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Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vad lärare uppfattar som kränkningar från elever. Jag vill även 
undersöka hur lärare bedriver förebyggande arbete mot kränkningar och hur kränkningar från elever påverkar lärare. 
För att få lärares uppfattningar genomfördes en fokusgrupp samt fem semistrukturerade intervjuer.  
 
Studien visar att lärare upplever att kränkningar från elever består av fysiska angrepp såväl som psykiska. 
Undersökningen visar att lärarna anser att det viktigaste verktyget för att motarbeta kränkningar är skapandet av goda 
relationer med eleverna. Lärarna påtalar hur viktigt det är att inse att kränkningar kan ske när eleverna är i obalans, 
har problem utanför skolan eller känner sig osäkra. 
    
Sammanfattningsvis kan sägas att kränkningars påverkan på lärare kan leda till problem, då kränkningar i 
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1. Inledning 

Under den tid som jag studerat på Linköpings universitet har jag som student periodvis haft 

möjlighet att komma i kontakt med mitt framtida arbete genom verksamhetsförlagd 

utbildning. Parallellt med min studietid har den dagliga verksamheten förändrats genom 

politiska beslut som påverkat vad skolan har för mål avseende såväl elevers utveckling som 

kunskap. Under mina praktikperioder har jag följt flertalet pedagoger som gett mig värdefulla 

insikter i hur yrket ser ut och vad det kommer att krävas av mig som lärare. Det har blivit 

alltmer uppenbart att läraruppdraget av naturen innehåller så mycket mer än endast 

förmedlande av kunskap som baseras på de krav som bestämts inom kursplaner. Detta då 

skolan även innefattar hanterandet av sociala processer, rådgivning i livssituationer samt 

skapandet av positiva förebilder. 

 

LGY-11 påtalar att läraren har som uppdrag att ge eleverna kunskap för att vara funktionella 

medborgare i samhället genom att bland annat diskutera de grundläggande demokratiska 

värden och rättigheter som genomsyrar det svenska samhället (Skolverket, 2011). Detta 

medför att eleverna skall lära sig att behandla sina medmänniskor respektfullt. Detta kan 

ställas mot det faktum att kränkningar genom handlingar och uttalanden är något som är 

vanligt förekommande i skolans värld. Problemet med kränkande behandling i skolan är känt 

och motarbetas med flera insatser såsom arbete med värdegrund (skolverket 2012). De lärare 

jag följt konstaterar att detta arbete behövs då eleverna kränker såväl kamrater som 

pedagoger. I detta arbete har jag valt att personligen definiera kränkning som det definieras i 

skadeståndslagen. Skadeståndslagen definierar en kränkning som “[…] ett [allvarligt] 

angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära” (2001:732). 

 

Kränkningar mellan elever är ett problem som har diskuterats under en längre period och 

olika tekniker har prövats för hanterandet av elever som kränker varandra. Problemet med 

elever som kränker lärare nämns dock endast allmänt av styrdokument och utredningar. Hur 

dessa kränkningar påverkar lärare är ett område där det finns få studier. 

  

Min förhoppning är att detta arbete kommer att leda till att synliggöra vad lärare utsätts för 

från elevers håll och att sätt att hantera dessa kränkningar blir synliggjorda för blivande 

lärare. Något som är viktigt då detta påverkar ett yrke som är av yttersta vikt för samhället. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och få djupare insikt i de handlingar som kan 

uppfattas som potentiella kränkningar som riktas mot lärare från elevers håll i den vardagliga 

pedagogiska verksamheten på gymnasieskolan. Syftet är även att granska hur dessa 

kränkningar påverkar lärares välmående och arbetssituation. 

 

2.1 Frågeställningar  

Det ovannämnda syftet preciseras genom följande tre frågeställningar: 

- Vilka typer av kränkningar utsätts lärare för från elever, enligt lärares egna 

uppfattningar? 

- Hur förebygger och hanterar lärare kränkningar? 

- I vilka situationer och varför förekommer kränkningar mot lärare?  
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3. Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Relationer och skapandet av relationer 

Detta avsnitt kommer att belysa hur lärare skapar relationer till elever och hur detta sker. 

