos 

elever som medför att de inte mobbar andra. Syftet konkritiserades i hur kan lärare agera som 

ett föredöme för goda relationer eleverna emellan? Hur kan lärare som ledare i sin 

undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning? Studien genomfördes genom en 

systematisk litteraturgenomgång i vilken olika sätt att förebygga mobbning sammanställdes 

utifrån forskningsfrågorna. Resultatet visar att lärare med deras ledarskap, kan handha och 

handla på ett sådant sätt att de skapar ett förtroende hos elever genom att vara ett föredöme. 

Med hjälp av att visa engagemang, vara öppen, genom att vara ständigt förbered och 

uppdaterad i vad forskning säger om hur man kan förebygga mobbning kan lärare med hjälp 

av sitt ledarskap minska grogrunden till mobbning. Om ett ständigt arbete pågår med att 

förbättra den sociala kulturen hos elever, t.ex. genom att arbeta med språkbruket så går det att 

nå resultat. Lärare kan använda sig av samma lärstrategier som vid de vanliga studierna så att 

det som lärs ut om hur den sociala kulturen kan fungera, blir djupinlärda värderingar som 

elever kan ta med sig även vid andra tillfällen i livet. Lärare som är förbereda på hur man 

agerar då det uppstår konflikter har möjlighet att med hjälp av sitt ledarskap, och sitt agerande 

i de situationerna förebygga mobbning i framtiden och skapa en modell för elever om hur de 

själva kan agera vid konflikter och i relationer med andra människor. 

 
Nyckelord: Ledarskapsroll, litteraturstudie, lärare, mobbningsförebyggande 
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Inledning 
 

 

Mobbning är ett fenomen som påverkar. Tio procent i årskurs 1–6 och sju procent av eleverna 

i årskurs 7–9 svarade att de blivit utsatta för mobbning under det senaste året enligt 

Friendsrapporten 2018.1 26 procent av alla elever har upplevt att de blivit kränkta. Antalet 

anmälningar till Skolverket har ökat stadigt de senaste åren. År 2013 fick Skolverket in 3575 

anmälningar, år 2017 fick de in 5013 anmälningar.2 Mobbningsärenden tar tid och resurser, 

stör skolans verksamhet och utbildningen, orsakar konflikter och oro, men framför allt skapar 

mobbning lidande, och även långsiktiga konsekvenser för dess offer. Därför är det av vikt att 

förebygga mobbning. I skolagen (SFS 2010: 800) står det i 6 kapitlet Åtgärder emot 

kränkande behandling paragraf 6 att huvudman är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för 

att motverka kränkande behandling av barn och elever. Enligt paragraf 7 ska huvudman 

vidtaga åtgärder som förebygger och hindrar att barn och elever kränks. Det förebyggande 

arbetet börjar redan i klassrummet, och i klassrummet har lärare betydelse för det sociala 

kultur som utvecklas mellan elever. Lärarkåren har en stor inverkan på vad elever lär sig. 

Enligt John Hatties sammanställda lista över de 150 påverkandefaktorerna som påverkar barns 

skolresultat mest, kommer lärare på första plats.3 Är det så att lärare även är en stor 

påverkande faktor på vad elever lär sig om hur de ska bete sig mot varandra är det viktigt att 

lärare har så god kunskap som det är möjligt, och är tränade på att förebygga mobbning.  

 

I Skolverkets undersökning av kränkande beteende så svarar barn i femteklass att de upplever 

att lärare har makten att kunna kränka barn.4 Att barnen upplever att lärare har makten att 

kränka innebär också att lärare har makten att låta bli, men har lärare även 

möjligheten/makten att förebygga kränkningar, mobbning och andra liknande incidenter? I så 

fall, vilka är dessa möjligheter? Hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer 

eleverna emellan? Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som 

förebygger mobbning?  
 

                                                           
1 Friends, Friendsrapporten 2018, Printr.se, s. 20-21 
2 Skolinspektionen, Statistik över anmälningsärenden 2017, 2018, s. 4 
3 Jesper Ersgård, De fem stora,  Natur & Kultur, Stockholm, 2016, s. 60 
4 Skolverket, Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier, 
RAPPORT 326 2009, Stockholm, 2009, s. 81-83 
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Skolforskare har länge utgått ifrån att det är vuxna som har huvudrollen i barns moraliska 

uppfostran, mellan föräldrar och deras barn, mellan lärare och deras elever.5 Det är något som 

nuförtiden blivit bli mer och mer ifrågasatt. Det är inte bara föräldrar och lärare som 

uppfostrar barn, även barn är varandras sociala aktörer och uppfostrare i den vardagliga 

interaktionen på skolan. Det förhindrar dock inte att lärare har möjligheter att påverka hur 

barn uppfostrar och socialt agerar mellan varandra. Lärare kan påverka elever att behandla 

varandra med respekt, låta bli att kränka och mobba varandra. 

  

Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att beskriva hur lärare med hjälp av sin ledarskapsroll i den dagliga 

undervisningen kan förebygga mobbning.  

- Hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer eleverna emellan?  
- Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning?  

 

                                                           
5 Michael Tholander, Moralisk fostran mellan elever, Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 
10 nr 2, 2009, s. 99 
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Bakgrund 
 

För att på bästa sätt kunna påbörja ett effektivt arbete med att förebygga mobbning och att bli 

bra på det så behövs kunskap om vad mobbningsproblematik består av. I detta avsnitt ges 

därför en bild av vad forskare menar att mobbning är, vilka dess orsaker är, hur mobbare och 

mobbade beskrivs i forskning och vilka konsekvenser mobbning kan få. 

  

Vad är mobbning? 
 

Vetenskapen är inte överens om vad som menas med mobbning. Olika forskare har olika 

uppfattningar om vad mobbning är.6  Ett par exempel är: 

 

Antimobbningsorganisationen Friends benämner mobbning som: 

 

När någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer 

vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge 

och ha svårt att försvara sig.7  

 

Dan Olweus som har ägnat mer än 40 år i mobbningsforskningens tjänst8 definierar mobbning 

som: 

 

 Att någon person blir utsatt upprepade gånger under en viss tid för negativa 

handlingar från en eller flera personer.9 

 

Människor uppfattar verkligheten ur olika perspektiv. En objektiv bild av fenomenet 

mobbning är svår att vaska fram och olika vetenskapliga traditioner har olika utgångspunkter. 

Detsamma gäller inom lärarkåren, skolan och i samhället i stort. Vilken tolkning man har av 

begreppen, och vad man tror det beror på att mobbning förekommer påverkar vilka 

förebyggande åtgärder som används för att förhindra mobbning. 

 

                                                           
6 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 21 
7 Friends, Ordlista,  https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/ordlista/, 2018, 2018-09-16 
8 Mimmi Palm, Forskaren som sätter tonen, Pedagogiska magasinet, https://pedagogiskamagasinet.se/forskaren-som-satter-tonen/, 2009,  
2018-12-20 
9 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm,  2009, s. 4 
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Även teorier om vad mobbning beror på är flera. Barn tycks i en tidig ålder vara medvetna om 

och markerar olikheter för att befästa gemenskap.10 Lite grann som i ett triangeldrama då 

någon försöker skapa gemenskap genom att måla upp någon som en gemensam fiende. Redan 

i barndomen blir att påpeka skillnader gentemot majoriteten ett sätt, en metod att känna sig 

normal, trygg, att uppleva tillhörighet inom en samhörighet och att ställa de utpekade utanför 

gemenskapen på ett mer eller mindre aktivt sätt. Från att inte umgås med dem som anses 

annorlunda till att göra narr av dem, ibland genom upprepade aktioner och även med hjälp av 

våld. En stor del av forskning om mobbning har inriktat sig på gruppvåld i olika former mot 

barn som sticker ut.11  De personliga egenskaperna som ett mobboffer enligt Olweus har är att 

den mobbade ofta har dålig kroppskontroll, är fysiskt svag, känslig och är underdånig, gråter 

lätt.12 De signalerar till omgivningen att de är misslyckade individer som inte vågar ge igen. 

Ofta anammar de mobbade dessa negativa attribut och ser sig som dåliga och misslyckade.13 

Dessa attribut kan också komma att användas som så kallade copingmekanismer av den 

mobbade, alltså en teknik de använder för att klara av, stå ut med svåra eller besvärande 

situationer.14 Att de mobbade rättfärdigar vad som görs mot dem med att de själva är dåliga, 

det blir en copingmekanism, ett sätt att stå ut med situationen utan att försöka komma ur den. 

Det är en föreställning om hur de själva är som kan finnas med de utsatta under alla nio år i 

grundskolan, i alla fall i mobbningsoffrens föreställningsvärld, och även under resten av deras 

liv enligt den socialpsykologiska attributsteorin. Som menar att elever som lagt på sig själv 

sådana attribut med utgångspunkt i det teoretiska perspektivet ses som tacksamma offer för 

mobbares ovilja.15  

 

I beskrivningen av mobbare och mobbade i forskningen är det oftast så att de mobbande anses 

onda, och de mobbade som goda.16 Utgångspunkten i Dan Olweus forskning var att mobbning 

grundar sig i ett aggressivt beteende.17 Han menar att ett utmärkande drag bland mobbare är 

aggressivitet.18 Även barn med aggressionsproblem kan bli den som blir mobbad. De blir ett 

                                                           
10 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm,  2009, s. 14 
11 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011,  s. 10 
12 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm,  2009, s. 23 
13 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska 
universitet, Luleå, 2003, s. 163 
14 S. 168 
15 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska 
universitet, Luleå 203, s. 163 
16 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 54 
17 S. 10 
18 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm,  2009, s. 25 
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tacksamt offer eftersom de reagerar starkt19, tar åt sig och ofta ställer till det så pass mycket 

med sin aggressiva respons då den hamnar i affekt att den ofta får skulden bland lärare för det 

inträffade. Den typen av mobbningsoffer kallar Olweus för det provocerade offret. De övriga 

kallar han för passiva offer.20 

 

Ellmin menar att en person med aggressionsproblem också kan vara en person som relationer 

med andra elever är livsviktigt för.21 Den gemenskap de får på skolan genom att vara 

aggressiv, som en mobbare, kan vara avgörande för dem. Det kan bero på att de inte finner 

den formen av relationer som de har i skolan i sina hem. Så att ta av dem den roll de har, även 

om den är negativ kan vara att ta av dem allt om inte dessa personers sociala färdigheter 

utvecklas som en del i antimobbningsarbetet. Det gäller att ge dem en annan roll som ger dem 

trygghet i att de hör hemma i klassen och på skolan. Lyckas skolan inte med det kan åtgärder 

för att få personen att lägga ifrån sig sin roll få motsatt effekt.  

 

Solveig Hägglund skriver att mobbning kan ha att göra med barns utveckling och lärande att 

göra.22 Hon anser att situationer som mobbning uppstår i inte är oberoende av sin omgivning 

och sammanhang. I det sociala sammanhang som skolan är så lär sig barn mer om sig själva, 

skapar sig en bild av vem de är.23 Den bilden elever får av sig själva, skapar de i relation till 

andra. Även då deras bild av andra eftersom de lär sig mycket om sig själv genom att studera 

skillnader mellan sig själv och andra. Barnens arbete med att skapa relationer kan orsaka 

mobbning.24 Det innebär att situationer som kan betecknas som mobbning först kan förstås 

genom att studera dem ur kamratkulturens perspektiv. 

 

Styrdokument 
 

Huvudman ska vidtaga åtgärder som förebygger och hindrar att barn och elever kränks. Att 

detta är ålagt huvudman i skollagen är viktigt därför att aktivt förebyggande av mobbning kan 

minska risken för att någon ska bli utsatt för mobbning. Eftersom det förebyggande arbetet 

börjar redan i klassrummet så är det av vikt att huvudman ser till att lärare är goda 

mobbningsförebyggare och ger dem den utbildning och uppföljning som de behöver för att bli 

                                                           
19 Kiva skola - Programmet, Handboken för föräldrar, http://www.kivakoulu.fi/vad_beror_mobbning_pa, 2009,  2018-11-24 
20 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm,  2009, s. 26 
21 Roger Ellmin, Att förebygga mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm, 2014, Stockholm, 2014, s. 205 
22 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 61 
23 S. 61 
24 S. 63 
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bra på det arbetet. Då finns det en god chans att huvudman klarar av att bedriva det 

målinriktade arbetet mot mobbning som lagen kräver.  

