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ABSTRACT 
 
Syftet med den här rapporten är att undersöka lärares uppfattningar och upplevelser 
av kränkningar som elever använder mot dem. Vikt har också lagts på att se hur 
lärarna arbetar förebyggande mot detta. Öppet riktade intervjuer gjordes på tio 
grundskolelärare vilka ligger till grund för undersökningen. Dessa kvalitativa 
intervjuer passade syftet i rapporten bäst. Undersökningen visade att många av de 
intervjuade lärarna hade blivit kränkta av elever och att den vanligaste kränkningen 
är verbal. Det visade sig också att lärare upplever kränkningar olika beroende på 
personlighet och trygghet i yrkesrollen. Samt att en trygg och säker lärare kan genom 
sitt sätt att vara, förebygga kränkningar och hantera dem bättre. Lärarna beskrev i 
intervjuerna hur de hade agerat efter att de blivit kränkta. Det framkom att de i vissa 
fall talade med eleven, andra gånger talade de med eleven tillsammans med 
föräldrarna/vårdnadshavare samt att lärarna nästan alltid talade med kollegorna. 
Många av lärarna i undersökningen menade att lärare som har blivit kränkta måste 
våga öppna sig och fråga efter hjälp. Detta för att kunna bearbeta och kunna få stöd 
av kollegiet. Flertalet av lärarna i undersökningen tycker att verbala kränkningar har 
blivit alltmer accepterade i samhället samtidigt som också samhället har blivit 
hårdare. Verbala kränkningar såsom tuffa ord går mot att bli normaliserade vilket 
innebär att de i större utsträckning används. Det fanns också många saker lärarna 
ansåg att de jobbade förebyggande med. Centralt i det resultatet framkom vikten av 
att vara en god förebild för eleverna likväl att som lärare sätta gränser och visa vad 
som är tillåtet respektive inte.  
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1 INTRODUKTION 
Många gånger i empiriska undersökningar, intervjuer och artiklar om kränkande 
behandling utgår perspektivet från eleven. Det fokuseras ofta på hur elevers 
skolmiljö och skolhälsa ser ut. I den här undersökningen kommer perspektivet istället 
att utgå ifrån lärarna. Inte hur de ser på eleverna och deras skolsituation gällande 
kränkningar, utan undersökningen inriktar sig på kränkande behandling av lärare 
som elever vållar. 
 
Jag har intresserat mig av ämnet ”elever som kränker lärare” i och med att jag har 
sett och hört många sådana saker under mina VFU:perioder och vikariat. Det kan 
vara lärare som har blivit kallade alla möjliga förskräckliga ord, blivit ignorerade och 
blivit hotade med slag och sparkar. Det här ämnet är väldigt komplext och det känns 
därför roligt och inspirerande att få sätta sig in i och fördjupa sig i ämnet.  
 
Människor är unika och har olika egenskaper, tycken och tankar, därför kan 
någonting vara sårande för en individ men inte för en annan. Självklart kan inte alla 
människor passa tillsammans med alla, men det behöver ändå inte leda till 
kränkningar. I vissa fall blir det ändå så. Arbetsmiljölagen är till för att förebygga 
ohälsa i arbetet och där med också förebygga kränkningar mot arbetstagare vilket i 
detta fall är lärare. Arbetsgivaren och arbetstagaren skall tillsammans jobba för att 
skapa en sund arbetsmiljö där ohälsa minimeras (Arbetsmiljölagen, 1977). 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för mobbing. Tendenser 
till trakasserier skall aktivt bekämpas (Skolverket, 1994). 

 
Hur lärare arbetar för att minimera kränkningar är också något som kommer att tas 
upp och behandlas i den här rapporten. Kränkande behandling av alla i inom 
skolverksamheten är förbjuden. Därför är det betydelsefullt att lärarperspektiv tas 
upp. Det finns inte mycket bakgrundsmaterial till detta ämne förutom en 
undersökning från England om kränkningar mot lärare i Londons inneskolor. Den är 
tyvärr från 1998 och är något inaktuell. Jag vill introducera och fördjupa mig i det 
här ämnet och dela med mig av de kunskaper, erfarenheter och tankar som de lärare, 
jag intervjuat, informerat om. 
 
 
 



4 

2 BAKGRUND 
Bakgrunden är uppbyggd av fyra avsnitt. Den första handlar om kränkande 
behandling där begreppet kommer att förtydligas. Ytterligare handlar det om vad 
kränkande behandling kan vara en följd av. Andra avsnittet handlar om miljöns 
påverkan av kränkningar och det tredje om arbetslagets syfte och betydelse vid 
kränkningar. Det sista avsnittet handlar om ett förändrat samhälle. Där tas lärarrollen 
upp och hur en lärare ska agera på kränkningar. 

2.1 Kränkande behandling 
Kränkande behandling av lärare som elever vållar är något som det inte finns mycket 
fakta om i Sverige. I England gjordes däremot en forskning 1998 som handlar om 
just detta. Den gjordes av Pervin & Turner (1998) och de tar upp TTB vilket står för 
teacher targeted bullying. TTB är något som enligt dem är ett komplicerat problem 
som påverkar lärare i sitt yrkesutövande. De menar att detta problem är något som är 
underskattat inom skolan. Pervin och Turner beskriver ytterligare att TTB handlar 
om att elever kränker läraren medvetet. Det kan vara när de svär eller retar läraren, 
när de ignorerar läraren, när de ger personliga kommentarer samt då de förstör 
lärarens egendomar. Undersökningen gjordes vid Londons inneskolor och visade att 
kränkningar mot lärare existerade. Hela 91% hade någon gång under sitt yrkesliv 
blivit utsatta för någon form av kränkande behandling och 71% av dem hade blivit 
utsatta för verbala kränkningar, ignoreringar och förstörda ägodelar. 15 % av de 
utsatta lärarna tyckte inte kränkningarna hade påverkat dem i arbetslivet och en del 
av dem ansåg att det i högsta grad hade påverkat dem (a.a. 1998).  
 
Enligt skolverket (2006) är en kränkande behandling endast en kränkande behandling 
ifall den enskilde individen uppfattar det så. Trakasserier är också en sorts kränkande 
behandling och kan innebära att kränkningarna följer offret eller offren i flera olika 
miljöer men kan också vara enstaka eller återkommande i samma miljö (Skolverket, 
2006). På skolverkets (2008) hemsida går det att läsa att kränkande behandling har 
två undergrupper. En av dem är diskriminering/trakasserier och den andra är annan 
kränkande behandling. Annan kränkande behandling innefattar mobbning, knuffar, 
glåpord och ovänligt bemötande (Skolverket, 2008). Det är just annan kränkande 
behandling mot lärare denna som denna rapport kommer ta upp och undersöka.  
 

Trakasserier och annan kränkande behandling kan ta sig uttryck i 
nedsättande tillmälen, nersvärtning, förtal och ryktesspridning, 
förlöjligande eller förnedrande uppförande som t.ex. negativa 
kommentarer om utseende eller beteende (Herlin & Munthe, 2005). 

 
Det finns vissa gemensamma faktorer som utlöser en kränkning. Det kan vara att den 
som kränker avsiktligt vill såra offret eller att offret har svårt att försvara sig. 
Svårigheter att försvara sig leder till att offret blir svagare och mer känslig. Den som 
kränker kan ha svårt att hitta tillbaka till ett gott socialt uppträdande då det har pågått 
under en längre tid och kan därför fortsätta kränka offret. Det kan också vara att 
personen som kränker tar makt över offret och offret blir underlägset. Kränkande 
behandling uppkommer många gånger i ett sådant maktspel. Det finns de individer 
som njuter av att vara högre än någon annan i status. Det finnas även de som kränker 
bara på grund av att de är osäkra (Herlin & Munthe, 2005). I en mobbningsrelation 
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får den ena personen makt och kontroll över den andra personen och relationen 
präglas många gånger av fientliga känslor (Fors, 1995). 
 
Aarland (1998) förklarar att mobbning kan vara resultat av någonting. Först nämner 
han att grupprocesser kan ge upphov till mobbning. Aggressivt beteende kan smitta 
av sig på gruppen och leda till att flera ger sig på offret istället för att endast den 
aggressiva eleven gör det. Det kan också vara ett resultat av elevens behov av att 
avreagera sig eller att eleven konkurerar om maktpositionen, precis som Herlin och 
Munthe beskrev tidigare (Aarland, 1988). Det finns en påverkningsprocess mellan 
barn och vuxna. Genom denna process aktiveras känslor hos de båda parterna vilket 
gör det möjligt för barnet att påverka och inta maktposition över de vuxna redan 
tidigt i livet (Fors, 1995). Berger (2003) har i sin rapport hittat lärare som känner 
maktlöshet i klassrummet samt elever som känner att de har svårt att acceptera att 
läraren har makten. Hon har tre olika exempel på när lärarna känner maktlöshet i 
klassrummet vilka är att eleverna inte lyssnar vid tillsägelse, att eleverna ignorerar 
uppgifterna och att eleverna har motivationssvårigheter. Detta kan leda till en 
maktkamp med kränkningar mellan elever och lärare (Berger, 2003). Pervin och 
Turner (1998) hittade i sin undersökning elever som kränkte lärare för att nervärdera 
dem samtidigt som de själva tyckte att det var tufft. Undersökningen visade också att 
det fanns elever med svårigheter i skolan samt elever som tyckte att skolan var tråkig 
och därför tog till kränkningar mot lärare (a.a. 1998).  
 
Det finns olika sorters individer som kränker andra vilket Coloroso 
(2003) här under skildrar: 

1. ”Den självsäkra mobbaren”. Den personen har jätte stort ego och 
visar inga känslor för offret. Coloroso menar att det inte är 
ovanligt att både klasskamrater och lärare beundrar honom och 
hans personlighet 

2. ”Sociala mobbingen”. De som sysslar med den här sortens 
mobbing sprider rykten, driver med, ignorerar och utesluter sina 
offer.  

3. ”Mobbare i full rustning”. Mobbar sina offer då ingen annan är 
närvarande och kan se honom.  

4. ”En hyperaktiv mobbare”. Den är aggressiv och misstolkar en del 
som sägs till honom och uttrycker sig då fientligt. 

5. ”Den mobbade mobbaren”. De är både mobbare och offer fast 
under olika tillfällen 

6. ”Gruppmobbaren”. Gör inte något enskilt bara i grupp. Snälla 
barn i fel sällskap.  

7. ”Gängmobbare”. De som är med i gänget är egentligen inte 
vänner utan finns för att ta makt (Coloroso, 2003).  

 
I varje grupp där kränkningar förekommer är stämningen otrygg och spänd. Läraren 
måste i dessa fall utveckla en stark ledarroll, en trygg arbetsmiljö och en god 
relation. Tryggheten i klassen leder till en god arbetsmiljö och förebygger 
kränkningar (Höiby, 2004).  