Denna process kommer främst att beskrivas utifrån anknytningsteori med fokus på John 

Bowlbys version såsom den beskrivs i Hart & Schwartz (2010). Hart & Schwartz (2010) ger 

en överskådlig introduktion till Bowlbys teori. Människor ses i denna teori som sociala 

varelser som vill ha en plats i ett socialt samspel med övriga individer. Hos barn sker detta 

genom användandet av ett medfött system som reglerar beteendet mot den person som har 

hand om barnet. Den vuxne är en vägvisare som hjälper barnet att hitta vägen genom att vara 

ett stöd. Denna relation utvecklas genom kommunikation mellan barnet och den vuxne där 

just kommunikation är grunden för relationen. Denna interaktion som är avgörande för såväl 

relationer till andra personer som utveckling av barnets personlighet, är aktiv genom hela 

livet. Möjligheten att få stöd och hjälp medför att personen utvecklas och har en trygg bas 

som skapas genom lyssnande och bemötande av önskemål. Detta kan jämföras med barn som 

inte får stöttning och istället löper risk att utveckla undvikande, problematiska personligheter 

såsom benägenhet att kränka medmänniskor (Hart & Schwartz, 2010, 74).   

 

Skapandet av trygga relationer görs genom olika former av beteenden för att skapa och hålla 

kontakt med en person genom kroppsspråk eller handlingar (Hart & Schwartz, 2010, 76). 

Detta görs för att utvärdera om relationen med personen är så stark att den kan klara av att 

slitas och testas av barnet. Barn som har haft en tung start kan som följd lätt fastna i mönster 

där de hyser en misstro mot andra för att skydda sig själva. Detta anknytningsmönster, sättet 

att förhålla sig mot personer som ska ge stöd, blir en viktig del av personligheten (ibid, 79).  

 

Att läraren agerar som en förlängd arm som eleven kan använda som stöd vid behov är en 

form av pedagogik som förespråkas av Martin Buber (Aspelin, 2010). Bubers uppfattning 

grundar sig i att läraren är en vägvisare som ska guida eleverna genom att vara den som ser 

vad som är rätt i den specifika situationen. Pedagogen ska ge eleven trygghet vid utmaningar, 

som eleven upplever för svåra att klara av själv, men endast när det är nödvändigt (Aspelin, 

2010, 90).  
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Aspelin (2010, 93) menar att läraren kan stödja elevens lärande men att eleven själv måste 

göra insatsen för att lära sig. Aspelin väljer vidare att tolka Buber på ett sätt där pedagogen är 

en person som blir viktig för eleven genom att vara där. Detta äkta möte mellan lärare och 

elev karaktäriserar Buber genom att nämna tre kriterier som är grundläggande för att kunna 

föra ett samtal (Buber, 2004, 65-73). Dessa tre kriterier innebär att man som åhörare 

fokuserar på personen och inte endast lyssnar på det som sägs. Som talare måste det finnas 

möjlighet att vara ärlig, inget ska behöva hållas tillbaka då kommunikationen ska präglas av 

öppenhet. Slutligen nämns även att det som är viktigast är att kommunikationen är det 

huvudsakliga målet; Personerna ska fokusera på samtalet och inte på hur de uppfattas av 

samtalspartnern. Buber anser att denna form av kommunikation är hotad. I det moderna 

samhället vill människor få fram sin åsikt utan att höra vad den som talar vill diskutera 

(2004).  

 

Denna förändring av kommunikation har skapats genom förändringar i samhället såsom 

internet och mobiltelefoner. Lilja (2013, 186) väljer att diskutera hur förändringar i 

kommunikation påverkat skapandet av relationer mellan lärare-elev. Lilja framhåller att i 

dagens skola är god kommunikation genom samtal med elever avgörande för att ha goda 

relationer till elever. Lilja menar att eleverna måste se att det finns en faktisk relation mellan 

dem och läraren eftersom en konstlad relation medför att eleverna inser att läraren endast vill 

få goda resultat. Utan skapandet av meningsfulla relationer till eleverna så att läraren vinner 

elevernas förtroende i klassrummet är det svårt att åstadkomma goda resultat (Lilja, 2013). 