 

I läroplanen står det att lärare i samråd med övrig personal ska utveckla nödvändiga åtgärder 

för förebygga alla former av kränkande behandling.25 Samt att det ska utarbetas planer om hur 

de ska förebygga och agera i förebyggande syfte. Dessutom ska regler om hur arbetet och 

samvaron ska fungera skapas och dessa normer klargöras.  

                                                           
25 Skolverket, Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, reviderat 2017, Stockholm, 2017, s. 13  
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Tidigare forskning 
 

Vad kan mobbning få för konsekvenser? 
 

Mobbning och kränkningar får effekter även på sikt för de personer som blir utsatta. En del 

kan hamna i något som Martin Seligman gav begreppet inlärd hjälplöshet.26 De lär sig att de 

är chanslösa, befinner sig i ett hopplöst underläge. Eftersom de upplever att de har bristfällig 

kontroll över sin situation får de uppfattningen att de är odugliga, att inget tjänar något till, 

vilket kan leda till passivisering. Detta är något som kan påverka individen på alla områden, 

såsom att de aldrig tar sig för något för att förbättra sin situation eller sig själva.  Det är inte 

enbart direkt mobbning som kan orsaka detta. Även föräldrar, lärare och andra vuxna som 

säger åt barnen att det är inte är lönt att försöka eftersom de ändock inte klarar av det de vill 

klara av kan bidra till en sådan självbild. Kommentarer från lärare kan många gånger hamna 

under begreppet mobbning, och de kränkande kategorierna. Även föräldrar med fler vuxna 

kränker barn, och säger saker som skapar en negativ, hopplöshet och dålig självkänsla. Enligt 

Friendsrapporten 2018 så upplever sex procent av elever i årskurs 3–6 och elva procent av 

elever i klass 6–9 uppger att de blivit kränkt av någon vuxen det senaste året.27  En person 

som blir utsatt för något som kränker dem blir oftast rädda för att hamna i liknande 

situationer. Rädslan för mobbning kan bli väldigt stark eftersom det är otrevligt att bli utsatt. 

Många människor som blir retade, mobbade eller utsatta för annan form av kränkande 

behandling kan komma att ändra sitt beteendemönster, kan drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD).28 Heinz Leyman menar att offren kan hamna i en form av ofrivillig 

tanketerror, det blir svårt att koncentrera sig eftersom offren inte kan släppa det hemska som 

hänt. En riksomfattande undersökning visar att ca 3,5 procent av landets befolkning är utsatta 

för kränkande behandling som faller inom ramen för mobbningsdefinitionen och av dessa så 

riskerar 10–20 procent att bli totalt utslagna på arbetsmarknaden.29 

 

Något om metoder för förebyggande? 
 

I forskning står det inte mycket om hur lärare på vanliga lektioner kan förebygga 

mobbningen. I forskning om hur lärare ska lära ut övriga kunskaper och värderingar i skolan 

                                                           
26 Roger Ellmin, Att förebygga mobbning i skolan, Liber AB, Stockholm, 2014, s. 72 
27 Friends, Friendsrapporten 2018, Printr.se, s. 20 
28 Jill Linnerheim, Mobbning - Ett samhällsproblem,  http://web.comhem.se/~u44318622/Sjukd/Kursdok/MOBBNING.PDF, 2001, s 13-14 
29 Heinz Leymann,. Från mobbning till utslagning i arbetslivet, Publiza, Stockholm 1992, s. 7-8 
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finns det dock en del att hämta. Alltså forskning om hur lärare använder sig av sitt ledarskap 

för att lära elever de kunskaper och förmågor som skolan ska lära ut.  

 

Som en del i den mobbningsförebyggande forskningen så har Skolverket har anlitat sju 

forskare som granskat åtta olika metoder som skolor kan använda mot mobbning. Dessa 

metoder är: 

  

Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och StegVis.  

 

Skolverket har beslutat att inte rekommendera något av programmen fullt ut. Eftersom ingen 

skola använder sig av enbart en metod så är det svårt att utvärdera dem.30 Skolverket menar 

att mobbning är ett komplext problem som det inte finns någon universell metod mot. I 

Skolverkets sammanfattning av metoder mot mobbning kommer de dock fram till att följande 

insatser är mest effektiva. 

 

• Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning – inte bara vid 

enstaka tillfällen, utan att elever i hög grad får i uppgift att med stöd av och i samarbete 

med vuxna på skolan hålla i olika aktiviteter med syfte att skapa en god atmosfär, 

(kamratstödjare räknas inte till denna insats). 

• Uppföljning/utvärdering – av elevernas situation när det gäller mobbning genomförs 

regelbundet och resultaten används för att utveckla och justera insatserna mot 

mobbning. 

• Kooperativt lag – det vill säga antimobbningsteam, trygghetsgrupp eller dylikt, med 

bred sammansättning av både lärare och personal med specialistkompetens såsom 

skolsköterska, kurator eller specialpedagog. 

• Åtgärder för mobbare och mobbade – det finns rutiner för att åtgärda och följa upp 

som berör både den som blivit mobbad och den som utfört mobbningen. För att insatsen 

ska ha effekt även för flickor måste det också finnas rutiner för bearbetning och stöd till 

de inblandade. 

                                                           
30 Skolverket, Utvärdering av metoder emot mobbning, Rapport 353,  Danagård Litho AB, Stockholm, 2011, s. 11-12 
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• Personalutbildning – innebär att flertalet av personalen fått utbildning som ökar 

deras förståelse för mobbning och kränkningar. Eftersom det är viktigt i det 

förebyggande arbetet att personalen har kunskap om den senaste forskningen i ämnet.31 

 

Om inte kompetensen finns på en skola så går det att använda sig av utomstående 

aktörer, bland annat Farstamodellen och intresseorganisationen Friends utbildar även 

lärare på de platser där de anlitar dem eller anammar deras metoder.32 

 

Dessutom fungerar för flickor: 

• Rastvaktssystem – väl utvecklat, schemalagt och baserat på kartläggning av platser 

som upplevs som farliga och där det finns särskild personal med uppgift att vistas bland 

eleverna och ordna särskilda aktiviteter för dem. 

 

Dessutom fungerar för pojkar: 

• Relationsfrämjande mellan elever – en medveten strategi som konkretiseras i 

aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap. 

• Dokumentation av ärenden – utifrån utarbetade rutiner. 

• Ordningsregler – framtagna i samarbete mellan personal och elever. 

• Disciplinära strategier – som lärare finner stöd i och agerar efter, exempelvis 

gällande vilka påföljder eller konsekvenser som används vid oacceptabelt beteende.33 

 

I den forskning som Skolverket beställt och i deras rekommendationer finns inget skrivet om 

hur lärare i klassrummet kan förhindra, förebygga mobbning under deras vanliga 

undervisning i klassrummet med hjälp av sitt ledarskap. Det som står om lärare är att det 

fungerar bra om lärare med fler skolpersonal får utbildning som ökar deras förståelse för vad 

mobbning och kränkningar är.34 

 

Lärare kan även vara en del av de kooperativa lagen som arbetar för att förhindra mobbning. 

Det går att tolka rekommendationerna som att lärare kan vara delaktiga i uppföljningen, att de 

dokumenterar, ser till att ordningsregler och disciplinära strategier åtföljs. Att lärare är en av 

                                                           
31 Skolverket, Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta emot trakasserier och kränkningar, Danagård Litho AB, 
2014, s. 70 
32 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska 
universitet, Luleå 2003, s. 147, 158 
33 Skolverket, Sammanfattning av Utvärdering av metoder mot mobbning, Rapport 353, Danagård Litho AB, Stockholm, s. 17   
34 Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot mobbning, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 12 
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de vuxna som tillsammans med eleverna ska skapa en god atmosfär. Det kan även vara lärare 

som kan vara rastvakter även om det inte står att det just är lärare som ska vara det i 

rekommendationerna och hjälpa till att se till att farliga platser kartläggs och bevakas. 

 

Annan forskning handlar om vad som orsakar mobbningen, vilka som bli utsatt eller blir 

utsatta, orsak och verkan. I många studier har fokuset legat på den direkta mobbningen,35 

(Fysisk och verbal mobbning).36 Flickors mobbning har definierats som indirekt mobbning 

(Ryktesspridning, uteslutning och utstötning). Fram till modern tid har det forskats mest om 

den mobbning som det påstås att pojkar ägnar sig åt mer. Enligt forskare så vägrar till och 

med många lärare att medge att flickor mobbar.37 Nu finns det forskning som fokuserat på 

pojkar som mobbar pojkar, pojkar som mobbar flickor, och även om flickor som mobbar 

flickor. Om då flickor mobbar pojkar finns det mindre forskning. Det är inte ovanligt att den 

formen av mobbning handlar om kärlek, om de är, eller om vem de är kär i. 17 procent av 

eleverna i årskurs 3–6 anser att de blivit kränkta på grund av vem de är kär i.38 I högstadiet 

handlar mobbning i ämnet oftare om vilken sexuell läggning personer har, åtta procent i 

årskurs 6–9 anser sig ha blivit utsatta av den formen av kränkning.39  

 

 

 

 

                                                           
35 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 32 
36 Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot mobbning, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 12 
37 Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander, Mobbning - En social konstruktion, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 58 
38 Friends, Friendsrapporten 2018, Printr.se, s. 24 
39 S. 24 
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Metod 
 

För att kunna beskriva hur lärare kan förebygga mobbning med hjälp av sin ledarskapsroll i 

den dagliga undervisningen genomfördes en litteraturstudie i form en systematisk 

litteraturgenomgång. Bryman menar att för att hitta studier som är relevanta för att uppfylla 

syftet med studien så kan bland annat handledaren tillfrågas om vilken litteratur och vilka 

sökord som varit relevanta,40 ett råd som följdes i arbetet. De forskningsfrågor som har styrt 

sökandet41 har lett studiens inriktning vidare mot lärares ledarskap och roll, eftersom det i ett 

tidigt skede visade sig att lärares roll som ledare och dess förtroende bland elever spelade en 

viktig roll i det mobbnings förebyggande arbetet. Vilket gjorde att publicerad forskning och 

litteratur insamlades om hur lärare kan förebygga mobbning med hjälp av sitt ledarskap innan 

den uppstår. Sökord som är använda är mobbning, konsekvenser av mobbning, 

mobbningsförebyggande, lärare som mobbningsförebyggare, lärare som föredöme, 

relationer, grupprocesser, positiv skolkultur, lärare som konfliklösare, lärares ledarskap, 

lärares roll, dessa sökord har även översatts till engelska och det har sökts efter forskning på 

engelska som har kunnat vara relevant. I den forskning som hittats har det även sökts vidare i 

de relevanta källor som uppgivits av den forskningen för att uppnå syftet med uppsatsen. De 

sökmotorer som först och främst använts är Google och Diva portalen.  

  

Urval av litteratur 
 

Den litteratur, forskning, data och annan information som valdes ut bland det som lästes om 

mobbning var den som skrev något relevant om just hur lärares roll i arbetet mot mobbning 

kan se ut.  För att uppfylla det första syftet om hur lärare kan bli ett föredöme som elever vill 

ta efter så söktes det efter sådant som skrivits om lärares roll som föredöme.  Det söktes även i 

litteratur om lärares ledarskap för att uppfylla det andra syftet. -Hur lärare som ledare i sin 

undervisning kan bidra till en kultur som förebygger mobbning. I litteratur om relationer 

mellan lärare och elever, om grupprocesser fanns också en hel del och hämta eftersom det 

visade sig att både lärares roll som föredöme och ledare påverkas av hur relationer med elever 

ser ut och att kännedom av hur grupprocesser fungerar kan underlätta det förebyggande 

arbetet.  

 

                                                           
40 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 3, Liber, 2018, Stockholm, s 143 
41 S.163 
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För avsnittet om ”lärare som föredöme” har viktiga källor varit: 

• Så kan lärare stoppa nätmobbningen av Friends.  

• Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande av Maj Britt Drugli. 
 

(Se bilaga 1 för övrig litteratur för detta tema). 

 

I det andra underkapitlet om ”Att vara ett positivt föredöme i hur man bygger relationer” så 

användes litteratur som handlade om just hur man bygger relationer och vilken betydelse att 

bygga relationer i arbetet med att vara ett föredöme. 

 

För avsnittet om ”lärare som ledare” har viktiga källor varit: 

• Lärarledarskap av Mariann Landin & Christina Hollström.  

• Grupprocesser av Stensaasen och Sleeta 

• Att förebygga mobbning i skolan av Roger Ellmin. 

• Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande av Maj Britt Drugli. 

• Strategi mot mobbning en antologi som Sonja Sharp & Peter K Smith är redaktörer i. 