2.2 Miljö  
O. Wahlström (2005) gör en liknelse mellan arbetsmiljö för en vuxen människa och 
barndomsmiljö för ett barn. Barndomsmiljön är mycket betydelsefull när det gäller 
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barns utveckling och för den psykiska hälsan vilket hon också menar att arbetsmiljön 
är för den vuxne (a.a. 2005). Arbetsmiljölagen (1977) är till för att uppnå en god 
arbetsmiljö på arbetsplatser där även ohälsa ska förebyggas (a.a 1977). På 
Skolverkets hemsida (2008) tar de upp att skolan är den största arbetsplatsen. I 
Sverige finns det 235000 anställda och 1,4 miljoner elever i skolan. Skolverket 
menar därför att en god arbetsmiljö borde finnas på alla skolor (Skolverket, 2008). I 
skollagen står det att verksamheten ska arbeta under grundläggande demokratiska 
värden. Alla som verkar inom skolan ska respektera varandra samt också respektera 
den gemensamma miljön på skolan (Utbildningsdepartementet, 1985).  
 

Skolan ger exempel på i stort sett alla slags arbetsmiljöproblem, Här 
förekommer både psykiska och psykosociala risker. Våld och mobbing är 
ett stort problem. Faktum är att skolan är en av de farligaste 
arbetsmiljöerna i Sverige för både elever och lärare (Juul, Jensen, 2005. 
s17). 

 
Eriksson m.fl. (2004) menar att annan kränkande behandling kan leda till utbrändhet 
och stress. Varje människa är också olika anpassad för stress och andra påfrestningar. 
Människor som utsatts för hårt arbete eller lever i pressade livssituationer har lättare 
att få både fysiska och psykiska symtom än en människa som inte är utsatt för detta. 
(a.a. 2004). Arbetsmiljöverket (2002) beskriver att en hög arbetsbelastning och stress 
är det största psykosociala problemet för lärare. Detta enligt sin enkätundersökning 
2001. De kom fram till att 6% av lärarna i Sverige hade utsatts för våld, 3% för 
sexuella trakasserier och en fjärdedel för annan kränkning såsom svordomar och 
glåpord. De har tolkat detta på två sätt, antingen är inte kränkningar mot lärare något 
stort problem eller är det någonting lärarna inte vågar eller vill prata om. Pratar inte 
lärarna om problemet kan det bidra till stressymtom (a.a. 2002).  

 
Utbrändhet, stress och utmattningssyndrom kan utvecklas från maktlöshet. Då finns 
det ingen energi att möta motgångar vilket kan leda till avskärmningar från 
omvärlden. Den psykiska hälsa varje individ har avspeglar sig i den livssituation 
individen befinner sig i. Livssituationen och hälsan hänger alltså samman, en jobbig 
livssituation kan lättare leda till ohälsa. Att hitta sig själv och att vara nöjd över sig 
själv och sin arbetsinsats är något att eftersträva för att inte utveckla stress och 
maktlöshet(O. Wahlström, 2005).  
 
I Svenska kommunförbundet konferensprotokoll (2000) menar förbundsdirektör 
Evert Lindholm att ansvaret för den psykiska och fysiska skolmiljön delas av lärarna, 
föräldrar och omvärlden i stort. För att förhindra mobbning måste alla parter effektivt 
arbeta och engagera sig i mobbningsfrågorna. De vuxnas attityder och förhållningsätt 
kan t.o.m. vara a och o (Svenska Kommunförbundet, 2000). Herlin och Munthe 
(2005) håller med om att alla i skolan måste vara delaktiga i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö är förebyggande mot kränkande behandling 
(a.a. 2005). Skolan ska använda sig av metoder och strategier där eleverna blir 
engagerade och lektionerna är intressanta. Då uppstår en positiv miljö som 
förebygger kränkande behandling. Inlärningen borde även ske i ett socialt 
sammanhang som främjar ett ömsesidigt beteende och respekt för varandra (Aarland, 
1988).  
 

Att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling måste prägla valet av arbetsformer och hur man bemöter 
varandra i verksamheterna (Skolverket, 2006, s13).  
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Ian Lauritzen, psykolog, ekonom och skolkonsult, var med under svenska 
kommunförbundets konferens (2000) och menar att grunden till mobbning är en 
ledarskapsfråga. En lärare ska inte bara besitta kunskap utan måste även fungera i ett 
respekterande samspel med andra. Han menar också att alla kränker alla i skolmiljön: 
lärare och rektorer, lärare och lärare samt elever och lärare. Det är viktigt att en 
person känner sig accepterad och trygg i sin omgivning. Det leder till att personen 
blir trygg i sig själv och genom det förebyggs kränkningar (Svenska 
Kommunförbundet, 2000). 
 
Skollagen 2  Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. 
Särskilt ska den som verkar inom skolan: 

1. Främja jämställdhet mellan könen 
2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden  (Utbildningsdepartementet, 1985). 
 
De ständigt ökade kraven kan leda till att orken och tiden inte räcker till för 
informella möten på arbetsplatsen. Inte heller finns det någon tid att lyssna på 
varandra (Eriksson m.fl. 2004). Det står i arbetsmiljölagen (1977) att arbetstagare ska 
arbeta i en sund och säker miljö där samarbete, omväxling och sociala kontakter 
finns (a.a. 1977). 
 
För att arbeta förebyggande mot kränkande behandling ska lärarna vara engagerade i 
lärararbetet. De måste visa ett gott föredöme genom kamratskap och positiv 
inställning. Det är betydelsefullt att varje elev i klassrummet känner sig förstådd, 
uppfattad, bekräftad och accepterad (Höiby, 2004). Eleverna måste få sina 
grundläggande psykiska behov tillgodosedda. Först måste de känna sig sedda och få 
feedback från läraren samt också utveckla en egen identitet. De måste stimuleras 
både psykiskt och fysiskt (Tamm & Luyet, 2006). Det går även att förebygga 
kränkningar genom att jobba aktivt med roliga trygghetsövningar och att läraren 
tillsammans med eleverna sätter upp klassregler (Höiby, 2004). Detta står i 
läroplanen att lärare tillsammans med elever ska sätta upp regler för arbetsmiljön 
(Skolverket, 1994). Elevers behov av att förstå, känna att de har kontroll och att det 
finns en struktur i vardagen måste tillgodoses. Strukturen byggs av ramar, regler och 
trygghet (Ljungström & Sagerberg, 1991). Vikten av att etablera normer är också 
något som Aarland (1988) tar upp. Det är betydelsefullt att eleverna förstår reglerna 
för att kunna acceptera och lyda dem. Detta ska stimulera och leda till en god 
arbetsmiljö. De regler som råder i klassrummet ska helst vara flexibla och vida, detta 
för att eleverna i klassen har olika behov och önskningar (a.a. 1988).  

2.3 Arbetslag 
Det finns vissa åtgärder för att minska psykiska och fysiska problem. I arbetslivet är 
det viktigt att diskutera och våga samtala om problem och känsliga situationer. En 
god anda och ett starkt kamratstöd är ofta tillräcklig för att förebygga ohälsa och det 
kostar inte speciellt mycket för organisationen heller. Om en individ exponeras under 
en längre tid för fysiska eller psykiska faror möter den mångdubbelt större risk för 
både sjukdom och skada vilket kostar betydligt mer (Magnusson, 2000).  
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Ett lärarlag har större kunskapsresurser när det gäller att ta hand om olika svåra 
situationer än en enskild lärare har. Lärare i ett arbetslag ger och tar från varandra, 
stödjer och hjälper varandra samt löser olika problem på ett mer konstruktivt och 
effektivare sätt än om de vore ensamma (Arfwedson, 1982). Lärare i ett arbetslag 
kan hjälpa varandra att se förutsättningar och ge varandra nya insikter till en bättre 
relation med barnen (Juul & Jensen, 2005). Sjödén (1990) råder lärare att inte bära 
på kränkningar utan våga prata med en kollega. Kränkande behandling kan utgöra en 
del av lärarnas självuppfattning och styra hur de agerar i arbetslivet. Därför menar 
han att det är viktigt att bearbeta klassens attityder och söka stöd hos kollegor (a.a. 
1990). Vikten med att diskutera och prata med sina kollegor är något som Pervin och 
Turner (1998) fick fram som resultat i sin undersökning. 41 % av lärarna i studien 
pratade med sina kollegor, kompisar eller rektor när de hade utsatts för kränkningar 
(a.a. 1998).  
 
Granér (1991) beskriver att klimatet i arbetslaget ska bestå av trygghet och 
samhörighet för att alla i arbetslaget ska kunna använda sina resurser. I ett arbetslag 
ska känslomässiga behov tillgodoses. Det görs genom trygghet i gruppen, tillhörighet 
och en gemenskap. Det är också viktigt att gruppen stärker varandras självkänsla och 
att de ger erkännande och respekt till varandra. En arbetsgrupp är en viktig 
behovstillfredsställelse, för vissa mer än andra. En del gruppmedlemmar får sina 
behov uppfyllda i andra grupper som familj och vänner men för andra är arbetslaget 
den största behovstillfredsställelsen. Behoven kan vara allt från samhörighet till 
bekräftelser. En väl fungerande grupp har medlemmar som tar tillvara på varandras 
egenskaper och kunskaper som leder till individuell utveckling (a.a. 1991).  
 
Genom arbetslaget diskuterar gruppen olika tankar och blir kreativa. Gruppens 
resultat blir större och bättre än om en enskild individ skulle ha utfört uppgiften eller 
löst problemet. För att arbetslaget ska fungera på det mest produktiva sättet måste de 
enskilda individerna i gruppen sträva efter samma mål, vara generösa och kunna reda 
ut konflikter (O. Wahlström, 2005). Samarbete i arbetslagen leder till villighet att 
experimentera, att man vågar mer och betraktar kontinuerligt utveckling som en del 
av yrket. Deltagarna får personliga, individuella reflektioner och kan lära av 
varandra.  Detta är positivt för lärarnas professionella utveckling (Hargreaves, 1998). 
Varma medmänskliga relationer är byggda på ömsesidig respekt och förståelse i 
kombination med tolerans och uppmuntran till debatter och diskussioner. Detta 
skapar ett kollegium präglat av flexibilitet med viljan att ta risker och kontinuerlig 
utveckling. Detta ger i sin tur goda elevresultat och positiva attityder till förändring 
och förnyelse som gagnar eleverna och passar in i det föränderliga samhälle vi lever i 
(a.a. 1998) 
 

Samarbetsfärdigheter påverkar effektiviteten i alla relationer. 
Samarbetsinriktade relationer stödjer sunda miljöer, i motsats till 
konfliktfyllda relationers förgiftande effekt. Utan samarbetsfärdigheter är 
ett arbetslag bara en grupp individer som var och en följer sin egen 
dagordning (W Tamm, J Luyet, 2006, s19). 

 
Forskarna Thomas Jordan och Barbro Lennéer- Axelsson intervjuas av Per-Olof 
Eliasson i Pedagogiska magasinet (2008) angående ”svångrem och svängrum”. 
Svängrum behövs för att kunna möta varandra och ta vara på varandras synpunkter 
och egenskaper istället för att det ska uppstår en konflikt. I arbetsgruppen är det 
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betydelsefullt att visa respekt för varandra men ändå stå för sina egna åsikter. 
Svångrem står istället för de regler och rutiner det finns i arbetsgruppen. Om de finns 
en balans mellan svångrem och svängrum fungerar gruppen på bästa möjliga sätt 
med samarbetsförmåga och stöd (Lärarförbundet, 2008).  