 

Relationen lärare-elev är något som har förändrats i västvärlden; Läraren är inte längre en 

given auktoritetsfigur utan i den moderna skolan vinner man elevers förtroende genom att 

kommunicera med dem. Henriksson (2009) har intervjuat elever som hamnat i svårigheter 

såsom hög frånvaro, utanförskap och missbruk. Hon konstaterar att elever ”testar” lärare och 

att lärare är otroligt viktiga, för interaktionen lärare-elev skapar elevens självbild. 

Självkänsla, en tro på vuxna och hopp för framtiden är det lärare kan skapa, ansåg eleverna 

som hamnat fel. 

  

Paulin (2007) påpekar i sin studie att upplevelser från nyexaminerade lärare överlag är 

problematiska när det gäller yrkessituationen. Hon påtalar att ett av de största problem som 
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möter nyexaminerade lärare är skapandet av relationer. Denna aspekt av yrket upplevs vara 

den mest utmanande då det är kunskap som inhämtas i praktiken. 

 

Paulins fynd går att koppla till vad Buber påtalar, att relationer skapas genom interaktioner. 

Paulin (2007, 180) påtalar att detta är viktigt för utbildningen av lärare, akademisk kunskap 

inom ämnen måste efterföljas av studier inom skapandet av sociala relationer då det är något 

lärare måste ha god kunskap om innan de börjar arbeta.  

 

3.2 Kränkning i laga mening  

Definitioner av kränkningar finns i Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen samt i 

Skadeståndslagen. Lagtexterna definierar begrepp och förklarar påföljder vid kränkningar 

samtidigt som de förklarar vad lagarna reglerar.  

 

Samtliga lagar har med begreppet kränkning att göra vilket definieras som att ”behandla 

någon nedsättande genom att angripa den personliga hedern i ord eller genom handling” (Ne, 

kränka). Detta kan jämföras med den definition som görs av Skadeståndslagen där kränkning 

är “ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära” (SFS 2001:732). Skadeståndslagen 

medför att personer som kränker någon ska ersätta den skada som kränkningen innebar. 

Dessutom påtalar lagen att personer som blivit kränkta ska få ersättning för såväl fysiskt som 

psykiskt lidande oavsett om det är permanent eller tillfälligt (SFS 2001: 732). Denna 

definition är av naturen problematisk då det till stor utsträckning blir en tolkningsfråga vad 

som är en kränkning. 

 

Kränkningar som inte passar in i Skadeståndslagens definition blir istället reglerade genom 

diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen.  

 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) väljer att dela upp olika former av diskriminering i fem 

kategorier: Direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

samt instruktioner att diskriminera. Direkt diskriminering innebär att någon har blivit 

diskriminerad på grund av sitt kön, sexualitet, ålder eller religion. Indirekt diskriminering 

innebär att någon har blivit diskriminerade på grund av en bestämmelse som kan användas 

för att diskriminera ett visst kön, en viss ålder, religion med mera. Trakasserier innebär att 

personen har blivit utsatt för ett beteende som kränker personens värdighet genom 
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exempelvis förolämpning av kön, ålder, religion med mera. Sexuella trakasserier är 

trakasserier där det kränkande beteendet är av sexuell karaktär. Instruktioner att diskriminera 

är när en person med makt instruerar någon annan att diskriminera någon (SFS 2008:567).  

 

Vidare bör det nämnas att trakasserier samt diskriminering kan ske genom fysiskt såväl som 

psykiskt våld. Det fysiska våldet är lättare att identifiera då det innefattar slag, sparkar och 

spottande med mera. Det psykiska våldet innefattar systematiskt uteslutande av personen, 

ryktesspridning om individen, verbala påhopp och övrigt som orsakar psykisk ohälsa. Friberg 

framhäver att dessa kränkningar regleras genom lagstiftning och kan leda till rättegång 

(2010). Dock nämner Friberg (2010, 709-724) att vissa yrkesgrupper såsom poliser, 

biljettkontrollanter och andra yrken får räkna med att de kan utsättas för kränkningar på 

grund av deras arbete. De förutsätts ha högre toleransnivå och det innebär att det krävs grövre 

kränkningar mot dem för att kränkningarna ska stämplas som brott. Lärare inkluderas inte i 

denna beskrivning till skillnad från parkeringsvakter och socialsekreterare.  