 

(se bilaga 2 för övrig litteratur för detta tema). 

 

Analys av litteraturen 
 

I första avsnittet ”Lärare som föredöme” valdes underrubrikerna ”Föredöme på nätet” och 

”Hur vara ett positivt föredöme i hur man skapar relationer” eftersom de direkt beskrev 

lärares roll som föredömen och dess betydelse. I avsnittet ” Lärares som ledare” valdes att ha 

åtta underkapitel för att på så tydligt sätt som möjligt belysa hur ledarskapet påverkar olika 

delar av det förebyggande arbetet. Följande underrubriker valdes då de på olika sätt visar på 

vikten av lärarens ledande roll för att motverka mobbning. Exempelvis ”Positiv skolkultur” 

för att där visas att ledarskapet påverkar relationer i skolan. ”Att förebygga mobbning i 

undervisningen” tar upp denna viktiga aspekt av lärarens ledarskap. Övriga underrubriker är: 

• Att visa omsorg om elever 

• Att visa omsorg utanför klassrummet 

• Att vara personlig 

• Hur påverkar det sätt en lärare löser en konflikt 
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• Lärstrategier 

• Om hur man följer upp temadagar.   

 

Metoddiskussion 
 

Ett problem den här studien har är att resultatet kan ha påverkats av hur insatt jag var tidigare 

i de olika inom forskningsfälten om mobbning vilket därmed påverkat den ingång jag haft, 

vilket Bryman menar att det utgör en spegling av mina egna skevheter.42 Jag kan därför inte 

vara säker på att jag funnit allt inom forskningsfälteten som är relevant. Därför kan jag inte 

med säkerhet påstå att jag inte trampar i samma fotspår som tidigare forskning utan att tillföra 

något nytt. Detta har jag försökt undvika genom att söka reda på forskning om ämnet från 

flera olika källor och forskningsfält med hjälp av en systematisk litteraturgenomgång på det 

sätt som Bryman beskriver.43 Om någon annan skulle forska om ämnet så skulle dess resultat 

kunna påverkas av dennes ingång och förförståelse av forskningsfältet precis som i mitt fall, 

så därför är det svårt att med säkerhet påstå att de skulle kunna komma fram till samma 

resultat. Resultatet kan också påverkas av hur bred förkunskap författare av litteratur som är 

refererade till i uppsatsen har av ämnet, och av hur många forskningsfält om ämnet 

mobbningsförebyggande som författare är påläst på. Författare som representerar eller 

förespråkar en eller några av de etablerade antimobbningsmetoderna för skolor kan 

naturligtvis vara partiska, alltså att det de beskriver och påverkas av att de metoder de vill 

framhäva eller tror mest på, sin eller andra speciella metoder. Det är svårt att i resultatet hitta 

klara svar om vilka sätt att förebygga mobbning som fungerar bäst för lärare. Bland annat 

därför att olika sätt som lärare kan handla, bete sig eller handha för att förebygga mobbning 

påverkas av lärares erfarenhet, ledarskap, engagemang, personlighet och hur utbildad lärare är 

i att förebygga mobbning. 

                                                           
42 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 3, Liber, 2018, Stockholm, s 139 
43 S. 130–164 
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Resultat 
 

Resultatdelen är uppdelad i två delar. Den första delen ”Lärare som föredöme” försöker 

klargöra hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer eleverna emellan? vilket 

hör samman med det första syftet ”Hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer 

eleverna emellan?” I den andra delen ”lärare som ledare” handlar det om det först och främst 

om forskningsresultatet runt det andra syftet, om ”Hur kan lärare som ledare i sin 

undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning?” Dock bör det påpekas att 

forskningen runt dessa syften går in i varandra. 

 

Lärare som föredöme 
 

I kapitlet så handlar forskningsresultatet om syfte ett ” Hur kan lärare agera som ett föredöme 

för goda relationer eleverna emellan?” Enligt Friendsrapporten 2018 påstår 25 procent av 

eleverna i årskurs 3–6 och 18 procent i årskurs 6–9 som behöver någon att prata med på 

skolan känner att de skulle vända sig till någon annan än någon lärare.44 För elever är det 

viktigt att kunna ha tillitsfulla relationer till vuxna, men lärare behöver inte vara terapeutiska, 

utan goda föredöme, visa sig och finnas menar psykiatern Crafoords enligt Landin & 

Hellström.45 

 

Föredöme på nätet 
 

Aktuellt nu på 2010-talet då det gäller lärares roll som föredöme är hur lärare beter sig på 

sociala medier. Enligt Friendsrapporten 2018 säger sig 29 procent av eleverna i årskurs 6–9 ha 

blivit kränkt/mobbad på nätet eller via mobil.46 Antimobbningsorganisationen Friends menar 

att det finns tre sätt för lärare att arbeta förebyggande på då det gäller nätmobbning. 

 
1. Prata med eleverna om hur man beter sig på nätet. Nätet är en social arena precis 
som klassrummet och skolgården 
 
2. Visa intresse och skaffa kunskap om forumen. Genom att visa intresse ökar elevernas 
vilja att lyssna på dig och benägenheten att berätta om någonting händer. 

                                                           
44 Friends, Friendsrapporten 2018, Printr.se, s. 18 
45 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 53   
46 Friends, Friendsrapporten 2018, Printr.se, s. 18 
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3. Var en förebild. Barn och ungdomar gör som du gör, föregå med gott exempel även 
på nätet.47 

 

För att förebygga nätmobbning menar Friends att lärare inte bara ska prata om hur man ska 

bete sig på nätet utan också att lärare själva vara föredömen på sociala medier. Många elever 
är vana användare av sociala medier, och tittar nyfiket och gärna in på lärares sidor. Om 
lärare skriver negativa åsikter, kränker, gnäller eller skäller på personer som inte tycker 
som de till exempel på sin Facebooksida påverkar det elever. Gör lärare på det sättet blir 
det de säger om hur man ska bete sig mot varandra på skolan något som elever upplever 
att lärare bara säger för att de måste och inte tror på själva.  Det samma gäller även för att 

förhindra andra former av mobbning. De uttryck elever ser på sociala medier etablerar sig lätt 

i deras sociala samspel på skolor, på fritiden och då de pratar med varandra. Att påverka 

vilket språk elever använder sig av, så att de inte använder sig av ett mobbningsspråk är att 

förebygga mobbning enlig Wallace.48 På sina egna sociala sidor kan lärare även begränsa 

möjligheten för andra att lägga ut inlägg, ha kontroll över vilka inlägg de blir taggad i innan 

de får publiceras.  

 

Rastvaktsystemet är etablerat på skolor, framförallt på låg och mellanstadiet, något som visat 

sig ha medfört att mobbning minskat hävdar Olweus.49 Det förs en aktiv debatt om lärare bör 

bli vänner med sina elever på till exempel Facebook, Snapchat, eller om elever ska få följa 

lärare på sociala medier utan att lärare även följer elever. Rehn ledamot i lärarnas etiska råd 

menar att lärare först bör bestämma sig för vad de har tänkt använda sitt konto till på sociala 

medier innan de bestämmer sig om de ska låta elever följa kontot.50 Det finns dessutom 

möjligheter på till exempel Facebook att välja vilka som får se olika inlägg. Det går att ha en 

egen liten grupp i vilken man visar de mest personliga inläggen i. Ett exempel på ett sätt att ha 

kontroll på elever är kartfunktionen på Snapchat.  Förra året på SM i skidor i Skellefteå höll 

en kollega till mig sig informerad om eleverna var på de platser de fått i uppgift att vara på 

med hjälp av Snapchat. Lärare kan alltså ha kontroll på vad elever gör med hjälp av sociala 

                                                           
47 Friends, Så kan lärare stoppa nätmobbning, https://friends.se/2013/05/16/friends-och-lr-pa-unt-debatt-sa-kan-larare-stoppa-natmobbning/, 
2013, 2018-11-24 
48 Meri Wallace, 7 Ways Schools Can Prevent Bullying, Psychology today,  
 https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-raise-happy-cooperative-child/201212/7-ways-schools-can-prevent-bullying, 2012, 2018-
12-21 
49 Dan Olweus, Mobbning i skolan,  Liber AB, Stockholm 2009, s. 53 
50 Jesper Rehn, Lärare och sociala medier, Larareyrkesetik.se,  
https://www1.lararforbundet.se/web/yrkesetik.nsf/preview/00458C67?OpenDocument, 2017,  2017-11-24 
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medier och har möjligheter att, i alla fall till viss del se vad de gör på nätet. Anna-Karin 

Hallonsten skriver dock att Dunkels menar att kontrollera elever genom att införa 

innehållsfilter är kontraproduktivt.51 Eftersom Friends menar att lärare genom att visa intresse 

för vad elever gör på nätet ökar elevers vilja att lyssna på lärare52 då det gäller hur man beter 

sig på nätet är det enligt Friends ett bättre sätt än att inte visa intresse för till exempel de 

sociala medier elever använder sig av. Att visa intresse gör också att lärare lär känna elever 

bättre och kan därigenom anpassa undervisningen bättre.53 Även då det gäller diskussionen 

om lärare bör vara föredömen på nätet så går det att hänvisa till Hatties lista på de 150 

påverkandefaktorerna som påverkar barnens skolresultat mest, vilken visar att lärare kom på 

första plats.54 

  

Att vara ett positivt föredöme i hur man bygger relationer 
 

För att elever ska kunna utveckla sina empatiska förmågor under vägen till vuxenlivet, 

behöver de positiva föredömen. Lärares sätt att bygga relationer med sina elever blir modeller 

för elever om hur de ska bete sig då de ska bygga relationer med andra hävdar Ersgård.55 Det 

är viktigt att förstå att ansvaret över de relationer som byggs upp mellan elever och lärare är 

de vuxnas ansvar menar Kohinoor.56 Lärare kan inte skylla på elever att de inte når fram, och 

får aldrig ge upp sin strävan efter att få en förtroendeingivande relation med alla elever, 

oavsett vad. Drugli skriver att lärare bör tillbringa positiv tid med elever, speciellt de som är 

problematiska eller tillbakadragna.57 Att sträva efter goda relationer mellan lärare och elever 

är också att förebygga konflikter och att främja en inkluderande social kultur menar Simon 

och Jederlund.58  

 

Då lärare skapar en undervisningsrelation med sina elever skapar lärare även en bild av hur 

elever kan skapa relationer. Drugli menar att om det finns negativa lärare-elevrelationer så 

                                                           
51 Anna-Karin Hallonsten, På krigstigen mot nätpoliserna, Pedagogiska magasinet, Lärarförbundet, nummer 4, 2018, s. 66 
52 Friends, Så kan lärare stoppa nätmobbning, https://friends.se/2013/05/16/friends-och-lr-pa-unt-debatt-sa-kan-larare-stoppa-natmobbning/, 
2013, 2018-11-24 
53 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 57 
54 Jesper Ersgård, De fem stora, Natur & Kultur, Stockholm, 2016, s. 60 
55 Familjen Helsingborg Pedagogsajten, Som lärare är du elevernas förebild,  https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/som-larare-ar-du-
elevernas-forebild/, 2018,  2018-11-03 
56 Jannike Kohinoor, Älskade högstadiet, Relationen - Lärarens viktigaste investering,  http://alskade-
hogstadium.pedagoghuddinge.se/2018/02/03/relationen-lararens-viktigaste-investering/, 2018,  2018-11-01 
57 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 57 
58 Judit Simon, Ulf Jederlund, Att förstå och möta elever som utmanar extra, Skolverket, https://larportalen.skolverket.se 2017. s 7 
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trivs varken elever eller lärare.59 Har lärare den auktoritära rollen som stenhårt tvingar utan att 

visa omsorg blir den bilden också elevers bild av hur de ska bete sig som ledare, på 

arbetsplatser, i relationer, som föräldrar eller mot andra människor i allmänhet. Forsman 

menar att då mobbning förekommer så kan de åtgärder som sätts in på olika sätt skapa 

kamratrelationer i skolan som gör det möjligt för tidigare mobbade och mobbande elever att 

trivas även i en skolmiljö där inte mobbning.60  

 

Lärare som ledare  
 

Detta kapitlets resultat är framförallt kopplat till det andra syftet ” Hur kan lärare som ledare i 

sin undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning?”.  