2.4 Ett förändrat samhälle 
I dagens samhälle råder ett högt förändringstempo med teknisk komplexitet, 
mångfald och komprimering av tid. Ingenting är givet och oförändligt längre och 
kunskapsutvecklingen är stor (Hargreaves, 1998). Their (1998) och Hargreaves 
(1998) menar att denna utveckling påverkar skolorganisationen till mer rörliga och 
lösare former. Hargreaves kallar detta den rörliga mosaiken vilken inte har klara 
gränser utan gränserna är överlappade. Det finns inte längre några riktiga avdelningar 
utan snarare en spindelväv som inriktar sig på olika projekt och problemlösning (a.a. 
1998). 
 

I en organisation som plötsligt eller gradvis förändras och anpassas till en 
annan tid, är det ledarens svåra uppdrag att kompensera för 
trygghetsförlusten. Detta kan ske på olika sätt. De ledare som lyckas bäst 
är nog de som ser motståndet som något naturligt. De vet att människor 
behöver tid för att vänja sig vid nya tankar, rutiner och uppgifter 
(Wahlström, 2005, 18).  

 
Det finns tyvärr inte alltid möjlighet att ge människor den tid de behöver utan då blir 
det ledarens uppgift att stå för tryggheten och visa att det är tillåtet att misslyckas för 
att kunna lyckas (a.a. 2005). Skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet, 
visar respekt och tar hänsyn till varandra (Skolverket, 1994). 

2.4.1 Ledarskap i ett förändrat samhälle 
Läraren måste ha stor yrkeskompetens för att kunna möta de snabba förändringar 
som råder i det postmoderna samhället. De måste också på ett effektivt sätt hitta 
lösningar på de nya problem som kan uppstå. Yrkeskompetensen måste vara både 
pedagogisk och kunskapsmässigt samt måste lärare utvecklas hela tiden. (Kevli, 
1998).   
 
Alla människor är unika och besitter därför olika egenskaper. Det råder en ständig 
diskussion över hur den perfekta läraren bör vara. Olikheterna i de egenskaper lärare 
besitter gör det möjligt att fungera olika bra med olika elever. De egenskaper som är 
positiva och starka i ena situationen behöver inte vara det i andra situationer (Sjödén 
1997). Braw (1997) jämför hur en ledare ska vara med en instruktionsbok till en 
gräsklippare. Alla människor är unika individer med olika personligheter därför är 
det omöjligt att utveckla en handbok i hur en ledare bör vara. Gräsklippare däremot 
är dylika vilket innebär att alla människor skulle kunna navigera och förstå hur de 
fungerade med hjälp av en instruktionsbok (a.a. 1997). En ledare måste vara 
uppmärksam på att det inte finns någon objektiv framställning över hur en ledarstil 
ska vara utan att det handlar om vilka föreställningar gruppen har av en ledare. En 
ledare måste förstå att det aldrig går att vara alla helt till lags (Fränkel 2004).  
 

Det finns inga modeller som skulle passa alla, vilket den pedagogiska 
ledaren är väl medveten om (Their, 1998. s163). 
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Braw (1997) menar att ledarskap är olika för alla ledare och liknar det vid ett pussel. 
Alla ledare måste lägga sitt eget. En människa är en god ledare utefter sina egna 
förutsättningar och egenskaper. Ledaren lär också av sina misstag och utvecklas 
ständigt. De måste våga prova saker och göra misstag för att lyckas. En lärare måste 
däremot vara målmedveten. Läraren ska sträva efter att uppfylla målen samt låta 
gruppen känna att de är delaktiga och ha en vilja att klara målen. Detta är något som 
höjer samarbetsvilligheten och motivationen hos eleven (a.a. 1997). Eriksson m.fl. 
(2004) förtydligar detta genom att skriva att människa är av sin natur målinriktad och 
får därigenom motivation. Människor måste känna att de utför något meningsfullt 
(a.a. 2004). En ledare måste vara tydlig i målen för verksamheten både de kortsiktiga 
och långsiktiga samt också ha en strategi för det. Ledaren måste också vara tydlig 
med vilka krav som ställs på gruppen (Fränkel, 2004)  
 
Ledarskapet förändras ju äldre eleverna blir och går från att läraren har en roll som 
ständigt är i rampljuset till att endast handleda och vägleda. Juul och Jensen (2005) 
diskuterar vissa delar i ledarskapet som barn bäst tar till vara på. Det stärker också 
relationen och följer det pedagogiska målet.  
 
Ledarskapets delar: 

1. Autenticitet istället för auktoritet. Med det menar Juul och Jensen att som 
lärare vilja ingå i personliga relationer med eleverna.  

2. Visa intresse för vem eleverna verkligen är. 
3. Lärarens bekräftelse till eleven om vem den är. 
4. Ta eleven på allvar genom involvering och inkludering. Läraren ansvarar för 

att inkludera eller involvera elevens sinnestillstånd i den genensamma 
framtiden.  

5. Läraren som beslutsfattare. Antingen fattar han eller hon professionella beslut 
eller delegerar beslutsfattandet till eleverna.  

6. Konflikter (a.a. 2005).  
 
Individer reagerar olika på konflikter beroende på arv och miljö. Individen kan av en 
konflikt bli ängslig och få ångest eller inte reagera speciellt mycket överhuvudtaget. 
Lärare bör därför lära eleverna vad en konflikt är och hur de ska bemöta motparten i 
en sådan (O. Wahlström, 2005). Konflikter är betydelsefulla i barnens utveckling och 
skapar förutsättningar för deras motivation att fortsätta samarbeta och lära. Det finns 
en viss konfliktprocess som börjar med att ett behov eller ett begär för något uppstår. 
Om den vuxne säger nej till detta kommer barnet kämpa för sin sak. När barnet sedan 
inte kan förhandla sig till att få sitt behov eller begär erkänt kommer barnet förlora 
kampen. Efter detta behöver barnet bearbeta förlusten och det måste få ta den tid det 
behöver. Barn kan bearbeta genom att skrika, gråta, gnälla eller bara sitta tysta. Om 
barnet får tid kan det sedan lägga konflikten åt sidan och gå med på vad den vuxne 
har sagt (Juul & Jensen, 2005).  

2.4.2 Dåtidens makt, nutidens ömsesidiga respekt 
På grund av det förändliga samhälle som råder idag har också yrkesrollen ändrats 
något. Istället för att vara den auktoritära ledaren intar läraren olika ledarroller och 
fungerar mer som en handledare (Hargreaves, 1998). Lärarens uppgift blir då att 
guida, leda och organisera eleven (Lundgren, Hartman, Hartman, 2004). Makten i 
dagens skola är inte vad den en gång var utan har förändras så att den enskilde 
elevens inflytande har ökat. Inte längre har makten betydelsen att leda till 
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underkastelse utan den ska sätta ramar och regler där eleverna vill utveckla sig och 
lära för sin egen skull (Juul & Jensen 2005).  
 

I framtiden vill man inte ha någon stark man på toppen utan en person 
som ska vara vägvisare, handledare, problemlösare, empatisk begåvad, 
tränad i både tålamod och envishet, både rationell och emotionell och som 
inte tävlar om att vara bäst på plan. En ledare är en person som får andra 
att utvecklas (Nilsson, 1998, s42). 

 
Förr använde samhället respekt i uppfostranssynpunkt genom att styra barnen med 
rädsla. Detta var ett enkelt sätt att utöva makt. Nu är istället ledarskapet mycket 
svårare och kraven högre. Läraren får respekt genom att förtjäna den och genom att 
visa respekt tillbaka (O. Wahlström, 2005). Människor tänker lika vad det gäller 
respektbegreppet vare sig de är barn eller vuxna. Människor vill helst vistas i 
gruppkonstellationer eller relationer där de är respekterade men också där de 
respekterar den andra. Då råder en direkt kommunikation som är personlig istället för 
en opersonlig indirekt kommunikation (Juul & Jensen 2005). 
 

Faktorerna har bytt plats så att auktoritetens respekt för den enskilde nu är 
en förutsättning för att skapa disciplin, medan förutsättningarna tidigare 
var individens respekt för auktoriteterna (Juul & Jensen, 2005, s60). 

 
Att vara auktoritär och att genom det utveckla respekt från eleverna är inget som 
längre är knutet till lärarrollen. Nu får läraren istället respekten genom 
yrkeskompetens och läraregenskaper. (Kevli, 1998).  

2.4.3 Relationen  
Fors (1995) beskriver en modell av Armelius Schaffer över lärare och elevers 
relationer. Relationerna mellan barn och vuxna grundar sig i hur känslorna ter sig 
mellan dem. Den här modellen har två olika 
baser vilka är självständighet/kontroll och 
fientlighet/vänlighet. Relationen diskuteras 
utifrån fyra kvadrater som uppstår när dessa 
sätts i ett kors. Lärarens relation med 
eleverna kan vara omsorgsfulla, 
respektfulla och beskyddande men också 
fientliga och förnedrande vilket leder till ett 
dåligt och ohälsosam relation. Kvadraterna 
till höger i figuren leder till ett utvecklande 
god relation och arbetsklimat där respekt, 
kärlek och omsorg är representativa (a.a. 
1995).  
 
Relationer till andra individer är en viktig del i människans liv. Goda relationer leder 
till insikter över hur den andra parten tänker och agerar samt också empati och 
förståelse för varandra. (Tamm & Luyet, 2006). Människan är en medveten varelse 
som ska ses som ett eget tänkande och handlande subjekt istället för objekt. Han/hon 
påverkas genom insikter och förståelse genom interaktion med andra i sunda miljöer 
(Their, 1998). Braw (1997) förtydligar detta genom att beskriva att när den ena 
personen (subjekt) betraktar den andra personen endast som ett föremål (objekt) 
råder en relation av låg kvalitet. Lärare har lätt att falla för att just se sina elever som 
objekt. Då mister deras ledarskap dess verkan och kvalitet. När subjekt istället möter 

Källa: Fors (2005) 
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subjekt blir det en personlighetsutvecklande relation. Då råder ömsesidig respekt där 
olikheter accepteras. (a.a. 1997). Ju mer den personliga utvecklingsprocessen är 
ömsesidig och läraren ser eleven som ett subjekt, ju mer har också eleven att delge i 
relationen. Denna ömsesidighet bidrar till en yrkespersonlig säkerhet (Juul & Jensen, 
2005).  
 