  

Utöver diskrimineringslagstiftning finns fler lagar och bestämmelser som reglerar 

diskriminering. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska skapa ett bra klimat på arbetsplatsen 

med god arbetsmiljö. Lagen inkluderar elever i gymnasiet som arbetstagare, vilket medför att 

de aktivt ska arbeta för en god arbetsmiljö. Vidare nämner Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 

1160) att en arbetstagare skyddas när den utför arbete vilket innefattar både lärare och 

personal såväl som elever. Arbetsmiljölagens inkludering av elever gör att alla i skolan ska 

arbeta tillsammans för en bättre arbetsplats med en god arbetsmiljö (SFS 1977: 1160). 

Avslutningsvis nämner Skollagen (SFS 2010:800) att utbildningen ska betona hur viktiga 

mänskliga rättigheter är och arbeta för att förebygga kränkande behandling. 

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011, 5) står det bland annat att eleverna ska ha 

lika värde, personlig integritet och att de ska uppfostras till att vara personer som genom 

demokratiska värden blir goda medborgare. Denna tidigare diskuterade förbättring av 

arbetsplatsen får även stöd genom Skollagen (SFS 2010:800) där vikten av ordningsregler 

påtalas. Dessa regler ska finnas på varje verksam skola där de ska utarbetas med hjälp av 

elevers synpunkter. Skollagen reglerar även LGY-11 som påtalar att undervisningen ska 

överföra kunskaper om personers frihet, allas lika värde och jämlikhet mellan män och 

kvinnor till eleverna (Skolverket, 2011).  
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Dessa lagar, regler och föreskrifter medför att lärare såväl som elever medvetet skall arbeta 

mot det som kränker människor i samhället. Demokratiska värden i samhället ska finnas på 

skolnivå. Detta arbete sker för att eleverna skall vara medvetna om hur kränkningar och 

demokratiska processer bemöts i samhället (Skolverket, 2011, 6). Eleverna ska efter en 

gymnasieutbildning ha kunskap om kränkande beteende och hur detta motarbetas genom 

”demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” (Skolverket, 2011, 10).  

 

3.3 Värdegrunden  

De kränkningar som ovan diskuterats skall aktivt motarbetas i svenska skolan enligt 

skolverket (2011). Detta sker genom användandet av den svenska skolans värdegrund och de 

värderingar som den innefattar. Undervisningen och det förebyggande arbetet mot 

kränkningar sker genom användandet av LGY-11 där det sätts fokus på vikten av att använda 

värdegrunden vid undervisning (Skolverket, 2011). Denna värdegrund har som sitt mål att 

fokusera på individers frihet, människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan 

människor (Skolverket, 2011). Kenneth Orlenius väljer i sin bok Värdgrunden - finns den? 

från 2001 att diskutera hur värdegrunden lätt bara blir ett begrepp. För att motverka detta 

benämner Orlenius några av dessa värden som innefattas i värdegrunden. Värdegrunden kan 

summeras med tanken att människor ska vara av lika värde i skolan oavsett kön, religion, 

sexualitet och politisk tillhörighet. Enligt skolverket (2011) är det dessa positiva egenskaper 

som skall förmedlas till elever genom arbetet av värdegrunden för att senare leda till att 

eleven blir en god samhällsmedborgare.  

 

Samtidigt diskuteras problemet med värdegrunden av Orlenius som konstaterar att 

värdegrunden är diffus, det är ett begrepp som kan tolkas och förändras. Som exempel väljer 

Orlenius formuleringen att värdegrunden i skolan ska baseras på ”[…] den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism[…]” (Skolverket, 2011, 5). Orlenius skrev sin 

bok 2001 och behandlar Lpo och Lpf 94 men frasen förekommer i LGY 11. Orlenius frågar 

vad det är som ska avgöra värdegrunden i skolan när religion och humanistiska värden kan 

tolkas olika av olika individer och kan användas för att exkludera vissa personer (2001, 24). 