Bra ledarskap går att utveckla enligt Landin och Hellström.61 En lärares ledarskap bör också 

utveckla elever, ge dem mer kunskap och lära dem att använda den. Lärare ska sörja för 

mänskligt sunt förnuft, kompetensutveckling och genom detta ska lärare skapa individer som 

vidareutvecklar och förbättrar vår sociala kultur menar Stensaasen och Sleeta.62  

 

En positiv skolkultur 
 

Den sociala kultur som råder i skolor och i klassrum som baseras på skolans värderingar är 

centrala för dess klimat enligt Drugli.63 I en positiv skolkultur bryr sig lärare och elever om 

varandra, och stödjer varandra, samtidigt som lärare är medvetna om sin betydelse och roll 

menar Barr & Higgins-D´Alessandro enligt Drugli.64 

Lärare och andra vuxna kan påverka hur barn beter sig, agerar. Lärare kan fostra på olika sätt, 

tillrättavisningar, sensmoraliska berättelser eller genom att skapa moraliskt laddade 

diskussioner.65 Det har visat sig att äldre elever lättare utvecklar självständighet när de har en 

trygg anknytning till äldre, däribland föräldrar och lärare enligt Drugli.66 En elev som har en 

trygg anknytning till och tycker om en lärare tar lättare till sig det läraren förmedlar. Att leda 

                                                           
59 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 59 
60 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska 
universitet, Luleå 2003, s. 140. 
61 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 17 
62 Svein Stensaasen & Olav Sleeta, Grupprocesser, Natur och kultur, Stockholm, 2004, s. 82 
63 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s.35 
64 S. 33 
65 Sonia Sharp & Helene Cowie, Att ta upp mobbning i undervisningen, Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot mobbning, 
Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 54–59 
66 S. 24 
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elever, och att nå dem är en förmåga som går att utveckla hos alla lärare. Landin och 

Hellström menar att därför att en lärare ska leda flera grupper på upp till 30 personer varje dag 

så är det viktigt att de kan utveckla en relation till gruppen,67 en relation som ledare, och som 

en ledare vilkens värderingar om hur man behandlar andra och accepterar olikheter med mer 

är något som elever känner vilja att följa.  

 

Lärare spelar en stor roll i skapandet av den sociala kultur som råder i och utanför 

klassrummet. Är den som kan skapa en social kultur där också elever ger varandra stöd och 

känner empati för varandra enligt Colnerud.68  

 

En lärare som inte säger ifrån när en elev beter sig illa mot andra elever får problem med sin 

ledarroll. Colnerud skriver att Einhorn menar att oförmåga att säga ifrån eller försvara sig 

själv eller sin omgivning inte gagnar någon och slutresultatet blir negativt.69 En lärare i en 

ledarroll ska kunna säga ifrån, utan att vara i affekt. En aggressiv respons kan ge upphov till 

just aggression hos elever hävdar Boulton.70 Att vara bestämd, att säga till och leda har inget 

med ett aggressivt beteende att göra. Aggressivitet skapar rädsla hos eleverna. Anknytningen 

blir desorganiserad då den är präglad av rädsla menar Drugli.71 Detta medför att elever inte 

alls respekterar eller tror på det lärare säger. Ingen elev ska behöva vara rädd för mobbare 

eller lärare. En lärare ska kunna säga ifrån och få respekt utan att använda sig av ilska. En 

otrygg anknytning mellan elev och lärare kan även medföra att elever utvecklar en 

copingstrategi som går ut på att anpassa sig till att ha otrygga anknytningar hävdar Drugli.72 

Är det någon som försöker skapa en annan och mer trygg anknytning med de eleverna finns 

risken för att elever försöker framkalla någon form av konflikt som ger elever en ursäkt till att 

stanna kvar i en skolvärld fylld av desorganiserade otrygga anknytningar. I en sådan skola 

upplever de att ingen bryr sig om dem, ingen går att lita på och alla vill dem illa. Använder 

lärare sig av ilska så uppnår den ingen positiv anknytning till elever och utan positiv 

anknytning till elever så blir det svårare att påverka den sociala strukturen bland och mellan 
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elever, vilket kan medföra att lärare inte klarar av att sprida skolans värdegrund till elever och 

blir själva dåliga exempel. Hymel och Swearer skriver att möjligheten ökar att elever 

rapporterar om det förekommer någon mobbning ifall de har en positiv relation till lärare 

enligt Oliver och Candappa.73 

 

Att förebygga mobbning i undervisningen 
 

För att öka medvetenheten om mobbning menar Sharp och Cowie att det behövs två till tre 

lektionstimmar i varje årsklass.74 För att bibehålla den medvetenhet som detta skapar måste 

lärare aktivt utmana beteenden, attityder och kontinuerligt gör mobbningen till ett aktivt tema 

i undervisningen. En lärare har möjlighet att påverka den sociala kulturen i klassrummet och i 

förlängningen även vad som sker ute i korridorer, på skolgården och på fritiden. Drugli menar 

att den relation en lärare har med sina elever påverkar elevers insats och deras vilja att 

samarbeta.75  

 

Lärare kan föra en diskussion med elever om varför intolerans mot människors olikheter 

uppstår, och göra dem medvetna om vad det kan medföra om olikheter påpekas i alltför stor 

utsträckning. Lärare kan skapa en förståelse för olikheter hävdar Drugli,76 eller åtminstone 

respekt, och acceptans för olikheter hos varandra. Lärare skulle kunna träna elever i olika 

konflikstilar med hjälp av rollspel menar Drugli.77 Detta på ett lekfullt sätt i vilken elever och 

lärare studerar vad utfallet av dessa konflikstilar blir. På så sätt lär sig elever att analysera 

problemet mobbning ur flera olika synvinklar menar Sharp och Cowie.78 Dock finns risken 

för att även en sådan lektion/lektioner utmynnar i ett ytligt lärande så därför är det också 

viktigt att elever får chans att reflektera och diskutera över vad de lärt sig av rollspelen menar 

Sharp och Cowie.79 
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Det finns ytterligare en viktig faktor och det är att lärare själva agerar under andra lektioner 

utifrån de värderingar som de försökt lära ut under dessa utbildningstillfällen. Att respektera 

olikheter, och inte bara respektera dem utan även se dem som en tillgång så att elever då och 

då får se sin lärare exemplifiera hur man kan agera, hur man är och beter sig då man har 

sådana värderingar, lärare ska vara föredömen i vårt sätt att hantera situationer, enligt Ejdrén i 

en intervju i Skånska Dagbladet.80 Detta förutsätter att lärare själv tror på dessa värderingar 

och inte bara plikttroget läst på om mobbning, gått på temadagar och i bästa fall diskuterat om 

metoder hur man behandlar andra och hur man visar respekt för olikheter. Skolverket menar 

att lärare måste själva först ha genomgått en process, en utbildning som ökar deras förståelse 

för mobbning och kränkningar.81 En förståelse som ska medföra att dessa värderingar blivit en 

del av lärarnas för att de ska kunna få elever att förstå att dessa värderingar är en del av denne 

lärares personlighet. Drugli menar att tillit mellan parterna är viktigt, för elever litar på den de 

har tillit till.82 Läraren ska vara ett föredöme som elever vill ta efter, bli 

mobbningsförebyggare därför att de själva förstår att dessa värderingar är de rätta och tar den 

till sig som sina egna. 

 

Att visa omsorg om elever 
 

Webster-Stratton hävdar att lärare vittnar om att när de lagt ner mycket tid i början då de lär 

känna en ny klass på att visa elever att de vill dem väl så behöver de lägga ner mindre tid på 

beteendeproblem efter ett tag.83 Då lärare därefter fattar beslut som till synes kan vara tuffa 

för elever blir det lättare att förklara för elever varför det beslutet som tas är bra för dem, att 

till exempel inte låta dem mobba någon, varför de ska lära sig något, eller träna till ett prov. 

 

Det kan vara viktigt för lärare att själv reflektera över vilka beslut de tar som lärare, fundera 

över de besluten innan de träffar klassen om möjlighet finns. Landin och Hellström menar att 

det är viktigt att fundera över vilka konsekvenser det som sägs till elever får?84 Hur kan lärare 

förklara varför just det beslutet de tar är att visa omsorg? För även om lärare får en bra 

kontakt med en klass så är lärare först och främst lärare för elever hävdar Landin och 
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Hellström.85 Sedan måste lärare inse sina egna begränsningar. I vårt inre finns en inre 

begränsning av hur många som kan rymmas i vårt hjärta menar Landin och Hellström,86 för 

även om lärares hjärtan är enorma kan lärare inte visa alla elever på en hel skola att de bryr 

sig jämnt. Få lärare räcker till så mycket mer än de upp till 200 elever som de själva har.  

 

Att visa omsorg utanför klassrummet 
 

Ett sätt att visa omsorg om elever kan vara att visa att lärare bryr sig om elever även utanför 

klassrummet. Relationerna till elever är viktig om lärare ska kunna förebygga mobbning och 

om lärare ska kunna lära elever något, motivera dem att lära sig. En väg att uppnå positiva 

relationer är att vistas bland elever utan att vara en vakt, en rastvakt eller att bevaka dem. 

Nu är tempot för lärare tufft och lärare behöver sin rast och lunch menar Webster-Stratton,87 

vilket kan försvåra möjligheten att ta sig tid till att vistas bland elever.  

 

Svårhanterliga barn är vana vid att lärare ger upp hoppet om dem.88 Drugli menar att elever 

som har problem med beteendet löper särskild risk att utveckla negativa relationer med 

lärare.89 Därför krävs det mer ansträngningar för att skapa tillit och nå de elever som känner 

så. Lärare kan fastna i ett statiskt tänkande och aldrig lita på elever mer, och det är inte 

ovanligt att de svårhanterliga barnen testar gränserna tills de får en negativ reaktion från 

lärare. En del elever är vana vid detta, och söker uppmärksamhet på det sättet. Läraren i TV-

serien Blanke ark, sa: Det är mitt jobb att tycka om alla elever. Om jag känner att jag inte gör 

det så är det min sak att göra något åt det.90 Därför är det i första hand nödvändigt att den 

vuxne tar ansvar för att ändra sitt beteende gentemot barnet enligt Drugli.91 

 

Ett sätt som en del lärare som känner sig trygg i sitt ledarskap använder sig av är att ge 

svårhanterliga elever i uppgift att hjälpa andra. Ett ansvar som kan stärka tilliten hos elever är 

att de får i uppgift att hjälpa varandra. När elever hjälper varandra så ökar deras självaktning 
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enligt Webster-Stratton.92 Olweus menar också att inlärning genom samarbete då elever får ett 

positivt ömsesidigt beroende av varandra stärker samhörighet.93  

 

Att vara personlig 
 

Att en lärare bjuder på sig själv i samspelet med elever är ett sätt att få tillit att växa fram 

menar Drugli.94 Då något i undervisningen eller något annat som sker gör att ett minne från 

lärares eget liv dyker upp som är relaterat kan lärare berätta även om när det blev fel för dem. 

De gör att elever ser att även lärare kan erkänna och acceptera det som lärare upplever som 

misslyckande och svagheter. Genom att vara öppen visar lärare elever att de litar på eleverna 

så mycket att de tillåter elever att lära känna en hävdar Forsman.95 Det finns dock en risk med 

att bjuda på sig menar Drugli, en risk att bli avvisad.96 Då rekommenderar Drugli lärare att 

undvika att bli sårade, inte ta det personligt utan ta ett steg tillbaka och reflektera, elever kan 

ha olika orsaker till att inte känna tillit till vuxna. För en del elever kan det bli pinsamt om 

lärare är för personliga. För många är lärarrollen, lärare några som är speciella. Lundin och 

Hellström anser att en regel kanske kan vara, att det man i sin lärarroll berättar för elever är 

sådant som de fritt kan återberätta utanför klassrummet.97  

 

Hur påverkar det sätt som en lärare löser en konflikt? 
 

När en konflikt, och mobbning förekommer är det viktigt att lärare är förberedda på hur de 

kan agera menar Boulton.98 Boulton rekommenderar lärare att vara lugn, en aggressiv respons 

från vuxna kan ge upphov till just sådana beteenden hos elever som det var meningen att 

stävja. Att lärare ska gå med bestämda steg istället för att springa mot en misstänkt situation, 

lyssna noga på varje elev, det ger en bild av att försöka vara rättvis och se upp för 
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manipulation innan några slutsatser dras. Försök hitta en lösning till stånd som alla elever 

vinner på. Hota inte med åtgärder som inte kommer att verkställas, spara på ammunitionen.99 

Cortes och Kochenderferladd har enligt Hymel & Swearer kommit fram till att elever hellre 

rapporterar om mobbning om de tror att lärare agerar genom att involvera föräldrar eller 

separerar de elever som är inblandade. Då de förväntar sig att lärare ska straffa de som utfört 

dådet så är de mer motvilliga att rapportera om det de vet förmodligen därför att de är mer 

rädda för hämnd.100 

 

Om lärare inte hanterar konflikter öppet, utvecklas inte samarbetet i en grupp enligt Landin 

och Hellström.101  

 

Det finns de som förespråkar och använder metoden att låta elever lösa konflikten själva. 