Eftersom människan styrs av både förnuft och känslor räcker inte logiken 
som instrument. Många känslor och irrationella motiv kan inte förklaras 
eller ens förstås, men en på samarbete inriktad chef bör trots detta komma 
underfund med hur medarbetarnas subjektiva värld är beskaffad 
(Engquist, 1997, s255) 

 
En lärare har ansvar över att relationen med sina elever leder till tillfredsställelse och 
ömsesidig glädje. Många gånger ser dock läraren eleverna som objekt vilket leder till 
att läraren lägger problematiken utanför sig själv vid konflikter. Istället måste lärare 
ta ansvar för sin del i relationen som inte fungerar och jobba med den, båda blir då 
subjekt. En lärare måste kunna se längre än till sitt ideal och sina självklarheter och 
försöka leva sig in i hur den andra upplever sig själv (O. Wahlström, 2005). Även 
Kevli (1998) poängterar vikten av relationen mellan lärare och elev. Läraren måste 
söka relevanta fakta om elevens hemsituation, kulturella och ekonomiska 
förhållanden för att samarbete och förståelse ska utvecklas (a.a. 1998).  
 
Aarland (1988) uttrycker att lärare bör tala med eleven, inte till eleven. Lärare har 
ofta en stor ryggsäck full av egenskaper som hjälper dem att navigera sig genom sitt 
yrke. När det gäller relationer går det inte att använda dessa egenskaper på samma 
sätt. Varje människa är unik och kräver att ryggsäcken fylls lite till med den nya 
individens sätt att kommunicera. Att integrera med nya människor kan inte förenklas 
helt av tidigare erfarenheter av samtal och kommunikation utan, leder till nya 
erfarenheter (a.a. 1988). Kommunikation är ett komplext ting, för att det ska fungera 
bra måste personerna som kommunicerar först förstå att motparten inte är stöpt i 
samma form som dem själva. När förståelsen för andra ökar blir relationerna djupare. 
Även om inte alla trivs tillsammans och blir vänner kan de ändå fungera och 
samarbeta tillsammans. Genom att förstå sina egna känslor blir det också lättare att 
förstå andras. (O. Wahlström, 1996).  
 
Lyssna är den mest utlärda färdigheten men ofta är den tyvärr oanvänd. När en 
person verkligen lyssnar får den ut mer kunskap, förtroende och information av 
samtalet (Tamm & Luyet, 2006). Det behövs lite för att få ett samtal att gå från det 
goda till det onda. Det kan vara att använda fel ord, fel tonfall eller ett misstolkande 
kroppsspråk. De kan vara utlösande faktorer till konflikter och kränkningar. 
(Hougaard, 2004). Det kan i vissa fall vara läraren som orsakar mobbningen. Det 
handlar om hur läraren agerar tillsammans med eleven och hur relationen mellan 
dem ser ut (Aarland, 1988). Med ett gott självförtroende minskar risken för läraren 
att gå till försvar och istället agera ansvarsfullt och respekterar den andres olikheter 
och tycken (Tamm & Luyet, 2006). 
 

Dagens snabba värld leder till mycket som är oförutsägbart och behovet 
av god kommunikation ökar. Det pågår ett ständigt utbyte av information 
(Nilsson, 1998, s119). 

 
Läraren måste satsa på att hitta en jämbördig dialog med barnen samt ge dem tid för 
att de ska kunna hitta sig själva. Detta fodrar att läraren är lyhörd på hur barn tänker 
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och känner (Juul, Jensen 2005). Att använda ett cirkulärt tänkande är positivt i 
kommunikationssynpunkt. Då ställs frågor som ger utvecklade och reflekterande 
svar. Detta leder till större förståelse för varandra. (Haugaard, 2004) Att sträva efter 
goda dialoger och goda relationer är bättre att göra än att sträva efter att vara felfri. 
Ingen människa kommer kunna vara felfri och perfekt men kan ha goda kontakter i 
goda miljöer runt sig (Nilsson, 1998). 
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3 PROBLEM 
 
Skolverket belyser att skolan ska vara en verksamhet där barn och personal har 
relationer som främjar delaktighet, glädje och förebygger kränkningar av olika slag. 
En verksamhet med goda miljöer och goda relationer bygger respekt, vänskap, 
tolerans och självförtroende (Skolverket, 2006).   
 
Huvudsyftet i denna studie är att undersöka kränkningar mot grundskolelärare 
vållade av elever samt titta förebyggande. Det hörs allt mer om dessa problem men 
det verkar ändå vara ytterst lite belysning på det i forskarsynpunkt i Sverige. 
Undersökningen ska föra upp fenomenet till ytan för att sedan analysera det utifrån 
ett lärarperspektiv.  
 
Problemformuleringar: 
 

- Förekommer det kränkningar utförda av elever mot lärare, och i så fall hur 
upplever lärarna det? 

- Hur agerar läraren vid en kränkning? 
- Vad tror lärarna kan förebygga dessa kränkningar? 
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4 METOD 
Den här rapporten bygger på en empirisk, kvalitativ undersökning av 
grundskolelärare. Intervjuerna ska resultera i förståelse över hur de intervjuade 
lärarna uppfattar och upplever kränkningar mot dem. Rapporten ska leda till 
förståelse och fördjupad kunskap om detta fenomen som kan användas för att få 
kunskap, stöd och hjälp för lärare.  

4.1 Undersökningsmetod 
Jag tillsammans med min handledare funderade ganska mycket på vilken metod som 
skulle vara bäst för den här undersökningen. Kränkningar kan vara ett jobbigt och ett 
känslomässigt svårt ämne för vissa individer vilket kan göra att respondenterna har 
svårigheter att öppna upp sig under intervjuerna. För att respondenterna skulle våga 
öppna sig användes en öppen riktad intervju. En öppen riktad intervju är som ett styrt 
samtal eller diskussion med öppna svar. Respondenterna får själva beskriva 
fenomenet utifrån en öppen fråga i en miljö där det är lugnt och tryggt. Valet stod 
från början mellan enkät, strukturerad intervju och en öppen riktad intervju. Enkät 
och strukturerad intervju valdes bort. De valdes bort på grund av att de ger mer 
opersonliga och mindre djupa svar. Patel och Davidsson menar att både i enkäter och 
strukturerade intervjuer utgår intervjuaren från det som är känt, alltså i förväg 
bestämda begrepp och företeelser (a.a. 1994). I och med att det inte fanns så mycket 
teorier och fakta om elevers kränkningar av lärare blir det svårt att använda dessa två 
metoder och få ut tillfredsställande rådata. Lantz (1993) beskriver att i en öppen 
riktad intervju blir det möjligt att undersöka ett ämne genom att analysera och dra 
olika slutsatser om beskaffenheter. Dessa kvalitativa analyser ger också ökad 
förståelse av olika fenomen (a.a. 1993). Syftet med studien är att få fördjupad 
förståelse av fenomenet genom att analysera respondenternas upplevelser och 
uppfattningar av kränkningar. En öppen riktad intervju blir därför bästa alternativet 
av metod.  
 

I den helt öppna eller den öppet riktade intervjun beskriver den tillfrågade 
fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och finner 
sammanhang som han eller hon anser betydelsefulla för beskrivningen av 
fenomenet. Respondenterna beskriver sin bild av verkligheten och 
intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva 
verkligheter (Lantz, 1993, s18).  

 
I den här rapporten har lärares erfarenheter, uppfattningar och tankar angående 
kränkande behandling av lärare analyseras och sammanfogas till ett resultat. Under 
intervjutillfällena var intervjuaren empatisk och lyhörd men styrde ändå intervjun 
mot de uppsatta problemformuleringarna. Frågorna ställdes så att de passade in i 
samtalet i rätt ordning. För att hålla samtalet levande var frågorna uppsatta i olika 
kategorier så intervjuaren snabbt kunde kolla ner i papperet och formulera frågan. 
Frågorna till intervjuerna var från början ganska många och svåra att ordna på ett bra 
sätt. Efter att ha reviderat dem ett antal gånger hamnade frågorna i dessa kategorier 
(se bilaga 1). I och med att en riktad intervju skulle användas till denna undersökning 
togs också många av underfrågorna bort för att inte intervjun skulle bli för 
strukturerad och tappa sitt syfte med ett levande samtal. Naturliga följdfrågor ställdes 
istället för att fördjupa vissa svar. Patel och Davidsson (1994) skriver att dessa 
intervjuer utförs genom att ställa frågor i lämplig ordning beroende på hur samtalet 
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utvecklas. De säger också att dessa intervjuer leder till en kvalitativ analys (a.a. 
1994).  

4.2 Undersökningsgrupp 
Respondenterna i denna undersökning är tio grundskolelärare på tre olika skolor. 
Alla tillfrågade deltog i intervjuerna. Att fokus ligger på grundskolelärare och inte 
mer specifika lärare inom grundskolan är för att hela grundskolan omfattas av samma 
läroplan samt att studien är explorativ och ska leda till fördjupad kunskap inom 
problemområdet. Denna kunskap ska sedan användas för att upplysa lärare om 
fenomenet. Patel och Davidsson (1994) beskriver en explorativ undersökning och 
menar att syftet med dessa undersökningar är att hitta så mycket ny kunskap det går 
inom det problemområde som är valt. Denna kunskap kan ligga till grund för 
framtida studier (a.a. 1994). Fördjupad kunskap inom ett ämne som detta gör det 
möjligt att specificera och göra mera detaljerade studier i framtiden. Respondenterna 
blev slumpvis utvalda, med blandade åldrar och olika längd på arbetade år inom 
verksamheten. Valet av lärare gjordes så att det skulle bli någorlunda lika fördelat 
mellan de olika åren och skolorna (1-3, 4-6 och högstadiet). Två lärare i år1-3, fyra 
lärare i år 4-6 och fyra lärare på högstadiet blev intervjuade. Av dem var det fyra 
män och sex kvinnor som deltog. Spridningen på lärare, skolor och kön är inte på 
något sätt för att generalisera utan för att få en större bredd.  

4.3 Genomförande 
Första kontakten med respondenterna togs genom ett besök på en av skolorna. Där 
bestämdes möte med två av dem och samtidigt presenterades upplägget och syftet 
med undersökningen. På den skolan hämtades också en telefonlista där resterande 
lärare på skolan valdes ut. De andra två skolorna hade hemsidor med lärarnas namn 
på och där i stod det också i vilket år de undervisade. Lärarna valdes slumpvis med 
enda undantaget att de skulle vara fördelade på olika år i grundskolan och jämt 
fördelade på skolorna. Telefonkontakt och mailkontakt togs och då presenterades 
även här syftet och upplägget för undersökningen samt att intervjuerna tog runt 20-
40 minuter. Respondenterna informerades också om att intervjuerna skulle spelas in 
för att kunna observera och läsa in respondenten på ett effektivare sätt.  
Ljudinspelning användes för att samtalet mellan intervjuaren och respondenten 
skulle bli så avslappnad som. Tre av de här lärarna hade inte tid att prata under första 
kontakten förutom att bestämma tid, plats och höra vad undersökningen handlade 
om. Dessa lärare fick en bättre genomgång innan intervjun genomfördes. Det är 
enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att lärarna känner att det är meningsfullt att 
delta och att de får en förberedelse på vad som ska diskuteras under intervjun (a.a. 
1994). De etiska aspekterna som anonymitet informerades och respondenterna fick 
också veta att de inte behövde svara på frågorna. Respondenterna informerades 
ytterligare om att allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt och att de 
skulle få behålla sin anonymitet. Inga namn kommer nämnas i resultatdelen eller i 
undersökningens rådata och ljudfilerna lämnas inte ut till oberättigade. Tiden och 
platsen bestämdes utifrån deras schema. Sju intervjuer utfördes på plats på skolorna 
och två intervjuer gjordes i respondenternas hem.  