Orlenius anser att detta medför att värdegrunden är ett begrepp som måste diskuteras, den har 

inte en oföränderlig definition som självklart accepteras av alla (2001, 27-30).  

 



 

8 

 

Samtidigt ska påtalas att politiker, föräldrar och även lärare är överens om att den har en plats 

i undervisning (Orlenius, 2001). Lärarens uppdrag är att skapa medborgare som kan fungera i 

samhälle men frågan varje lärare ställs inför är hur detta görs? Orlenius diskuterar 

utmaningen att samtidigt som kunskap förmedlas ska eleven även få möjlighet att inhämta 

relevant kunskap om sociala koder och accepterat beteende (2001,130-131). Detta innebär att 

lärarens arbete innehåller mer förmedling av ämneskunskaper, de ska socialisera elever och 

hjälpa dem integreras i samhället. 

 

Orlenius sammanfattar sina tankar med att värdegrunden blir värdelös om den används som 

ett begrepp. Om den däremot används i analys för att utveckla verksamheten kan 

undervisning förbättras och ger elever en bra grund för att bli personer som tar ansvar som 

medborgare (2001, 220-223).  

 

3.4 Kränkningar i klassrummet 

Kränkningar av lärare i klassrummet är ett område som det har forskats förhållandevis lite om 

och som av lärare upplevs vara ett problem som växer, jämfört med kränkningar elev-elev. 

Med detta i åtanke är utvärderingen av skolmiljö från USA av intresse då den visar en 

statistisk nedgång när det gäller hot och fysiska attacker mot lärare från cirka 12 % 1994 till 7 

% 2008. Vidare konstaterar denna undersökning att det är mer sannolikt att manliga lärare 

utsätts för kränkande behandling och att det sker i storstadsmiljöer samt att det är vanligare 

att äldre elever hotar lärare (Robers, S., Kemp, J., & Truman, J; 2013).  

 

Detta resultat och förekomsten av inrapporterat våld kan kopplas till Skolverkets 

undersökning (2012) där man konstaterar att lärare upplever att skolan arbetar mer aktivt mot 

kränkningar genom program och insatser mot mobbning. Dock har lärare olika uppfattningar 

om deras förmåga att hantera kränkningar beroende av åldern på de barn som de undervisar. I 

årskurs ett till tre upplever nio av tio lärare att de har tillräcklig kompetens för att motverka 

mobbning och kränkande behandling. I jämförelse upplever sju av tio lärare på gymnasienivå 

i skolverkets undersökning att de har de verktyg de behöver för att arbeta mot kränkande 

behandling på skolan (2012).  

 

Pörhölä & Kauppi (2012) väljer att diskutera kränkning, i form av mobbning, riktad mot 

lärare som sker i skolor och definierar mobbning som upprepat aggressivt beteende som 



 

9 

 

präglas av ojämn maktfördelning. Definitionen av mobbning, som kränkande behandling 

beroende av ojämn maktfördelning, är problematisk vid mobbning mot lärare men diskuteras 

av Pörhölä & Kauppi. De menar att om elever får makt i klassrummet som överträffar 

lärarens formella makt och relationella kompetens har läraren inga verktyg för att motarbeta 

mobbning från elever. Vidare anser Pörhölä & Kauppi att Self-serving bias är något som 

påverkar uppfattningen om kränkande behandling mot lärare. Self-serving bias innebär att 

beröm och positiva händelser tillskrivs pedagogens egenskaper men vid konflikter och 

kränkningar anses det vara elevers eller situationens fel som pedagogen inte kan påverka. 

Pörhölä & Kauppi påtalar att alla lärare i så fall bör bli lika illa behandlade i vissa situationer 

men så är inte fallet; De personliga aspekterna lärare inte vill diskutera, såsom bristen på 

meningsfulla relationer till eleverna, är en del av problemet. 