Innan någon använder sig av den metoden är kunskap om hur grupprocesser fungerar viktigt. 

Landin och Hellström menar att kunskap om hur grupprocesser fungerar är viktiga att ha om 

man ska bli en bra ledare.102 Om en lärare på ett framgångsrikt sätt lyckas leda några elever 

fram till en lösning av en konflikt kan det medföra att eleverna utvecklar färdigheter som gör 

att elever bättre kan handha konflikter på ett konstruktivt sätt i fortsättningen menar 

Stensaasen och Sleeta.103 Att leda ett sådant arbete är naturligtvis komplicerat, kräver mycket 

av lärarens ledarskap, och speciellt i ett läge där någon som är utsatt för mobbning är i 

underläge av en eller annan orsak, t.ex. ensamma mot flera som har hög social status. Sådana 

situationer kan också fresta på den tillit lärare tidigare byggt upp med elever ifall det blir fel. 

Därför är det viktigt för lärare att träna på hur grupprocesser fungerar och då börja med att se 

på sig själv som ledare, att ha självkännedom om vilken ledarstil en lärare har i en sådan här 

gruppsituation är viktigt enligt Stensaasen och Sleeta. 104 Denna självkännedom kan ibland 

innebära, för att ta ledningen i konfliktsituationen att en tredje part kan vara en bra lösning.105 

Många gånger är det så att förhållandet mellan parter i konflikten präglas av misstro. De 

bedömer inte sitt eget eller de andras agerande korrekt. De förvränger sina egna och 

motparters motiv.106 Som mobbad är det lätt att missuppfatta, ja till och med bli rädd då de 
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mobbande vill väl. Den mobbades tillit till de mobbandes motiv är lågt, det är lätt att tro att de 

mobbande har någon dold agenda bakom sitt tillsynes goda agerande. 

 

Om kommunikationen i samtalen som ska leda till att konflikten ska lösas ska fungera 

effektivt så är det viktigt att etablera en koncensus om vad som hänt, sedan försöka finna en 

klarhet i orsaksförhållandena och till sist finna en lösning på konflikten som inblandade parter 

kan komma överens om, enligt vinna/vinna strategin som Stensaasen och Sleeta beskriver.107 

Ju mer inblandade elever själva kommer överens om desto bättre, dock är det viktigt att 

bevaka så att de som är i överläge inte kommer att dominera bilden av vad som skett på ett 

sådant sätt att den kränkte inte vågar säga emot, denne vill ju oftast också bli accepterad och 

få en godkänd roll i klassen. Det gäller sedan att försöka nå en lösning som till så stor 

utsträckning som det bara går blir en lösning som alla parter vinner på enligt Boulton.108 Eller 

åtminstone en lösning som Pikas försöker uppnå med sin ”Gemensamma-Bekymmer-

metoden” en förståelse att mobbningen är ett gemensamt problem som måste lösas 

tillsammans.109 Pikas menar att med en sådan förståelse är chansen större att man hittar en 

lösning som alla vinner på. Boulton menar att om de mobbande bara upplever att varje gång 

det kommer fram att de gjort något så åker de på hårda straff så finns risken för motsatt 

effekt.110  

 

Lärare bör inte heller hota med att de kommer att skvallra till andra lärare, det säger bara till 

elever att den lärare som säger till dem ser sig själv som otillräcklig enligt Boulton.111 De 

menar också att om en lärare inte följer upp en konflikt och bara lägger den åt sidan så kan det 

vara lika förödande för lärare som ledare som att inte låtsas som om att det är en konflikt 

enligt Sharp, Cowie och Smith.112 
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Lärstrategier 
 

I skolan pratas det många gånger om lärstrategier. Lärstrategier om hur människor agerar när 

de tar till sig kunskap vilket är en del av lärares ledarskap och hamnar därför under det andra 

syftet ”Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som förebygger 

mobbning?” Ytinlärning handlar om då eleverna elever memorerar fakta och lär sig det som 

de tror att lärare och materialets studiefrågor pekar på att de ska lära sig utan att kunskapen 

finns kvar efter inlärningstillfället. Vid djupinlärning lär sig elever att knyta an till det som de 

tidigare lärt sig, elever lär sig då inte bara att minnas och återberätta det de lärt sig, utan 

förstår även innebörden av det enligt Ellmin.113 Djupinlärning medför också att elever kan 

sätta sig in i andra situationer än den de lärt sig fakta om i relation till nya, och använda sig av 

det den lärt sig även i andra situationer. Om lärare lyckas få elever att inte bara ta till sig att de 

inte ska utsatta någon för mobbning, utan om lärare får elever att förstå varför och vad det 

innebär för de mobbande så kommer den förståelse av kunskapen om ett lämpligt beteende 

även att ge elever större möjligheter att agera på ett respektfullare sätt då andra liknande 

situationer dyker upp under resterande del av livet. En lärstrategier i vilken elever får lära sig 

vad mobbning och kränkningar är, vilka konsekvenser de får på ett sådant sätt att den 

kunskapen blir mer djupgående, personlig, en värdering som elever använder som grund då de 

hamnar i andra situationer där det finns risk för att ett mobbande, eller kränkande beteende 

uppstår är att föredra. Med effektiva lärstrategi har lärare chans att uppnå ett 

förtroendeingivande ledarskap som skapar tillit och kan nå elever med de värderingar som 

skolans värdegrund baseras på.  

 

Om hur man följer upp temadagar 
 

Eftersom Temadagar är en del av det mobbningsförebyggande arbetet som lärare är en del av 

så handlar även temadagar under uppsatsens andra syfte ” Hur kan lärare som ledare i sin 

undervisning bidra till en kultur som förebygger mobbning?” Här tas därför upp en del om 

lärares roll som ledare under och efter temadagar. På temadagar om mobbning, går det att 

använda sig av, pjäser, rollspel, poesi och litteratur enligt Sharp och Cowie.114 Det går att visa 

filmer i vilka någon blir utsatt, och offret till slut är på väg att ta sitt liv. Detta berör alltid 
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elever och det finns ingen elev som på allvar säger att de skulle vilja bete sig på det sättet, 

speciellt efter att de sett filmen. Ändock dröjer det ibland inte mer än någon dag innan någon 

av de elever som sett filmen agerar kränkande gentemot någon som det är eller har varit okej 

att påpeka dess svagheter hos. Kunskapen, insikten om vad mobbning kan medföra för en 

individ blev därmed inte en djupgående kunskap, att den elev/elever som utförde dådet kunde 

koppla samman situationen med det skolan hoppades att de skulle lära sig av filmen. Även här 

är det viktigt att elevers lärare är trovärdiga i sin roll, och visar engagemang, inte bara visar 

filmen och sedan låter allt bero. För att förebygga att liknande former av mobbning och 

kränkning förekommer behöver elever se mer engagemang från sin lärare än att hen visar 

filmen på temadagen vilket Cowie och Sharp tar upp i sitt kapitel om ”Att ta upp mobbning i 

undervisningen”115 I efterarbetet med klassen efter temadagen kan lärare passa på att förbättra 

sina relationer till elever med en av de relationskapande element som Landin och Hellström 

ger exempel på, lyssna med intresse på vad elever har att säga, på deras reaktioner om det som 

förmedlas under temadagen.116 Det bör ske en kontinuerlig uppföljning av temadagarna för att 

bibehålla medvetenheten hos elever menar Sharp och Cowie.117 
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Diskussion 
 

Diskussionsdelen är knytet till underrubrikerna under de två kapitlen i Resultatdelen. ”Lärare 

som föredömen” och Lärare som ledare” Oavsett vilka förslag på hur lärare ska förebygga 

mobbning som presenteras i resultatdelen så visar det sig att lärares ledarskap är en viktig del, 

bland annat därför är det svårt att jämföra hur effektiva de olika förslagen är. Det samma 

gäller i kapitlet ”Lärare som föredöme” att det är svårt att säga exakt hur stora effekterna av 

att lärare är ett föredöme blir. Det eftersom oavsett hur mycket utbildning lärare får i 

ledarskap och i att vara föredöme så är lärare olika, även elever är olika och relationen mellan 

lärare och elever blir olika i vartenda fall. Nu menar forskare att lärares ledarskap kan 

utvecklas så därför har förlag på hur lärare ska leda och bete sig redovisats i resultatdelen så 

att en översikt över vilka förslag som finns att tillgå för lärare. 

 

Lärare som föredöme 

 

Det finns ett talesätt som säger att barn lär sig av det vuxna gör inte det de säger. Det är 

naturligtvis en sanning med modifikation, men något ligger det i det. Därför är det viktigt att 

lärare som är en stor påverkansfaktor på elever är föredömen. I resultatdelen så har två 

områden tagits upp om hur lärare kan agera som föredömen, på nätet och i att bygga 

relationer. Vill dock påpeka innan diskussionen om dessa att lärare påverkar med att vara ett 

föredöme påverkar elever inom ett antal andra områden, varför de två områdena valdes är 

både på grund av aktualitet och att det sätt lärare kan vara föredömen på i dessa områden går 

att överföra till andra områden. 

 

Föredöme på nätet 

 

Ämnet är inte bara aktuellt eftersom de sociala medierna är en daglig del i våra liv för väldigt 

många människor och elever nu på 2010-talet. Det är även aktuellt därför att det kan vara så 

att det sätt människor beter sig på sociala medier speglar det språk som används i andra 

sammanhang, även på skolor elever emellan. Dessutom finns risken att spridningen av ett så 

kallat mobbningsspråk sprids snabbare över de sociala medierna och i sin tur påverkar den 

sociala kulturen på skolorna. Antimobbningsorganisationen Friends menar att lärare genom 

att vara ett föredöme på nätet och på den sociala arenan påverkar elever då ungdomar gör som 
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vuxna gör.118 Alltså är det inte bara det som lärare säger i skolan som påverkar, utan även det 

lärare gör bland annat på sociala medier. Således räcker det inte med att lärare fostrar med 

tillrättavisningar, sensmoraliska berättelser eller med moraliskt laddade diskussioner i 

undervisningen. Det budskap som i dessa åtgärder sprids bör också vara något som 

återspeglas i lärares sätt att agera, i dess beslut i situationer som uppstår i klassrummen och på 

skolan, eftersom det påverkar även den sociala interaktionen mellan elever och därigenom 

deras sociala kultur. Ett exempel på att agera som Friends förordar, är att lärare intresserar sig 

för de medier elever använder, de menar att elever skulle lyssna mer på lärares åsikter om hur 

man beter sig på sociala medier om lärare intresserar sig och skaffar sig kunskap om 

medierna.119 Ett dömande av elever och de sociala medierna från lärare får nog därför om 

Friends har rätt en motsatt effekt. Att elever inte lyssnar på lärares åsikter om hur vi bör bete 

oss mot varandra på nätet, och kanske även i förläggningen skolan. 

 

Att vara ett positivt föredöme i hur man bygger relationer 

 

En del i ledarskapet handlar om den relation lärare har med sina elever vilket i sig påverkar 

elevers relationer sinsemellan. Relationskompetens är något som går att utveckla, den är inte 

något statiskt.120 Lärare kan bli bättre på att skapa relationer med elever och att få elever att 

lita på dem, känna tillit till sin lärare. Utan relation är det svårt att leda och få en grupps 

öra.121 Om relationsförmågan utvecklas hos lärare kan det också påverka elevers 

relationskompetensutveckling. Det är dock viktigt att inse att det inte går att få alla elever att 

gilla sina lärare. Ett tips på hur lärare kan nå fler elever är att fundera på vilka människor vi 

tycker om. Ofta är det lätt att börja tycka bättre om människor som hälsar och visar glädje då 

de ser en, visar intresse.122 Om det stämmer så innebär det förmodligen att om lärare suckar 

eller ignorerar elever då de möts får en motsatt effekt. 