4.4 Databearbetning 
Det finns inga förutbestämda metoder för att bearbeta kvalitativa data. Detta beror på 
att undersökningens data är uppbyggd på individers subjektiva värld och att de är 
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relaterade till en kontext. I en kvalitativ undersökning tittar man på resultatet 
tillsammans med den teoretiska förståelsen som finns i bakgrundsdelen. Det är också 
viktigt att intervjuaren kan ta respondentens perspektiv under analysen (Lantz, 1993).  
Till den här undersökningen fanns ca 5h 20 minuters inspelat intervjumaterial vilket 
tog ca 40 timmar att skriva in i datorn. Detta resulterade i 50 sidor rådata. Den 
behandlas anonymt genom att inga namn omnämns, varken på skolorna eller på 
respondenterna. Databearbetningen i den här rapporten är knutet till bakgrundsdelen 
och kategoriserade utifrån syftet och bakgrunden. Samband i intervjuerna och 
intressanta synvinklar som är relaterade till problemställningarna har lyfts fram till 
resultatet. Det är tolkat på ett sådant sätt att resultatet skapar mening. 

4.5 Metodkritik 
Ordet validitet betyder att det som ska undersökas, verkligen är undersökt (Thurén 
2004). Innan intervjuerna till undersökningen i den här rapporten gjordes, testades 
den på en lärare. Det är viktigt att testa för att se hur respondenten svarar och om 
svaren speglar syftet på undersökningen. Det finns endast lite bakgrundsmaterial och 
förförståelse i ämnet vilket gjorde betydelsen med en testintervju ännu viktigare. 
Patel och Davidsson (1994) understryker vikten med att testa metodtypen för att 
fastställa validiteten. Det är viktigt att undersökningen mäter det som ska mätas (a.a. 
1994). En negativ aspekt med undersökningen är att frågorna kan tolkas. Begrepp 
och ord betyder olika för olika individer och det kan bli en lång diskussion om en 
ovissäntlig sak i intervjusammanhanget.  
 
I den här undersökningen har öppna strukturerade intervjuer används vilket lyfter 
fram respondenternas tankar, tycken och erfarenheter av fenomen. Metodvalet passar 
syftet med undersökningen, att analysera lärarnas upplevelser och uppfattningar om 
kränkningar. Intervjuvalet tillsammans med den lugna, ostörda miljön gör att 
respondenterna svar blir mer personliga och där med mer tillförlitliga. 3 av 
respondenterna hade dock inte denna lugna ostörda miljö. Två av intervjuerna 
gjordes i hemmiljön hos respondenterna vilket kanske inte var bästa alternativet. Det 
var avslappnade intervjuer men det fanns små störmoment som till exempel en hund. 
De små störmomenten gjorde att respondenterna kom av sig ibland och inte fullföljde 
sina tankar helt. Den resterande respondentens intervju gjordes precis som de övriga 
sju, men respondenten hade med sig sitt sjuka barn vilket ledde till små avbrott. 
Detta kan vara negativt för validiteten på studien.  
 
Kränkningar är ett känsligt ämne och kan vara svårt att prata om. Några respondenter 
kände sig något obekväma i början av intervjun. Därför fanns en uppvärmningsfråga 
samt togs allmänna frågor upp först. När respondenten sedan är invand vid 
situationen togs mer känsliga, personliga frågor upp. Det fanns en förförståelse för 
känsligheten i denna fråga och därför lades intervjun upp så. Detta kan leda till att 
respondenterna inte svarade helt sanningsenigt på alla frågor. Undersökningens 
rådata visar ändå att de flesta respondenterna vågade prata om privata och känsliga 
ämnen som kränkningar.  
 
Reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (1994) relaterad till hur intervjuaren gör 
bedömningar när de registrerar svar. För att öka reliabiliteten bör intervjuaren vara 
tränad (a.a. 1994). Som det går att läsa i här över gjordes en testintervju för att öka 
validiteten men också för att öka reliabiliteten. Intervjuaren får ett ypperligt tillfälle 
att träna på att utföra intervjuer. Respondenterna fick också ta den tid de behövde för 
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att besvara intervjufrågorna utan att känna sig stressade. Svaren blir därav mer 
genomtänkta och trovärdiga. 
 
Intervjuerna spelades också in på band så att inte intervjuaren behövde skriva och 
istället kunde fokusera på samtalet. Lantz diskuterar vikten av att intervjuaren ger 
känslomässig bekräftelse och feedback till respondenten samt håller en accepterande 
attityd (Lantz, 1993). Ljudkvalitén var god och ljudfilen kunde spelas om flera 
gånger. Detta gjorde att undersökningens rådata blev mer precis. Den är 
genomgången många gånger för att minimera tolkningsmissar. Materialet till 
resultatet är noggrant utvalt för att passa problemställningarna i rapporten. En del 
svar från respondenterna är suddiga och går inte att ta med i resultatet även att det 
skulle ge resultatet mer tyngd.  
 
 
. 
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5 RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om upplevelser och 
uppfattningar om kränkningar av lärare. Därefter beskrivs hur lärare agerar efter att 
ha blivit utsatt för en kränkning. Den tredje delen handlar om ett förändrat samhälle. 
Avslutningsvis diskuteras vikten av ett förebyggande arbete.  

5.1 Uppfattningar och upplevelser av kränkande behandling 
Hur lärarna i undersökningen ser på kränkningar mot dem inleder detta avsnitt. Här 
under tas det upp vilka sorters elever det är som kränker lärare. Personligheten, 
livssituationen och tryggheten i yrkesrollen hos en lärare är också betydelsefullt, för 
hur läraren uppfattar och upplever kränkningar mot dem.  

5.1.1 Kränkningar av lärare 
De vanligaste kränkningarna mot lärare är verbala kränkningar. Eleverna använder 
könsord, svordomar, personangrepp och andra glåpord mot dem. Lärarna i 
undersökningen vittnar också om kränkningar där eleverna ignorerar, slår, har 
respektsvårigheter samt inte har gränser och spärrar. En lärare säger sig också ha 
blivit riktigt rädd för att elevens verbala kränkningar skulle utvecklas till fysiska. 

 
Att de skiter i vad man säger, tror jag.  Inte lyssnar, det tror jag är den 
vanligaste. Sen har det ju blivit mycket vanligare med att man uttrycker 
sig nedlåtande då, fula ord helt enkelt tror jag har blivit mycket vanligare.  
 
Sen de här situationerna jag har upplevt att lärare har känt sig riktigt 
kränkta är ju då man känner att eleven gör någonting rent handgripligen.  
 
Alltså de här små när de kränker är det nog mera att de är så arga att de 
inte har några spärrar.  

 
Ja, jo, när jag har blivit sparkad och knuffad blev jag senast här om 
veckan. Gubbjävel och sådant har man också hört.  
 
Jag har varit med också en gång att när jag har känt att jag stått i en 
situation där jag varit nästan lite rädd att den här eleven är starkare och 
större än mig men jag måste stå på mig här men skulle han göra 
någonting skulle inte jag ha en chans.  

 
Ett fåtal av de lärarna i undersökningen har blivit så kränkta att de ställt sig frågan 
om de ska arbeta kvar på skolan. De lärarna tog sig dock genom 
kränkningsituationen vilket även stärkte dem i sin yrkesroll. En lärare pratar också 
om en tidigare arbetsplats där det pågick mycket kränkningar mot lärare från både 
elever och lärare. Läraren påpekar att om det endast fanns den sortens skola skulle 
inte han/hon jobba kvar i skolverksamheten längre.  
  

För mig så var det ju, det blev så väldigt drastiskt, ett vägval, antingen så 
går jag dit imorgon och gör någonting åt det för jag kunde inte gå dit och 
ställa mig som ingenting hade hänt eller så skiter jag i alltihopa. Då valde 
jag att gå dit och göra något åt det. 
 
… det var väldigt jobbigt men när man hade gått igenom det och fått den 
responsen från eleverna så blev man ju väldigt stärkt, stärkt som person.  
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Jag har jobbat på en annan skola innan där det förekom mycket mera att 
man kränkte lärare och att lärarna kränkte varandra. … … Skulle det vara 
läraryrket och det bara fanns den sortens skola skulle jag nog inte vara 
lärare idag.  

 

5.1.2 Vilka elever kränker?  
Det kan finnas flera orsaker till att elever kränker en lärare som elever med dålig 
självförtroende och är osäkra. Det kan vara elever som söker uppmärksamhet, vill 
visa sig tuffa och hävda sig på något sätt eller de som har svårt att veta var gränserna 
går. Lärarna tar också upp elever som har det svårt utanför skolan och som inte vet 
hur en konflikt ska lösas samt de som använder kränkningar som ett sätt att uttrycka 
sin ilska på.  
 

De som mår dåligt och har dålig självkänsla. Inte trygga i sig själva. Det 
finns ju olika kategorier, det finns ju dem som gör det för att vara coola, 
tuffa och roliga sedan har vi dem som gör det för att inte vet hur de ska 
reagera. Och då är det bättre att slå än att bli slagen så.  
 
Det är nog sådana som inte är så trygga i sig själva och som har det lite 
svårt i övrigt också, det är ju oftast dem som man får säga till oftare på 
lektionerna. Det kan vara lite med för att de vill ha uppmärksamhet som 
de säger vissa saker med.  
 
Och ena sidan är det de elever som inte har gränser och som borde ha 
gränserna. Sen är det ju de elever som på något sätt behöver hävda sig 
själv, de som är säkra i sig själva behöver ju inte göra något, de behöver 
ju inte ge sig på någon annan heller.  
 
Jag tror att de är dem som kanske inte är helt nöjda med sin situation 
hemma och man kanske inte blir sedd hemma man kanske inte har, 
föräldrarna kanske har ett sätt hemma liksom när dem löser konflikter och 
samtalar med varandra och så. Man har lärt sig det, det är ett sett att 
uttrycka sig och lösa sin ilska på.  

5.1.3 Personligheten hos läraren spelar in 
Hur en kränkning upplevs är mycket beroende av hur läraren är som person. Lärarna 
i undersökningen menar att alla människor uppfattar och tolkar olika situationer och 
händelser på olika sätt utifrån egna värderingar och egenskaper. Hur läraren är som 
person, hur den hanterar sina känslor och hur den kan läsa av situationen påverkar 
hur den tar en kränkning. Det handlar också enligt lärarna om att veta var gränsen går 
mellan allvar och skoj. 

 
Det är helt vad den enskilda individen tolkar situationen och när den 
känner sig trampad på tårna, då är det blir en kränkning. Det är bara den 
som blir kränkt som kan avgöra om den är det eller inte. 