 

Ozdemir (2012) utförde en enkätundersökning för lärare i Turkiet och resultatet visar att 

problemet med elever som kränker lärare korsar nationsgränser. Manliga lärare var mest 

utsatta för kränkningar och den form av kränkning som var mest förekommande var verbala 

påhopp. Yngre elever var mer sannolika att utsätta lärare för fysiska attacker medan äldre 

elever mer troligt gick till verbalt angrepp. De fysiska angrepp som skedde varierade 

beroende på kön och allvarlighet då kvinnliga lärare främst utsattes för skadegörelse medan 

män blev utsatta för fysiska konfrontationer. Dessa angrepp var en av de aspekter som lärare 

upplevde som problematiska i yrket vilket potentiellt resulterade i att lärare vidareutbildade 

sig eller bytte yrkesbana. Resultatet visar att kränkningar mot lärare inte är begränsade till 

någon specifik kulturell kontext. Vidare är det även här en majoritet av påhoppen som är 

verbala påhopp mot läraren. 

  

Khoury-Kassabri, Astor & Benbenishty (2008) stödjer denna ståndpunkt med sin 

undersökning i Israel. De fann precis som Ozdemir (2012) att pojkar var mer troliga att 

använda fysiskt våld samt att kränkningar leder till utmattning hos lärarna. Vidare väljer de 

att påtala att det finns skillnader mellan pojkar som är palestinier och de som är judar. Detta 

förklaras med de sociala strukturer som finns; Palestinier har överlag sämre ekonomiska 

förutsättningar och som ett resultat av det skapas ett negativt klimat som kan överföras till 

skolan. I en sådan miljö är det mer troligt att det förekommer kränkningar. Detta speglas i 

Paulins studie (2007) där de nya lärarna upplevde att skolor i områden med låg 

socioekonomisk status skapade miljöer där konflikter var mer sannolika. Detta klimat 
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orsakade en sämre arbetsmiljö för lärarna och leder även till att den undervisning som 

eleverna får är av sämre kvalité då tid som kunde lagts på undervisning, får läggas på 

hantering av konflikter.  

 

Khoury-Kassabri, Astor & Benbenishty (2008) får vidare stöd för uppfattningen om att 

kulturella normer inte påverkar situationen av Chen & Astor (2009). Asien är traditionellt sett 

ett område med en tydlig maktstruktur i skolor, där eleverna accepterar lärarens ord och där 

läraren har en hög grad av kontroll. Chen & Astors undersökning visar att förekomsten av 

kränkande behandling mot lärare är hög. Cirka 30 % av eleverna som deltog konstaterade att 

de kränkt en lärare minst en gång under ett år. De kränkningar som nämndes var 

huvudsakligen psykologiska, i form av uttalanden och det var främst killar som kränkte 

lärare. Vidare konstaterades att det, om än mycket lite, var mer troligt att elever på 

yrkesskolor skulle kränka lärare. Chen & Astor (2009) konstaterar även att kränkningar mot 

lärare inte är kulturellt förankrade utan sker över hela världen. Vidare konstaterar de att 

elever kränker när kraven de utsätts för upplevs vara för svåra, när läraren uppfattas vara 

orättvis samt när de ogillar läraren. Överlag påtalas att kommunikation och 

relationsbyggande, för att förbättra samarbetet mellan lärare-elev, är något som bör utvecklas.  

 

Paulins budskap, vikten av relationer mellan lärare och elev, stärks även till en viss 

utsträckning av Jong et al. (2012) som diskuterar vikten av hur ett klimat skapas genom 

lärarens sätt att hantera klassen. Jong et al. (2012) väljer att fokusera på hur lärare tror att de 

kommer bli bemötta i ett klassrum och hur lärarens beteende påverkar eleverna samt hur 

eleverna påverkar läraren. Lärarnas uppfattningar skilde sig beroende på kön då män överlag 

förväntade sig ett mer negativt bemötande medan kvinnliga lärare överlag förväntade sig ett 

vänligare bemötande. Detta synsätt medförde att lärarna lätt tog till den auktoritära sidan för 

att hantera klasser då man var rädd att ett mildare klimat skulle göra att läraren tappade 

kontrollen över klassen. Jämförs dessa tankar med det som förs fram av elever som förekom i 

Liljas (2013) material blir det tydligt att detta inte behöver stämma. Eleverna behöver en 

relation där kommunikation är möjlig och denna kan inte skapas om läraren konstant 

upplever sig vara i en maktkamp med eleverna.  
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att överskådligt presentera premisser för kvalitativ forskning, 

diskutera de metoder som valts för insamling och bearbetning av data, samt diskutera 

studiens tillförlitlighet och forskningsetik.  