En lärare kan vara både ett gott och ett dåligt föredöme, dåligt speciellt om lärare själv ägnar 

sig åt mobbning gentemot elever. En studie av 2 400 elever i år 6–9 visar att cirka två procent 

av eleverna hade varit offer för lärarmobbning.123 Om en lärare använder något en elev gjort 

                                                           
118 Friends, Så kan lärare stoppa nätmobbning, https://friends.se/2013/05/16/friends-och-lr-pa-unt-debatt-sa-kan-larare-stoppa-natmobbning/, 
2013, 2018-11-24 
119 Friends, Så kan lärare stoppa nätmobbning, https://friends.se/2013/05/16/friends-och-lr-pa-unt-debatt-sa-kan-larare-stoppa-natmobbning/, 
2013, 2018-11-24 
120 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 48 
121 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 140 
122 S. 28 
123 Gunnel Colnerud, Lärare som mobbar, Pedagogiska magasinet, https://pedagogiskamagasinet.se/larare-som-mobbar/, 2004, 2018-09-19 
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som exempel på hur man inte ska utföra ett arbete på ett kränkande sätt så finns risken att en 

eller flera av elevens klasskompisar både kommenterar, hånar och skrattar. Lärare visar då 

med sitt agerande andra elever att det är ok att hänga ut de som misslyckas vilket kan för 

elever rättfärdiga att även de kan gör så. Sådana exempel är i sig ett tragiskt bevis på att lärare 

kan påverka elevers relationskompetens. Lärare som i sitt ledarskap är moraliska föredömen 

påverkar elever. En lärare kan genom att agera efter skolans värderingar, genom att behandla 

alla respektfullt visa elever exempel på hur elever kan uppträda vid de vanliga sociala 

interaktionerna i klassrummet, på skolan och i övriga delar av. Lärare kan visa hur elever skall 

bete sig mot varandra i alla former av relationer. Att få chansen att vara ett föredöme är en 

gåva som är värd att förvalta väl. Dock kan man diskutera på vilket sätt lärare ska vara ett 

föredöme. För samtidigt som lärare beter sig på ett korrekt sätt gentemot elever och andra, 

framförallt då de är i elevers fokus så kan även lärare göra fel. Alla lärare har inte samma 

attraktionsförmåga, lärare är olika. Elever måste ges en förståelse av att även lärare är 

människor, är olika och kan göra misstag utan att de själva drar slutsatsen att det är lärares 

misstag de ska ta efter. Elever brukar ofta argumentera med, "men han/hon/de gjorde ju ..." då 

de blir tillsagda. För att förebygga att det blir så är det viktigt att lärare erkänner sina misstag, 

berättar varför det blir fel, och att de ångrar sig, då kan läraren använda sitt eget misstag till 

att berätta vilket sätt som är rätt att bete sig. Möjligheterna att påverka elever av hur man 

bygger relationer är många för en lärare som är medveten och engagerad. 

 

Lärare som ledare 

 

En lärare som utvecklat sitt ledarskap tillräckligt, och som fortsätter att utveckla ledarskapet 

kan lyckas med att förebygga mobbning med olika, skiftande sätt. Precis som Skolverket 

skriver i sin sammanfattning av metoder mot mobbning, det vill säga att det är svårt att 

utvärdera metoder, och att det inte finns någon universell metod mot mobbning124 så kan det 

vara så att olika sätt att förebygga mobbning fungerar bättre med olika ledarskapsstilar och 

fungerar mer eller mindre bra beroende på hur engagerade och utbildade lärare är i ledarskap 

och hur de ska bete sig för att elever ska lyssna på vad den säger.  

 

                                                           
124 Skolverket, Utvärdering av metoder emot mobbning, Rapport 353, Danagård Litho AB, Stockholm, 2011, s. 11–12. 
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Lärarledarskap är avancerat och komplicerat.125 Men bra ledarskap går att utveckla.126 Det är 

många faktorer som påverkar hur lärares ledarskap fungerar och om lärare lägger ner tid på att 

utveckla de delar de behöver utveckla så kan deras ledarskap bli bättre. På grund av att det 

sätt som lärare leder påverkar elever så är det viktigt att varje lärare har självkännedom om 

vilken ledarstil de har och ställer sig frågan om vilken ledarstil de har.127 Den stilen kan bli ett 

föredöme, en rå modell för elever för hur de ska bete sig mot varandra. Lärare leder upp till 

30 elever flera gånger om dagen vilket innebär att lärare kontinuerligt borde ges chansen att 

vidareutveckla sitt ledarskap.128 De som utbildar sig till lärare borde ges en god grund i de 

aktuella vetenskapliga grunderna och teorierna som är aktuella då de utbildar sig. Lärare 

måste också under hela sin yrkesamma karriär få chansen att aktivt lära sig mer om 

ledarskapsrollen. Lära sig mer om hur lärare blir en ledare som eleverna lyssnar på och tar 

efter då den sprider värderingar om allas rätt att inte bli kränkta. Inga lärare kommer att lyckas 

till 100 procent med arbetet, därför bör fortbildningen om hur lärare kan använda sitt 

ledarskap pågå ständigt på alla skolor. Lärare bör ges chansen att aktivt forma 

ledarskapsrollen.129  

 

En positiv skolkultur 

 

Om ledarskapet fungerar på en skola och om elever känner ett förtroende för det lärare säger, 

ser lärare som ett föredöme har lärare möjligheter att påverka elevers sociala kultur som 

resultatet visar i underkapitlet. Är det tvärtom, att det finns negativa lärar-elevrelationer så 

trivs varken lärare elever menar Drugli.130 Lärare har makt över sina elever,131 och har därmed 

möjlighet att påverka deras liv och personliga utveckling. Lärare kan genom att bete sig 

respektfullt mot andra påverka elever att göra detsamma, de kan då bli det föredöme som 

efterfrågas i det första syftet, ”Hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer 

eleverna emellan?” Lärare kan med sitt sätt att kommunicera i relationer med andra visa hur 

det kan gå till, lärare kan bli ett föredöme i elevers ögon, såväl i klassrummet, utanför och på 

sociala medier. 

                                                           
125 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 23 
126 S. 17 
127 S. 22 
128 S. 18 
129 S. 147 
130 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 59 
131 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 29 
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I den moderna lärarrollen ingår inte bara att vara expert, utan även att vara handledare och 

mentor,132 fokuset ligger på att tycka om elever, att leta lösningar utanför ramarna och att inte 

fokusera på problem utifrån någon annan anledning än att hitta lösningar som utvecklar 

barnet. Om detta innebär att lärare har en flexiblare syn på sin roll och det sätt som de 

använder ledarskapet att lärare sprider en medmänskligare syn på hur människor kan behandla 

varandra än tidigare så kan det inte bara påverka det sociala klimatet på skolor utan även hela 

samhället på sikt. Om en lärare med hjälp av denna lärares ledarskap kan få elever att tro på 

att det den säger är rätt och genom sitt agerande visar att det den säger är något som den tror 

på tillräckligt mycket att det påverkar lärarens sätt att agera så kan lärare påverka och skapa 

en respektfull social kultur såväl på sociala medier som på skolor. En del av den sociala 

kulturen mellan elever är språket, så att påverka elever att inte använda sig av ett 

mobbningsspråk kan förbättra den sociala kulturen på en skola och därigenom minska 

mobbningen. I en framtida skola där lärare förhoppningsvis lyckats bättre med att sprida 

värderingar som behövs för att minska mobbning och skapa en respektfull kultur kommer de 

att ha ett försprång gentemot hur det ser ut idag. Det eftersom både fler lärare och andra 

vuxna i skolan då bär med sig de värderingar som skapar en god social kultur från sin egen 

utbildning. Lyckas vi inte med att sprida värderingar om ett respektfullt bemötande av 

varandra så finns risken att mobbningsproblematiken kommer att kvarstå och elever kommer 

att fortsätta att drabbas av de effekter mobbning kan innebära för dem såväl kortsiktigt som 

under resterande del av dras liv. Fastnar vi enbart i hur vi reglerar och straffar så kommer 

aldrig elever att ta till sig de värderingar en respektfull social kultur innebär. Utbildas inte 

lärare redan innan de blir lärare i att förebygga mobbning så finns risken att problematiken 

kommer att kvarstå på dagens nivåer. Dessutom behövs en kunskapspåbyggnad för lärare i 

mobbningsproblematik under hela deras yrkeskarriär.133 Att öka medveten om 

mobbningsproblemet är en av de fyra delmålen i Olweus metod.134 Han hävdar att 

förekomsten av mobbning minskade med 50 procent eller mer i de skolor som infört hans 

program.135 Det visar, även om man inte använder sig av just Olweusprogrammet att en 

utbildningsinsats ger effekt för en förbättrad social kultur på skolor. Det är även viktigt att tid 

kan avsättas i skolan för lärare och övrig personal, i bland annat de antimobbningsteam som 

                                                           
132 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 132 
133 Prevnet, The Role of Teachers and Other School Staff in Bullying Prevention,  https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/fact-
sheet/PREVNet-SAMHSA-Factsheet-The-Role-of-Teachers-and-Other-Staff-in-Bullying-Prevention.pdf 2018-09-19 
133 Gunnel Colnerud, Lärare som mobbar, Pedagogiska magasinet,  https://pedagogiskamagasinet.se/larare-som-mobbar/ , 2004, 2018-09-19 
134 Dan Olweus, Mobbning i skolan,  Liber AB, Stockholm 2009, s. 90 
135 S. 87 
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rekommenderas av de åtta forskare som skolverket gav i uppgift att utvärdera olika 

antimobbningsmetoder.136  Att få sitta och reflektera över situationer eller beteenden som kan 

skapa mobbning, alltså inte enbart ha träffar som beslutar om hur man ska agera då det redan 

skett någon incident. Då blir chansen större att personalen är bättre förbered och kan med sitt 

ledarskap handleda elever på ett sätt som har effekt. Det är skillnad mellan att enbart ta hand 

om det som sker och att förebygga det genom att skapa en bättre social kultur på en skola. 

Varje gång ett förebyggande arbete får effekt så sparas många arbetstimmar in och lidande för 

offren förhindras. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som går att använda som 

utbildnings och diskussionsmaterial då lärare diskuterar ämnet, "Främja, förebygga, upptäcka 

och åtgärda - Hur skolan kan arbeta emot trakasserier och kränkningar".137 Det är också 

viktigt att skolan har regelbundna träffar där personal från flera arbetslag och annan berörd 

personal är inkluderade. Annan personal på skolan kan informera om det som sker mellan 

elever då inte lärare är i elevers närhet. Elever tänker inte alltid på att till exempel städare är 

där, säger saker och beter sig som att de inte alls skulle göra om lärare vore närvarande. På 

dessa möten är det också viktigt att sprida positiva nyheter, att sprida information om gott 

uppförande. De positiva reflexionerna vore även bra att sprida vidare till klassrummet, om 

någon elev får beröm inför sina kamrater för att de gjort något omsorgsfullt så upptäcker 

elever i klassen att vuxna inte bara är fokuserade på negativa beteenden enligt Boulton.138 

vilket kan få som effekt att elever även fokuserar på positiva beteenden. Det är viktigt att 

aldrig slappna av och se till att all personal är inblandad i att skapa en god social kultur. De 

skolor som inte tror att de har problem missar ofta inledningsskedet, den fas då ännu 

mobbningen skulle ha kunnat förebyggas. Att ta hjälp av organisationer eller att använda sig 

av idéer, metoder som arbetar med att förebygga mobbning kan vara en väg. Flera av deras 

metoder har effekt även om ingen av dem i skolverkets ögon kan rekommenderas fullt ut. 

Eftersom inga skolor enbart använder sig av någon av deras metoderna är de svår att 

utvärdera.139 Även om en skola skulle använda sig av en eller flera av metoderna är lärare 

viktiga. Utan ett engagemang bland lärare och en behövlig vidareutbildning till dem så finns 

risken för att metoderna fungerar sämre. 

 

                                                           
136 Skolverket, Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta emot trakasserier och kränkningar, Danagård Litho AB, 
2014, s. 70 
137 Skolverket, Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta emot trakasserier och kränkningar, Danagård Litho AB, 
2014 
138 Michael Boulton, Hur kan man förhindra och åtgärda mobbning i utemiljön, Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot 
mobbning, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 142 
139 Skolverket, Utvärdering av metoder emot mobbning, Rapport 353, Danagård Litho AB, Stockholm, 2011, s. 11-12 
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Att förebygga mobbning i undervisningen 

 
Att förebygga mobbning under lektioner handlar inte enbart om de exempel på vad man 
kan göra för att få igång diskussioner om hur elever kan bete sig emot varandra. Utan 
även om de andra delarna i den här uppsatsen, relationerna, tilliten, om lärare ses som 
föredöme, om hur deras ledarskap fungerar. Lärares relation till eleverna och goda 
ledarskap är viktigt för att det som det är meningen att elever ska lära sig kommer att 
fastna djupare. På det sättet blir vanliga lektioner som inte ens handlar det minsta om 
mobbning en del av det mobbningsförebyggande arbetet. Detta ifall värdegrunden 
skolverksamheten har är en del av lärares värderingar och att lärare agerar därefter. Om 
lärare har specifika övningar, till exempel med hjälp av rollspel som Drugli 
rekommenderar, 140 eller diskussioner om hur vi beter oss mot varandra så är det viktigt 
att lärare har en medveten tanke om vad den vill med diskussionen eller övningen. Detta 
mobbningsförebyggande arbete blir dock enklare om elever har en positiv anknytning 
till lärare.  
 