 
Jag känner att det är nog väldigt olika från person till person som det är 
med allt sådant där, hur känslig man är. 
 
Är det skoj eller var det inte skoj, mena han allvar eller hur var det här nu. 
Tar jag illa vid mig eller gör jag inte. Det finns säkert tillfällen varje dag 
där elever kan slänga ut sig gubbjävel, kärringjävel eller fitta. Alltså något 
sådant när de blir lite irriterade och förbannade. Men de kanske inte 
menar så mycket med det. 
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5.1.4 Livssituationen påverkar lärarens uppfattningar 
De lärare som blivit kränkta i undersökningen vittnar om att det många gånger har 
med dagsformen och livssituationen att göra. Om läraren är stressad, krasslig eller 
har det jobbigt privat är det enligt dem svårare att stå emot kränkningar. Blir det 
jobbigt privat påverkar det skolan och tvärt om. Mår de istället bra och har en bra 
dag, blir de starkare. Både det som händer hemma och på jobbet påverkar hur 
människor mår och hanterar situationer.  
 

Känner man själv att man är lite krasslig en dag så är man ju mer 
mottaglig eller öppen för att ta emot kränkningar. Är man på väldigt bra 
humör så tar man det inte på samma sätt.  
 
Vissa dagar kanske man klarar det ganska så bra men andra dagar blir du 
arg för att du har saker med dig hemifrån. Man är ju bara människa, man 
har ju med sig allt det andra man har runt sig också. 
 
Har man en stressig dag i övrigt eller så, då tar det ju mycket hårdare så 
då kan man ju vara helt förstörd när man kommer hem vissa dagar och 
inte orka någonting.  
 
De pejlar din sinnestämning rätt bra om du är lite känslig den dagen och 
är det elever så kan de ju utnyttja det. Jag kan tänka mig, jag själv skulle 
nog, om jag hade det lite trassligt hemma reagera och vara mer sårbar. Jag 
tror det är mänskligt  

5.1.5 Tryggheten i yrkesrollen har betydelse 
En del lärare pratar om yrkesrollen och dess betydelse i kränkningsituationer. 
Tryggheten i yrkesrollen motverkar kränkningar genom att läraren vet hur, och om 
de ska ta åt sig av vad som sägs eller görs. Att vara trygg som person och trivas med 
sitt yrkesval leder till en säkerhet i lärarrollen vilket enligt några lärare minskar 
antalet kränkningar.  
 

Sen tror jag att det hjälper att du har en trygghet i grunden som person, 
som är säker på sitt yrkesval och är säker på sitt stoff man ska genomföra.  

 
Om man då blir kränkt i sin lärarroll så blir det så mycket värre än om 
man är trygg för då vet man ju vem man är och då behöver man inte ta åt 
sig. Om det inte är en upprepad kränkning för då sliter det ju till slut. 
 
Man lär sig ju hela tiden något nytt inte bara av kränkningar utan av 
konflikter, samtal och diskussioner. Ju mer trygg man blir i arbetet, ju 
mindre kränkningar får man mot sig. 

5.2 Följder efter en kränkning 
Följande avsnitt handlar om hur lärarna i intervjuerna agerar när de blivit kränkta och 
om arbetskamraternas betydelse vid en kränkning. Slutligen kommer betydelsen av 
att lärare vågar be om hjälp och säga att de har utsatts för kränkningar. 

5.2.1 Lärarens agerande mot kränkningar 
Lärarna i undersökningen som har blivit kränkta, hanterar kränkningarna genom att 
prata med eleven. De beskriver också vikten av att koppla in föräldrarna vid behov. 
Tillsammans med eleven och föräldrarna/vårdnadshavare kan problemet sedan lösas.  
 

Sen måste man ju gå till botten med vad det är som har hänt och kalla 
personen eller personerna i frågan och ta hit föräldrarna och gräva upp all 
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skit och se vad som har hänt och på något sätt gräva ner det igen och gå 
vidare. 
 
Dels skulle jag ju prata med eleven, först och främst och sedan skulle jag 
nog försöka få hit föräldrarna, vårdnadshavare och prata gemensamt 
allihopa. 
 
Har vi inte föräldrarna med oss så spelar det ingen roll, då kan vi kämpa 
och kämpa och kämpa och stånga huvudet blodig mot väggen och inte 
komma någon vart ändå. Att ha föräldrarna med oss är nyckeln till att 
man faktiskt lyckas. 
 
När ett barn har kränkt en lärare måste kontakt med föräldrar tas. Då 
måste vi säga det att jag gillar ditt barn men det här kan vi inte acceptera. 
Vad tycker du jag ska göra och man kan diskutera. Då har jag flera 
föräldrar och vi har kommit fram till jättebra saker som vi kan hjälpa 
eleven med.  

 
Några lärare tog upp likabehandlingsteamet på skolan. De lärarna pratar om att det är 
teamet som sköter processen vid kränkningar både mot lärare och elever. Detta team 
lyssnar på båda parterna och utifrån de båda versionerna hittar en lösning.  
 

Och att man först pratar med de inblandade och det är ju oftast läraren 
som kommer in i lärarrummet, eller träffar kollegorna på annat sätt eller 
kommer till likabehandlingsgruppen och berättar hur situationen har varit 
och sedan så pratar man ju med eleven i enrum och hör hans perspektiv. 
 
Om det skulle hända elev lärare så i första steget så tar man, man 
diskuterar utifrån att läraren är den vuxna och som, det låter dumt när jag 
säger så här men att läraren är vid sina sinnens fulla bruk så pass att man 
hanterar situationen på ett bra sätt och att man i första hand måste prata 
med eleven och då säga att det inte är ett okej beteende och så, sen har jag 
aldrig varit med om att det har dragits längre än just samtal med båda 
parterna.  

5.2.2 Arbetskamraternas betydelse  
Efter att en lärare blivit kränkt av en elev tas det ofta upp med arbetslaget eller med 
andra kollegor enligt lärarna i undersökningen. Alla lärare bekräftar att kollegorna är 
en viktig resurs vid kränkningar. Kollegorna är inte känslomässigt involverade i 
händelsen och kan därför se på situationen mer objektivt. Några av lärarna i 
undersökningen menar att kollegorna, på ett mer professionellt sätt, kan se på 
situationen och hjälpa och stödja den utsatta läraren. De känner också eleverna vilket 
gör att deras bedömning blir mer riktig. 

 
Det är bland det viktigaste att man har någon att prata med och få stöd 
från. Det är också viktigt att man som kollega lyssnar på den personen 
som blivit utsatt med om det som har hänt.  
 
Jätte viktig, ja för då kände jag själv att jag var så sårad och besviken att 
jag inte kunde riktigt hantera det professionellt kände jag. Då behövde jag 
min kollega som kunde säga att nu behöver du lugna ner dig och han 
också. 
 
Arbetslaget vänder vi oss till alltid och då får man oftast hjälp också. De 
förstår en så väl och de känner ju barnen också så att de kan förstå 
situationen. Och då är det viktigt att man är i ett bra arbetslag så att man 
kan stötta och hjälpa varandra 
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Många av lärarna i undersökningen uttrycker betydelsen av att täcka upp för 
varandra om en kränkning har inträffat. De anser att det inte är bra att ställa sig 
framför en klass och ha en lektion efter något sådant. Istället tycker de att den utsatta 
läraren bör hämta krafter och kanske till och med prata med någon om kränkningen. 
Detta för att bearbeta sina känslor och för att sedan kunna utföra lektionerna utan att 
vara distraherade.  
 

Det är inte bra att gå in i ett klassrum och ha en lektion efter något sådant 
har inträffat. Det är ju viktigt att man har den möjligheten att prata med 
någon och att man täcker upp för varandra.  
 
Fråga om personen känner sig stark och gå in och ta nästa lektion annars 
kan jag gå in och ta den åt dig.  
 
För det första pratar vi väldigt mycket med varandra, ja handledning har 
vi väldigt lite av men är det så pass mycket så brukar vi försöka att täcka 
upp för varandra.  

5.2.3 Våga be om hjälp 
En del av lärarna i undersökningen kom in på att en lärare som blir kränkt måste 
våga be om hjälp. De berättar om vikten att prata om de jobbiga situationerna för att 
inte stänga in allt inombords tills det blir för mycket och läraren inte orkar längre. 
För att få hjälp och stöd från utomstående måste man erkänna att problemet finns och 
låta andra hjälpa säger de.  
 

Så att man känner att det finns fler och att man kan jobba tillsammans än 
att man ska gå och bära på allt det här själv och försöka komma på en 
lösning än att man ska ta det här själv och utstå en massa trakasserier och 
kränkningar på grund av att man faktiskt har ett problem. Och då måste 
man vara så stor att man faktiskt själv vågar erkänna att problemet finns 
för andra. Det är ju svårt för kollegiet att veta vad som händer.  
 
Jag tror att vi måste bli mer öppna och ärliga både mot oss själva och mot 
våra kollegor när det gäller det här yrket, och det är svårt, det är det.  

 
Att man törs säga det, det är inte så ofta man hör det utan det men hör är 
hur fantastiska lektioner alla har. Då törs man ju inte heller gå in och säga 
det var en elev som kränkte mig idag. Det törs man ju inte heller tala om. 
Men att man pratar det tror jag är viktigt. 

5.3 Ett förändrat samhälle 
Lärarna vittnar om att det har blivit ett hårdare och tuffare klimat i skolorna jämfört 
med tidigare. Attityderna är hårdare och respekten har minskat. Även språkbruket 
har ändrats och samhället accepterar ett tuffare språk med mer glåpord enligt lärare i 
undersökningen. Ledarskapet har också förändrats från att läraren var auktoritär till 
att läraren blivit mer demokratisk.  

5.3.1 Hårdare klimat 
Enligt flera av lärarna i undersökningen råder samhällsproblemen även i skolan. 
Elevernas attityder är hårdare mot varandra men också mot läraren. Respekten för 
andra människor minskar och eleverna måste hävda sig.  

 
Det är klart att samhället förändras och det kan jag känna att många 
gånger skolan ligger efter resten av samhället absolut. De 
samhällsproblemen som finns, finns ju även i skolan. 
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Någonstans så tar de ju efter kulturen som har blivit och det är tufft ute i 
samhället. Det är ju mycket hårdare. 

 
Hur ser du på relationen mellan lärare och elev? Det är ju den som är 
kärnan så att säga och det som är problemet med att det blir mer 
kränkningar, det är ju någonstans att respekten för varandra minskar. 
Respekten för varandra som individer minskar. 

5.3.2 Språkförändring 
Några av lärarna argumenterar under intervjuerna för hur språket har ändrat sig och 
blivit hårdare. Det är mer acceptabelt enligt dem att i dagens samhälle kalla varandra 
för olika saker.  
 

Jag tror att just det här med verbala kränkningar och de fula orden som 
barna säger till varandra idag, det har ju tyvärr blivit dagens svärord 
 
När jag började som lärare var det sällan alltså man använde fula ord. Det 
har blivit mer och mer, och mer accepterat.  

5.3.3 Ett förändrat ledarskap 
Tidigare utgick ledarskapet från makt och auktoritet men bygger nu på demokrati 
och ömsesidig respekt. De intervjuade lärarna menar ledarskapet ska byggas på goda 
kontakter och ett gott sampel mellan elever och lärare för att förebygga kränkningar.  
 

Idag tror jag inte du kommer så långt om du inte har ett kontaktledarskap. 
För att maktledarskap inte går, du kan inte gå in och stå där som Hitler 
själv och skrika och gorma och domdera och tala om för ungarna vad de 
ska göra och så. …Genom ett kontaktledarskap minskas också 
kränkningar, det tror jag fullt på. 
 
Om du använder makten så är du rökt. Då får du fingret och ungarna 
tycker att du är en idiotjävel. Säg inte till mig vad jag ska göra. Du måste 
ha en kontakt med ungarna idag och faktiskt ha ett samspel. Har du inte 
det så blir det svårt.  
 
Det får inte vara det här auktoritära som, den auktoritet som lärare hade 
förr var ju för mycket åt det hållet att barnen var rädda, och så vill man ju 
inte ha det.  

 
De flesta lärarna säger att relationen mellan elev och lärare går hand i hand med 
respekten. Finns det en fungerande relation råder ömsesidig respekt där båda parter 
tar sitt ansvar.   
 

Jag tror att det är en ömsesidig respekt. Som jag känner mina elever så vet 
de att de inte behöver vara rädda för mig förutom om den här ömsesidiga 
respekten.  
 
Nu pratar jag inte om någon rädsla av något slag utan nu pratar jag om ett 
sunt förhållande… … det är den respekten jag vill ha att de respekterar 
mig som person.  
 
Jag respekterar dem på det sättet som jag skulle göra med mina egna barn 
och som jag önskar mina barn blir behandlade i skolan.  
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5.4 Förebyggande arbete 
Att som lärare vara en god förebild och visa eleverna hur man ska umgås kan vara 
förebyggande mot kränkningar. Arbetsmiljön påverkar också förekomsten av 
kränkningar. En gott fysiskt och psykiskt klimat leder till trygga och lugna individer.  
Enligt lärarna är det viktigt att sätta tydliga gränser för att eleverna ska förstå vad 
som är okej eller inte.  

5.4.1 En god förebild 
Några av lärarna tar upp vikten av att vara en god förebild till eleverna. Om läraren 
möter eleverna genom respekt, vänlighet och en bra samtalston så leder det till att 
eleven ger det tillbaka till läraren. Enligt lärarna i undersökningen föder glädje, 
glädje och irritation, irritation. Använder läraren istället ett kroppsspråk och en röst 
som visar på irritation och ilska blir eleverna likadana tillbaka. Eleverna avspeglar 
lärarnas sätt att vara och må enligt dem. 
 

För det märker man ju att är jag själv trött, arg och irriterad så blir barnen 
likadana. Man smittar av sig. 

 
Att vi som vuxna inte ser varje individ och vi gör likhetstecken vi gör 
dem entydiga, barn gör inte som du säger utan barn gör som du gör. Det 
gäller ju att föregå med gott exempel.  
 
Man använder ju fel röst, fel kroppsspråk, de ser ju att man inte är, man är 
mer arg än man bryr sig. De blir ju likadana tillbaka, precis likadana.  
 
Det handlar ju mycket om hur jag är, jag måste ju kunna möta de här 
barnen på rätt sätt.  

5.4.2 Arbetsmiljön påverkar 
Lärarna i undersökningen anser att arbetsmiljön för elever och lärare verkar 
förebyggande mot kränkningar. De menar att om atmosfären och klimatet i skolan är 
tryggt och stimulerande leder det till en lugn stämning där elever och lärare känner 
mår bra. Några lärare menar också att den fysiska och psykiska miljön hänger ihop 
och påverkar varandra.  

 
Om atmosfären redan är stökig och bråkig på skolan är det lätt att det 
fortsätter att vara så.  
 
… har man en trivsam miljö där man kan ta det lugnt och det finns lite 
olika oaser, där man kan hämta andan och få lite tid för sig själva och där 
det inte är massa folk runt omkring hela tiden och det är stökigt och 
stressigt. Det är ju klart att man bli lugnare som individ också.  
 
Jag tror att det har jättestor betydelse, det kan man ju se bara genom att se 
på hur man som vuxen trivs på en arbetsplats och det är ju precis samma 
sak för eleverna.  
 
Kan man få den psykiska miljön att bli bättre så blir också den fysiska 
miljön bättre. Det blir mindre förstörelse och kränkningar. Man måste 
jobba på att förbättra båda för att få en riktigt bra miljö.  

5.4.3 Sätta gränser 
Lärarna kan förebygga kränkningar genom att sätta tydliga gränser på eleverna enligt 
lärarna i undersökningen. Det måste finnas en tydlig gräns över vad som tolereras på 
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skolan. Om läraren inte tydligt markerar var gränserna går kan eleverna successivt 
flytta dem tills något oacceptabelt blir accepterat. Detta kan vara att använda vissa 
ord och agera på ett visst sätt mot läraren. När ribban sedan är hög kan läraren få 
problem.   

 
Jag kan inse att om jag blir kränkt av en elev att den har flyttat gränserna 
och jag har inte varit tillräckligt tydlig men i andra fall har det hoppat 
direkt från att det inte är någonting, man har ingen relation till dem så att 
de bara gör någonting.  
 
Man tänjer på gränserna åt alla olika håll och då medför det sådant här, 
jag tror det. 

 
Då vet ju Kalle eller Lisa det att det var accepterat sist jag kallade honom 
kärring eller gubbe och till sist så kanske det eskalerar och ribban blir 
högre och högre och högre och mer och mer. Då har man ju ett problem.  
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6 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittets struktur är uppbyggt utifrån de rubriker som konstruerats i 
resultatet, det vill säga, lärares uppfattningar och upplevelser av kränkande 
behandlig, följder av en kränkning, ett förändrat samhälle och förebyggande arbete. 
Resultat knyts i diskussionen ihop med litteraturen i bakgrunden. I slutet står förslag 
till fortsatt forskning.  

6.1 Uppfattningar och upplevelser 
Många lärare blir någon gång utsatta för en kränkning och därför är det betydelsefullt 
att de också får kännedom om problemet. En kränkning är allvarlig oavsett om det 
inträffar en eller flera gånger och bör därför tas på allvar. Pervin och Turner (1998) 
menar att elevers kränkningar av lärare är ett underskattat problem. Enligt deras 
undersökning i England hade 91% av lärarna någon gång blivit kränkta (a.a. 1998). 
Arbetsmiljölagen (1977) är till för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatserna 
där även en ohälsa som kränkningar ska förebyggas (a.a. 1977). Det går också läsa i 
arbetsmiljöverkets rapport om skolans arbetsmiljö att en fjärdedel av lärarna i 
Sverige någon gång under 2001 hade varit utsatta för verbala kränkningar 
(Arbetsmiljöverket, 2002). I den här undersökningen framgick det att de flesta lärare 
någon gång upplevt att en elev kränkt dem.  Det är svårt att säga hur allvarligt 
problemet är men en kränkning bör aldrig tolereras. Är det mening att en lärare ska 
känna sig nervärderad och kanske till och med rädd någon gång under sitt yrkesliv? 
Ohälsa och kränkningar ska förebyggas i skolan men de förekommer ändå enligt 
undersökningen.  
  
Några av lärarna i undersökningen säger sig också blivit så kränkta att de valt mellan 
att jobba kvar i verksamheten eller sluta. Dessa valde att jobba kvar och lösa 
situationen vilket sedan stärkte dem i lärarrollen. De vittnar också om att relationen 
till eleven blev bättre efter lösningen. På skolverkets hemsida går det att läsa att 
kränkande behandling aldrig ska accepteras inom skolan. Detta oavsett om den är 
riktad mot lärare eller elever (Skolverket, 2008). Teorierna tyder på att lärarna efter 
kränkningar inte påverkas alls eller påverkas negativt. Ingenting tyder på denna 
positiva aspekt. I Pervin och Turners (1998) undersökning kom de fram till att 15 % 
av de utsatta lärarna inte tyckte att kränkande behandling påverkade dem i arbetslivet 
och en del ansåg att det i högsta grad hade påverkat dem negativt (Pervin & Turner 
1998). Ytterligare säger arbetsmiljöverket (2002) att stress och utbränning kan vara 
ett resultat av mobbning (a.a. 2002). Inte heller här tas den positiva inverkan på 
självförtroende upp, utan endast den negativa.  
 
Om en person inte känner sig accepterad eller trygg i sin omgivning kommer han 
eller hon vara i obalans vilket kan leda till kränkningar (Svenska Kommunförbundet, 
2000). Många av lärarna i undersökningen tror att lärarens personlighet, livssituation 
och trygghet i yrkesrollen påverkar deras uppfattningar av kränkningar. Kränkningar 
kan tolkas på olika sätt av olika individer. Tamm och Luyet (2006) anser att lärare 
med ett gott självförtroende minskar risken att ta åt sig av kränkningar. Läraren ska 
agera ansvarsfullt och respektfullt mot elevens olikheter och åsikter (a.a. 2006). I 
undersökningen visade det sig att vissa lärare ser bakom kränkningarna och upplever 
därför inte dem som kränkningar medans en annan lärare tar illa vid sig av samma 
situation. Betyder det att vissa lärare ofta blir kränkta och vissa nästan aldrig? Det 
har visat sig i undersökningen att begreppet kränkning är komplext. Det finns 
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egentligen ingen objektiv bedömning över vad som ses som rätt och fel i 
kränkningsfrågor. Det handlar om hur den enskilda individen uppfattar situationen.  
Vissa lärare kanske inte alls blir kränkta mer än andra men de kanske uppfattar det 
som sägs på ett helt annat sätt, som en kränkning.  
 
Detta hör också ihop med livssituationen. De flesta av lärarna i undersökningen anser 
att om de har det jobbigt hemma påverkar det hur en kränkning tas. Har läraren en 
bra dag utan bekymmer minimeras kränkningen. Eriksson m.fl.(2004) menar att 
människor som utsätts för hårt arbete eller lever i pressade livssituationer kan få både 
fysiska och pysiska symtom. Varje människa är också olika anpassad för stress och 
andra påfrestningar (a.a. 2004). Dessa pressade livssituationer gör enligt de flesta 
lärarna i undersökningen läraren mer känslig. Yrkesrollen hör också samman med 
personligheten och livssituationen. Är du trygg i dig själv och ditt yrkesval har du 
lättare att stå emot kränkningar menar lärarna. Wahlström (2005) menar att den 
psykiska hälsa varje individ har, avspeglar sig i den livssituation individen befinner 
sig i. Att hitta sig själv, att vara nöjd med sig själv och med sin arbetsinsats är något 
lärare bör eftersträva för att inte utveckla stress och orkeslöshet (a.a. 2005). 
Orkeslöshet är något som i sin tur kan vara en faktor som utlöser kränkningar (Herlin 
& Munthe, 2005). Om läraren har en stark personlighet men inte är trygg i sin 
yrkesroll, leder det till kränkningar då? Eller om läraren är stark i personligheten och 
yrkesrollen men har det jobbigt i livssituationen, leder det till kränkningar då? 
Kanske måste personligheten vara stark, yrkesrollen trygg och livssituationen stabil 
för att kränkningar ska minimeras. Återkommande diskussioner med arbetslag och 
elever angående kränkningar är viktigt i ett förebyggande arbete. Det borde inte vara 
en personlig fråga som styrs av hur lärares personlighet, trygghet i yrkesroll och 
livssituation är. De förebyggande diskussionerna borde leda till normer och gränser 
på skolan av vad som egentligen är en kränkning. Som det står i stycket över är det 
ett svårt begrepp som genom samtal kan klaras upp. Bestämmelser för var ribban ska 
ligga för kränkningar, vad som är en kränkning och hur lösningar kan se ut borde 
finnas på skolorna. Samtliga på skolan borde hitta en bra nivå som är kompatibel 
med rådande kultur och normer. 