Att visa omsorg om elever 

 

Det är lätt för en lärare, precis som alla andra normala människor att skapa en inre misstro då 

elever gång på gång sviker förtroenden. Om elever i en klass som normalt är väldigt lugn får 

stanna kvar lite längre själva i klassrummet för att göra klar en skrivuppgift har vält varenda 

möbel i klassrummet då läraren kommer tillbaka. Frågan är då hur lärare ska agera? Ska lärare 

på grund av att elever inte klarade av förtroendet denna gång visa att de inte litar på dem mer? 

Och aldrig mer tillåta att de får stanna kvar i lektionssalen och arbeta färdigt? Eller ska lärare 

visa elever genom att ge dem chansen igen att ett bra sätt att bete sig är att ge mer än en 

chans? Skulle det ifall lärare gav dem en andra chans visa att lärare inte har någon auktoritet, 

är maktlösa och att elever kan göra som de vill utan att få konsekvenser för att deras lärare är 

snäll?  Det är viktigt att fundera på vad de vill lära elever innan lärare fattar beslut. Är det 

viktigt att visa att läraren är så snäll att den kan acceptera allt eller är det viktigare att visa att 

det är läraren som bestämmer och att som en konsekvens lära elever att man aldrig ger 

någon/några en andra chans om de inte sköter sig? Om lärare har sin omtanke om eleverna 

med i sin beslutprocess i sin ledarskapsroll och har blivit ett föredöme för elever så blir det 

                                                           
140 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 96 
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den beslutar sig för i ovanstående fall eller liknande något som påverkar hur elever beter sig i 

fortsättningen mot varandra, skolans sociala kultur. Att vara lärare är att leva efter tesen: Att 

vara omtänksam och anstränga sig för andra är en belöning i sig själv, att förvänta sig att få 

något tillbaka som till exempel uppskattning är inte att vara snäll, det är att driva byteshandel. 

Om elever lär sig både hur man ska bete sig, att visa omsorg om andra och att kunskapen de 

är på skolan för att lära sig så är det en belöning i sig för lärare. 

 

Att visa omsorg utanför klassrummet 
 

En viktig del i ett ledarskap för lärare är att få elever att förstå att lärare vill dem väl, känner 

omsorg och att det lärare gör och säger åt eleverna gör lärare för att de vill dem väl. Många 

elever har vittnat om att lärares engagemang möjliggjort en positiv utveckling i deras liv.141 

Det finns lärare som ger allt för sina elever, kommer tidigare och arbetar till sent på kvällarna 

för att kunna erbjuda elever en så bra undervisning som möjligt. Lärare som verkligen 

engagerat sig för att kunna hjälpa alla elever på den nivå de är, ordnar uppgifter som är lättare 

för dem som behöver och svårare för de som behöver utmaningar. Ändock finns det elever 

som uppfattar just dem som lärare som inte bryr sig om elever, och till och med som lärare 

som vill elever illa. Om de lärarna glömt att säga att det de gör, gör de för elevernas skull, om 

de inte berättar hur mycket jobb de lagt ner, att de vill att eleverna ska lyckas, eller om elever 

saknar förmåga att se detta sammanhang är svårt att säga och säkert olika vid varje fall. Varje 

elev ser på den aktuella situationen ur sin egen synvinkel.142 Att elever inte ser detta 

engagemang, kan ha att göra med att dessa lärare som arbetar hårt inte har tid och orkar att 

stanna upp i korridoren. Att de inte har tid att ta engagera sig i vad elever håller på då det inte 

är någon situation som kräver att de måste agera. Blir de lärare som jobbar hårt så trötta att de 

verkar oengagerade? Ett sätt att bryta den trenden och att visa omsorg är att se varje elev 

någon gång under lektionen.143 I debatten om hur en framtida skola ska bli bättre ges ofta 

förslag om att lärare ska få mer tid till elever och undervisningen. Ibland kan det dock handla 

en hel del om lärares eget val, vad lärare lägger ner tid på. Lärare vittnar om att då de lagt ner 

mer tid i början på att bygga upp de sociala kontakterna och visar omsorg så minskar 

beteendeproblemen efter ett tag.144 Att lägga ner mer tid på relationer kan alltså skapa en 

bättre social kultur som också ger mer tid över till själva undervisningen. 

                                                           
141 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 53 
142 S. 29 
143 S. 53 
144 Carolyn Webster-Stratton, Utveckla barns emotionella och sociala kompetens, Förlagshuset Gothia, Stockholm, 2004, s. 54 
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Att vara personlig 

 

Ett sätt att skapa kontakt med elever och som redovisades i resultatdelen är att vara personlig, 

så personlig som det är lämpligt att vara. En tumregel som redovisas i underkapitlet ”Att vara 

personlig” är att lärare inte bör säga något till sina elever om sig själv som elever inte kan 

berätta om utanför klassrummet.145 För även om lärare lär sig att tycka om elever, så ska 

lärare inte kräva att elever gör detsamma. Lärare behöver inte anstränga sig för att vara 

personlig, utan bara berätta episoder ur ens liv som har med sammanhanget att göra. Lärare är 

olika som personer även då lärare går in i sin lärarroll. Så även om det inte finns någon 

motsatts mellan att lärare går in i den rollen det innebär att vara lärare, det ledarskap det 

innebär och den de är själva så är att visa vem man är själv mer äkta, skapar en större tillit, 

speciellt då det blir personligt. 

Om en lärare till exempel berättar att en anhörig till dem ska genomgå en operation som det är 

risk att den inte överlever så kan elever få förståelse för lärares mående under kommande 

lektioner. I att vara en god ledare ingår det även att vara så öppen att elever lär känna en så 

pass bra så att de förstår varför lärare beter sig olika vid olika tillfällen.146 Det innebär också 

att om man är en god ledare och är öppen att man får vara beredd på att bli avvisad, elever kan 

ha många orsaker till att inte känna tillit till vuxna menar Drugli.147Därför bör lärare låta bli 

att bli sårade, ta ett steg tillbaka, läsa av situationen och anpassa efter de elever de har. 

 

Hur påverkar det sätt som en lärare löser en konflikt? 

 

Lärare kan visa att de ingriper, våga säga till då någon kränker och på det sättet med hjälp av 

sitt ledarskap ge exempel på hur man kan sätta gränser. Lärare blir inte mer uppskattade av 

elever för att de visar sig maktlösa.148 Hur lärare visar att de har makt är av betydelse då det 

påverkar deras ledarskaps trovärdighet och i förläggningen påverkar det även hur elevers 

social kultur utformas. Det agerandet lärare använder sig av i skarpt läge påverkar elevers sätt 

att behandla varandra och är därför en viktig del ledarskapet som påverkar elever. Hotar lärare 

                                                           
145 Carolyn Webster-Stratton, Utveckla barns emotionella och sociala kompetens, Förlagshuset Gothia, Stockholm, 2004, s. 48–49 
146 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska 
universitet, Luleå 2003, s. 60 
147 Maj Britt Drugli, Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre lärande, Studentlitteratur, Lund, 2014, s53 
148 Mariann Landin & Christina Hellström, Lärarledarskap, Förlagshuset Gothia AB, 2001, Stockholm, s. 29 
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finns risken att de påverkar den sociala kulturen på ett sådant sätt att även elever hotar 

varandra, kränker lärare den som utfört ett dåd finns risken att elever också använder sig av 

kränkningar. Skriker lärare finns risken att även elever lär sig att skrika åt varandra, bryr sig 

inte lärare om vad som sker så finns risken att de signalerar att ett sådant uppträdande är okej, 

vilket även det påverkar elevers sociala kultur. Särskilt för lärare eftersom det inte alltid är 

självklart att de blir accepterade som ledare hos elever. De elever som är informella ledare i 

en klass är oftast rädda om den positionen. Om en lärare försöker att finna en lösning på 

mobbning med hjälp av att elever själva får söka lösningar på problemet och det sker på fel 

sätt så kan det skrämma framförallt den mobbade att våga berätta vad som hänt eller händer i 

framtiden eftersom den mobbade är i ett underläge gentemot de som mobbar. De mobbade är 

vana vid att de mobbande kör över dem, att det är de mobbandes vilja och version av vad som 

hänt som blir sanningen. Därför är det viktigt att lärare är förberedda på hur de kan agera om 

en situation uppstår enligt Boulton.149 I resultatdelen finns exempel på idéer om att låta elever 

lösa konflikter själva, för och nackdelar med det arbetssättet och på vilka sätt ett sådant 

förfarande skulle kunna gå till för att få en så bra effekt som möjligt. I en sådan situation är 

det viktigt att hitta en lösning som utvecklar och förbättrar för alla parter som är berörda. 

Mobbandet måste få ett slut för offrets skull och de som har mobbat borde få lära sig ett bättre 

sätt att agera i relationer med klasskamrater och andra människor som de kommer i kontakt 

med. På det sättet lär de vuxna som handhar situationen elever att i en god social struktur så 

hjälper man alla, visar att det är viktigt att ingen blir utsatt för mobbning och att man inte 

struntar i dem som utsatt någon för mobbning. Att lärare hjälper förövarna att utveckla sin 

relationskompetens så att de blir människor som behandlar sina medmänniskor respektfullt 

och därmed får lättare att bli respekterade och omtyckta för att de är snälla hjälper alla parter 

och förbättrar den sociala kulturen. På det sättet kan även det sätt som lärare löser konflikter 

förebygga mobbning. 

 

Lärstrategier 

 

Vilka lärstrategier lärare använder påverkar om det elever lär sig fastnar djupare, hur vi får 

kunskaperna att finnas kvar hos elever efter inlärningstillfället. Målet med i undervisning om 

mobbningsproblemet är inte bara att lära elever, utan även ge dem en förståelse för hur de bör 

agera och få dem att låta bli att utöva mobbning. Därför är det viktigt att lärare skaffar sig en 

                                                           
149 Michael Boulton, Hur kan man förhindra och åtgärda mobbning i utemiljön, Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot 
mobbning, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 136 
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förståelse av de olika lärstrategierna och dess effekter. I denna uppsatsen har ingen analys av 

de olika strategierna genomförts, däremot beskrivs vikten av att vara medveten om dem för att 

uppnå just det resultat lärare vill uppnå med att lära elever om hur man beter sig emot 

varandra, en djupare förståelse som påverkar hur elever agerar mot varandra på ett positivt 

sätt. 

 

Om hur man följer upp temadagar. 
 

På temadagar eller liknande aktiviteter gäller det inte enbart att sprida kunskapen om vad 

mobbning innebär för de utsatta. Det gäller att lärare med hjälp av sitt ledarskap under sådana 

aktiviteter visar engagemang, visar inför elever att lärare tycker att det är viktigt att man 

behandlar varandra med respekt i en god social kultur där alla visar omsorg om varandra. 

Detta såväl under aktiviteten som efter i diskussioner och reflektioner. Även relationsövningar 

som Cowie och Sharp ger exempel på,150 kan vid sådana tillfällen påverka den framtida 

sociala strukturen. Det är dock klart att även det som lärare säger under dessa övningar 

påverkar, ett ledarskap som skapar tillit bland elever påverkar deras tillit till det lärare säger. 

 

Slutsats 
 

I bakgrunden målades en bild upp av vad mobbning är och vilka konsekvenser det får för 

berörda parter. Om vad forskningen säger då det gäller lärares möjligheter att påverka det 

förebyggande arbetet mot mobbning finns i resultatdelen som delades upp i två delar ”Lärare 

som föredöme” och ”Lärare som ledare”, Det visade sig att forskningsfältet är komplext, det 

skrivs mycket om olika metoder, mindre om hur lärare ska agera som mobbningsförebyggare. 

Det visade sig dock att det fanns mycket att hämta i forskning om att vara ledare, 

lärarledskapet. Därav kapitlet ” Lärare som Ledare”. Forskning visade också att hur lärare 

beter sig i till exempel då de skapar relationer hade betydelse. Därav kapitlet ”Lärare som 

föredöme”. 

 

 

                                                           
150 Sonia Sharp & Helene Cowie, Att ta upp mobbning i undervisningen, Sonia Sharp & Peter K Smith (Red), Strategier emot mobbning, 
Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 54–59  
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Hur kan lärare agera som ett föredöme för goda relationer eleverna emellan?  
 

I resultatet kopplat till det första syftet så visade det sig att en lärare som är ett gott föredöme 

och som är en god ledare kan påverka. Lärare kan med sitt eget beteende och agerande visa 

för elever hur man beter sig mot varandra. Visa hur man beter sig i relationer. Detta för att 

påverka den sociala kulturen mellan elever så att den blir accepterande. Lärare ska agera 

utifrån de värden som finns i skollagen och på så sätt visa att det lärare säger är det de själva 

tycker, lever efter. Lärare kan också bland annat genom att vara personlig och visa intresse för 

vad som är viktigt för eleverna och deras utveckling som människor, vilket påverkar elever 

sätt att bete sig. Detta är inte det enklaste, alla lärare är olika som människor och har olika 

förmågor. Lärare känner mer eller minder engagemang för just dessa frågor, så därför kan 

resultatet bli väldigt olika beroende på vilka lärare som försöker bli bättre på att vara ett 

föredöme. Det finns de som kanske lever sina liv som exemplariska föredömen men 

misslyckas med att sprida skolans värdegrund vidare till elever och tvärtom. Kanske det bästa 

tips som finns är att leva efter skolans värdegrund och arbeta med sitt ledarskap som vi 

återkommer till i andra delen av slutsatsen, så kan varje enskilds lärare bli bättre och bättre 

med tiden. Det krävs dock som på flera platser påpekats i resultat och diskussion en ständig 

påbyggnad, vidareutbildning både då det gäller hur man förebygger mobbning och för att 

utveckla ledarskapet. 

 
Hur kan lärare som ledare i sin undervisning bidra till en kultur som förebygger 

mobbning?  

 

Ju mer som forskades i ämnet så kom det fram att just lärares ledarskap är en viktig del av det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Ständig utbildning i ledarskap, i lärstrategier, i vad som 

orsakar mobbning och hur man förebygger mobbning är viktigt för att lärare ska bli bättre på 

att förebygga mobbning. Utbildning i hur lärare med hjälp av sitt ledarskap kan sätta gränser 

och hur de ska agera i akuta situationer är viktigt. Även utbildning i hur man behandlar andra 

människor och skolans värdegrund hjälper lärare i deras strävan att minska mobbning. De 

senaste forskarrönen är något som lärare ska ha ständig tillgång till. En ständig diskussionen 

om varför och hur skolor ska jobba vidare med värdegrunden är viktig för att skolan ska bli 

just en skola för alla utan mobbning på alla skolor. Lärare som visar sin omsorg för alla sina 

elever använder sitt ledarskap på ett sätt som kan förebygga mobbning.  Att visa omsorg även 

om de som är förövarna vid mobbningsincidenser är en viktig del av ledarskapet. Denna 
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omsorg är en del av det arbete som kan bli en del av vardagen utan att vara utpekande, på 

lektioner, ute i korridorer och på skolgårdar. Lärare kan i sitt ledarskap använda sig av samma 

lärstrategier som vid de vanliga studierna så att det som lärs ut om hur den sociala kulturen 

kan fungera, blir djupinlärda värderingar som elever kan ta med sig även vid andra tillfällen i 

livet. För än hur vi vrider och vänder på det hela så har lärare och dess ledarskap en viktig del 

i vilket resultat det mobbningsförebyggande arbetet ger, förmodligen det viktigaste. Därför är 

det av vikt att lärare blir bra som mobbningsförebyggare. 

 

Framtida forskning 
 

Den mesta forskningen runt mobbningen handlar om fenomenet i sig och vad mobbning beror 

på. Då det kommer till lärares roll i det förebyggande arbetet finns det få direkta direktiv om 

hur lärare ska göra eller inte göra. Därför skulle det vara intressant med mer sådan forskning. 

Den mesta forskningen som finns handlar om lärares ledarskap i stort. Mycket i den 

forskningen är relevant för hur lärare ska agera då de förebygger mobbning i den vardagliga 

klassrumssituationen, för hur lärare skapar ett förtroende bland elever så att elever följer och 

motiveras av lärares undervisning. Detta gäller även då lärare förklarar hur man ska och icke 

ska behandla varandra. 

 

Det behövs mer forskning som enbart fokuserar på hur lärare ska agera för att förebygga 

mobbning innan situationer som kan leda till mobbning uppstår. Så att lärare, då de läser om 

hur de ska agera inte bara hittar föreskrifter om vad lagarna säger, organisationers metoder 

med mer liknande texter utan även hittar forskning som specifikt ger exempel på hur de som 

lärare kan agera för att förhindra och förebygga mobbning. Det skulle dessutom vara 

intressant med forskning om hur lärares fortbildning i ledarskapsrollen fungerar och om hur 

den kontinuerliga fortbildningen om hur lärare kan förebygga mobbning ser ut ute på skolor 

idag. Får lärare ständig fortbildning i att förebygga mobbning, sker det kontinuerligt, i så fall 

hur mycket och hur följs det upp?  



 

42 
 

Referenser 

 

Litteraturförteckning 
 

Bryman Alan, (2018). Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 3, Stockholm, 
Liber 
 
Drugli Maj Britt, (2014). Läraren och eleven – Goda relationer ger bättre 
lärande, Lund, Studentlitteratur 
 
Ellmin Roger, (2014). Att förebygga mobbning i skolan, Stockholm, Liber AB 
 
Ersgård Jesper, (2016). De fem stora, Stockholm, Natur & Kultur 
 
Friends, (2018). Friendsrapporten 2018, Printr.se Friends.se 
 
Frånberg Gun-Marie och Wretander Marie, (2011). Mobbning - En social 
konstruktion, Lund, Studentlitteratur 
 
Forsman Arne, (2003). Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller 
hyllvärmare, Luleå, Institutionen för lärarutbildning Luleå tekniska universitet 
 
Shelley Hymel & Susan M Swearer, (2015) Four decades of research on school 
bullying. An introduction, American Psychologist 70 (4) 293–299 
 
Jederlund Ulf, Simon Judit, (2017). Att förstå och möta elever som utmanar 
extra, Skolverket, https://larportalen.skolverket.se  
 
Landin Mariann & Hellström Christina, (2001). Lärarledarskap, Stockholm, 
Förlagshuset Gothia AB  
 
Olweus Dan, (2009). Mobbning i skolan, Stockholm, Liber AB  
 
Sharp Sonia & Smith Peter K (red), (1996). Strategier emot mobbning, Lund, 
Studentlitteratur  
 
Skolinspektionen, (2017). Statistik över anmälningsärenden 2017, 
Skolinspektionen, 2018 
 
Skolverket, (2014). Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan 
arbeta emot trakasserier och kränkningar, Danagård Litho, Skolverket 



 

43 
 

 
Skolverket, (2017). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, 
reviderat 2017, Mölnlycke, Skolverket  
 
Skolverket, (2011). Utvärdering av metoder emot mobbning, Rapport 353, 
Stockholm, Danagård Litho AB 
 
Skolverket, (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och 
studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier, RAPPORT 326; 
Stockholm, Danagårds Grafiska  
 
Stensaasen Svein & Sleeta Olav, (2004). Grupprocesser, Stockholm, Natur och 
kultur 
 
Webster-Stratton Carolyn, (2004). Utveckla barns emotionella och sociala 
kompetens, Stockholm, Förlagshuset Gothia 
 
 

 
Artiklar: 
 
Hallonsten Anna-Karin, (2018), Lärare och sociala medier, Pedagogiska 
magasinet, nummer 4, Lärarförbundet 
 
Tholander Michael, (2005). Moralisk fostran mellan elever, Pedagogisk 
Forskning i Sverige årgång 10 
 
Nätet: 
 
Colnerud Gunnel, (2004). Pedagogiska Magasinet, Lärare som mobbar, 
https://pedagogiskamagasinet.se/larare-som-mobbar/  
 
Familjen Helsingborg Pedagogsajten, (2018). Som lärare är du en positiv 
förebild, https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/som-larare-ar-du-
elevernas-forebild/  
 
Friends, (2018). Ordlista, https://friends.se/fakta-forskning/om-
mobbning/ordlista/  
 
Friends, (2013). Så kan lärare stoppa nätmobbning, 
https://friends.se/2013/05/16/friends-och-lr-pa-unt-debatt-sa-kan-larare-stoppa-
natmobbning/  



 

44 
 

 
Infonet, (2016). Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den 1 
januari 2017?, https://www.jpinfonet.se/kunskap/kunskapsbank/vad-innebar-de-
nya-diskrimineringsreglerna-fran-och-med-den-1-januari-2017/ 
 
Jacobsson Håkan, (2017). Att se alla elever är en jätteutmaning, 
https://www.skd.se/2017/03/14/att-se-alla-elever-ar-en-jatteutmaning/ 
 
Jesper Rhen, Lararesyrkesetik.se, (2017). 
https://www1.lararforbundet.se/web/yrkesetik.nsf/preview/00458C67?OpenDoc
ument  
 
Kiva skola - Programmet, (2009). Handboken för föräldrar, 
http://www.kivakoulu.fi/vad_beror_mobbning_pa 2018-11-28 
 
Kohinoor Jannike, (2018). Älskade högstadiet, Relationen - Lärarens viktigaste 
investering, 
http://alskadehogstadium.pedagoghuddinge.se/2018/02/03/relationen-lararens-
viktigaste-investering/ 
 

Linnerheim Jill, (2001). Mobbning - Ett samhällsproblem, 
http://web.comhem.se/~u44318622/Sjukd/Kursdok/MOBBNING.PDF 
 
Lärarnas tidning, (2006). Här är de yrkesetiska principerna, 
https://lararnastidning.se/har-ar-de-yrkesetiska-principerna/ 
 
Palm Mimmi, (2009). Forskaren som sätter tonen, Pedagogiska magasinet, 
https://pedagogiskamagasinet.se/forskaren-som-satter-tonen/ 
 
Prevnet, (2004). The Role of Teachers and Other School Staff in Bullying 
Prevention, https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/fact-sheet/PREVNet-
SAMHSA-Factsheet-The-Role-of-Teachers-and-Other-Staff-in-Bullying-
Prevention.pdf  
 
Wallace Meri, (2012). Psychology today, 7 Ways Schools Can Prevent Bullying,  
https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-raise-happy-cooperative-
child/201212/7-ways-schools-can-prevent-bullying  
 
 



 

45 
 

Bilaga:  
 
Bilaga 1. Litteratur använt i kapitel 1 ”Lärare som föredöme”  
 
• Lärare och sociala medier av Jesper Rehn. 

• Lärarledarskap av Mariann Landin & Christina Hollström. 

• På krigsstigen mot nätpoliser av Anna-Karin Hallonsten i Pedagogiska magasinet 

nummer 4, 2018.  

• Mobbning i skolan av Dan Olweus. 

• 7 Ways Schools Can Prevent Bullying, av Merci Wallace i Psychology today. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-raise-happy-cooperative-child/201212/7-

ways-schools-can-prevent-bullying 

• Friendsrapporten 2018. 

• De fem stora av Jesper Ersgård. 

• Älskade högstadiet, Relationen – Lärarens viktigaste investering av Jannike Kohinoor. 

• Som lärare är du elevers förebild, en artikel i Familjen Helsingborgs Pedagogsajten. 

https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/som-larare-ar-du-elevernas-forebild/ 

• Att förstå och möta elever som utmanat extra av Judit Simon & Ulf Jederlund. 

• Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare av Arne Forsman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

Bilaga 2. Litteratur använt i kapitel 1 ”Lärare som Ledare” 
 
 
• Skolans texter mot mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare av Arne Forsman. 

• Four decades of research on school bullying. An introduction av Shelley Hymel & Susan 

M Swearer i American Psychologist 70. 

• Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta emot trakasserier och 

kränkningar av skolverket. 

• Lärare som mobbar av Gunnel Colnerud en artikel i Pedagogiska magasinet 2004. 

• Att se alla elever som en jätteutmaning av Håkan Jacobsson. 

• The role of teachers and other school staff in bullying prevention i Prevnet. 

https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/fact-sheet/PREVNet-SAMHSA-Factsheet-

The-Role-of-Teachers-and-Other-Staff-in-Bullying-Prevention.pdf 

• Utveckla barns emotionella och social kompetens av Carolyn Webster – Stratton. 

 