6.2 Följder av en kränkning 
Arbetskamraterna har en stor betydelse för utsatta lärare. Pervin och Turners (1998) 
undersökning resulterade bland annat i att 41% av lärarna pratade med och fick stöd 
av sina kollegor, kompisar eller rektor när de hade utsatts för kränkningar (a.a. 
1998). I den här undersökningen menade alla lärare att de skulle ta kontakt med en 
kollega om de blivit kränkta. De skulle antingen prata med arbetslaget eller kollegor 
för att få stöd och hjälp. Det står i arbetsmiljölagen (1977) att arbetstagare ska arbeta 
i en sund och säker miljö där samarbete, omväxling och sociala kontakter finns. 
Granér (1991) menar att några av grundsyftena med ett arbetslag är att fylla de 
känslomässiga behoven i gruppen. Det är också viktigt att gruppen stärker varandras 
självkänsla och att de ger erkännande och respekt till varandra (a.a. 1991). Några av 
lärarna i undersökningen menar också att kollegorna är ett bra stöd och kan ge hjälp 
genom att de står utanför händelsen och kan se allt med mer objektiva ögon. De 
säger också att kollegorna oftast känner eleverna vilket gör dem till goda resurser i 
sammanhanget. För att arbetslaget ska fungera behövs tid för informella möten. 
Eriksson m.fl. (2004) menar att de ständigt ökade kraven kan leda till att varken 
orken eller tiden räcker för informella möten på arbetsplatsen. Inte heller finns det 
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någon tid att lyssna på varandra så var och en sköter sitt enskilt (a.a. 2004). Om det 
inte finns tid att träffas i arbetslaget, var får då lärare det viktiga stödet på skolan? 
 
Lärare måste våga prata om känsliga ämnen som kränkningar med sina kollegor. 
Magnusson (2000) menar att det är viktigt att som lärare våga prata om problem som 
till exempel kränkningar. Ett arbetslag med en god anda och ett starkt kamratstöd är 
ofta tillräcklig för att förebygga dessa kränkningar. Det är också ett billigt skydd 
enligt honom. Om en individ exponeras under en längre tid för fysiska eller psykiska 
faror möter den mångdubbelt större risk för både sjukdom och skada. (a.a. 2000).  
Just därför är det så viktigt att söka hjälp och våga prata om dessa känsliga 
situationer. Lärarna i undersökningen beskriver känsligheten i ämnet och menar att 
det för många kan vara svårt att prata om. Många bunkrar istället upp allt inombords. 
Sjödén (1990) råder lärare att inte bära på kränkningar utan istället våga prata med en 
kollega. Kränkningar kan enligt honom utgöra en del av lärarnas självuppfattning 
och styra hur de agerar i arbetslivet. Därför menar han att det är viktigt att bearbeta 
klassens attityder och söka stöd hos kollegor (Sjödén 1990). Att som lärare prata om 
kränkningar mot dem innebär att visa sina svaga sidor. Några av lärarna i 
undersökningen menar att läraren då måste visa att de inte är perfekta. De menar 
också att lärare ofta pratar om de goda relationerna och de bra lektionerna och döljer 
det jobbiga. För att våga måste det finnas avslappnade informella möten och tid för 
dessa möten vilket togs upp i stycket innan.  Nilsson (1998) menar att det är bättre att 
sträva efter ett gott samarbete med goda relationer än att försöka vara felfri. Ingen 
människa är felfri eller perfekt utan alla har fel och har brister därför bör läraren 
sträva efter goda kontakter i sunda och tillfredställande miljöer (a.a. 1998). 

6.3 Ett förändrat samhälle 
I dagens samhälle råder ett högt förändringstempo med teknisk komplexitet, 
mångfald och komprimering av tid. Ingenting är givet och oförändligt längre och 
kunskapsutvecklingen är stor enligt Hargreaves (1998). Samhället har gått från det 
strikta, slutna samhället till ett mer öppna där olika åsikter tas tillvara på och 
accepteras. Nilsson (1998) menar att dagens samhälle är oförutsägbart och behovet 
av en bra tillfredställande kommunikation ökar (a.a. 1998). Det mer öppna samhället 
gör att människor vågar ta för sig mer och visa sina ståndpunkter. En del lärare i 
undersökningen vittnar om att det har blivit ett hårt klimat i samhället och med det 
också i skolan. Skolan är en avspegling av samhället i stort. Eleverna har tuffare 
attityder både mot varandra och mot lärare. Enligt lärarna gör samhället att eleverna 
måste hävda sig och ha hårdare attityder. Några menar också att det därför är viktigt 
att som lärare se bakom de tuffa attityderna. I läroplanen står det att skolan ska sträva 
efter att varje elev känner trygghet, visar respekt och tar hänsyn till varandra 
(Skolverket, 1994). Samtidigt som att klimatet och attityderna har blivit hårdare har 
också språket blivit det. Lärarena i undersökningen säger att verbala kränkningar 
som glåpord har blivit mer accepterade i samhället. Verbala kränkningar har blivit 
dagens svordomar enligt dem. Det har blivit en del av yrkesrollen, att som lärare vara 
rustad för att stå emot kränkningar. Språkförändringen kan därför höra ihop med att 
de vanligaste kräkningarna är verbala. Blir det accepterat att använda ett grövre 
språkbruk allmänt förs det också med till skolan enligt lärare i undersökningen. 
Kränkningar är en del av dagens jargong. Här går också att diskutera var gränsen går. 
Om lärare tillsammans med elever och kollegor diskuterar ämnet kan gränsen sättas. 
Då är också alla inblandade medvetna om var gränsen går. Elever och lärare ser då 
på begreppen utifrån samma premisser vilket också gör att de kan acceptera och 
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respektera det. I skollagen står det att verksamheten ska råda under grundläggande 
demokratiska värden. Alla som verkar inom skolan ska respektera varandra samt 
också respektera den gemensamma miljön på skolan (Utbildningsdepartementet, 
1985).  

6.4 Förebyggande arbete 
Juul och Jensen (2005) menar att i skolan finns nästan alla sorters 
arbetsmiljöproblem. Skolan ses också som en av de farligaste arbetsplatserna för 
lärare och våld och mobbning är ett stort problem (a.a. 2005) Arbetsmiljön påverkar 
hur lärare och elever mår. Om lärare och elever mår dåligt leder det till irritation och 
i vissa fall även kränkningar. I arbetsmiljölagen (1977) står det att ingen ska behöva 
må dåligt på sin arbetsplats och ohälsa ska förebyggas (a.a. 1977). På skolverkets 
hemsida går det också att läsa att skolan ska vara en stimulerande arbetsplats med 
trivsel. I Sverige finns det 235000 anställda och 1,4 miljoner elever i skolan 
(Skolverket, 2008). Skolverket menar därför att en god arbetsmiljö borde finnas på 
alla skolor. I skollagen står det att verksamheten ska råda under grundläggande 
demokratiska värde. Alla som verkar inom skolan ska respektera varandra samt 
också respektera den gemensamma miljön på skolan (Utbildningsdepartementet, 
1985). 
 
Något som de flesta lärare tog upp i det förebyggande arbetet var betydelsen av att 
som lärare sätta gränser. Detta var något som många gånger togs upp utan att 
intervjuaren frågade om det. Lärarna måste markera bestämt var gränsen går och 
vara konsekventa med den. Aarland (1988) menar att det är betydelsefullt att 
eleverna förstår reglerna för att kunna acceptera och lyda dem. Detta kan stimulera 
till en god arbetsmiljö. Reglerna ska sättas tillsammans med elever och lärare.  

6.5 Fortsatt forskning 
Under arbetet med den här rapporten har förslag till fortsatt forskning kommit fram. I 
och med att det inte finns mycket forskning i ämnet ”elever som kränker lärare” 
finns stora möjligheter till vidare forskning. Det går att göra undersökningar på 
skillnaden mellan hur män och kvinnor upplever och uppfattar kränkningar, 
skillnaden mellan hur lärare som arbetat få år i yrket och lärare som arbetat många år 
i yrket upplever och uppfattar kränkningar, skillnad på lärarens ålders betydelse av 
upplever och uppfattar kränkningar samt skillnad mellan hur olika skolor upplever 
och uppfattar kränkningar. Det går att använda resultaten i denna rapport för att göra 
en större enkätundersökning eller en större undersökning av detta slag för att få 
vidareutvecklad kunskap i ämnet. Hur allvarligt är egentligen detta problem? Fortsatt 
forskning kan också göras på eleven. Vilken sorts elev är det som kränker och varför 
gör den det? Den forskningen går att göra både utifrån eleven och lärarens 
perspektiv. Det går at forska på skillnaden mellan en kränkning mellan elever och en 
kränkning från elev till lärare. Slutligen går det att forska på hur personligheten, 
yrkesrollen och livssituationen påverkar kränkningar samt om det verkligen är där 
problemet ligger. 
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BILAGA 1 
Frågeställningar/Kategorierna 
 
Upplevelser och uppfattningar om kränkningar av lärare.  
Vad tänker du på när du hör kränkande behandling? 
Skillnader mellan kränkningar mot elev och lärare? 
Vanligaste kränkningen?  
Vilka kränkningar har du utsatts för? 
Vilka elever är det som kränker? 
 
Hur lärare agerar efter att ha blivit utsatt för en kränkning.  
Hur agerar en lärare som blivit kränkt?  
Påföljder vid en kränkning? 
Finns det någon att prata med? 
Hur är det att prata om kränkningar? Kan ämnets känslighet påverka på något sätt? 
Arbetslagets betydelse? 
 
Förändrat samhälle.  
Kan ni se några förändringar från dagens samhälle mot hur det var förr? 
Maktperspektivet? 
Relationen? 
 
Förebyggande arbete.  
Hur jobbar ni förebyggande? 
Har skolans miljö någon betydelse? 
Ledarskap? 
Diskuteras detta på skolan? 
 
Är det något du känner jag glömt, som du skulle vilja ta upp? 
Är det något du skulle vilja poängtera lite extra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