 

Inom forskning finns huvudsakligen två sorters metoder för insamlandet av data och 

framställning av resultat från den undersökning som gjorts av forskaren. Direkt avgörande för 

den metod som väljs av forskaren är vilken forskningsfråga forskaren är intresserad av och 

vad forskaren eftersöker vid undersökning. Vid genomförandet av denna undersökning valdes 

kvalitativ metod. Då uppfattningar var det som efterfrågades valdes kvalitativ metod baserat 

på de resonemang som nedan förs av Bryman (2002), Starrin (1994) samt Patton (2002). 

  

De undersökningsmetoder som finns att välja mellan är indelade i två områden: kvantitativa 

undersökningar respektive kvalitativa undersökningar med olika användningsområden, båda 

lämpliga vid olika typer av forskning. Patton (2002, 14) väljer att definiera kvalitativ metod 

som en metod där man i undersökningen inte är fastlåst i snäva och låsta svarskategorier 

vilket bidrar till en analys med djup och detaljer. Vidare väljer Patton att påtala att 

kvantitativa metoder med hjälp av instrument såsom skalor är bäst lämpade vid forskning 

som skapar ett resultat som mäter något. Denna uppfattning delas av Bryman (2002, 35) som 

påtalar att kvalitativ forskning lägger huvudsakligt fokus på upplevelser och tolkningar. Detta 

vidareutvecklas av Starrin (1994, 19) där kvalitativ metod har som mål att upptäcka 

deltagares upplevelser och uppfattningar. Detta kan jämföras med kvantitativa metoder som 

består av mer objektiva data, till exempel enkätundersökningar eller statistik.  

 

4.1 Urval 

Undersökningen har kombinerat kriterieurval samt bekvämlighetsurval. Fokusgruppen som 

utfördes var enligt Pattons definition (2002, 238) ett exempel av kriterieurval då jag letade 

efter verksamma lärare som undervisade inom olika ämnen samt varierade i ålder och kön. 

Senare under intervjuerna använde jag mig av bekvämlighetsurval då lärare jag kontaktade 

deltog eller spred mitt budskap till kollegor som deltog. Samtliga av de pedagoger som 

intervjuats arbetar på olika skolor och omfattar fyra kvinnor och fem män med varierande 

ålder och ämneskombinationer.   
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Vid forskning finns det ett beslut som skall fattas; Om man bör använda sannolikhetsurval 

eller icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval utgår från att forskaren granskar mindre 

grupper i samhället vars svar eller resultat kan generaliseras för den större befolkningen. Berg 

(2004, 34) konstaterar att skillnaden mellan de två valen är att icke-sannolikhetsval inte kan 

användas för att generalisera. Patton (2002, 230-242) definierar och diskuterar i detalj 

flertalet av de olika sorters icke-sannolikhetsval som finns möjliga att använda för en 

forskare. Bekvämlighetsurval definieras som användandet av närvarande personer som kan 

delta vid forskning såsom universitetsprofessorn som intervjuar studenter, läkaren som ger 

patienter enkäter med flera (Bryman, 2002, 114-115). Nyttjandet av resurser som är lätt 

tillgängliga medför att resultatet inte är generaliserbart då det är omöjligt att bedöma om 

dessa individer är representativa för hela populationen (Patton, 2003, 242). 

Bryman (2002, 117) poängterar att önskemål om specifik kompetens hos deltagarna skapar 

ett kriterieurval då den utvalda gruppen diskuterar ett specifikt ämne de har mer kunskap 

inom jämfört med slumpmässigt utvalda personer.  

 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Den data som använts för studien har samlats in genom användande av en fokusgrupp på en 

gymnasieskola som startpunkt, för att följas upp av individuella intervjuer som genomfördes 

med enskilda lärare från andra gymnasieskolor.  

 

Fokusgrupper samt individuella intervjuer valdes för att genomföra studien då dessa 

kvalitativa metoder fokuserar på uppfattningar, vilket var av intresse för undersökningen. 

Mitt beslut att endast använda kvalitativ metod fattades då en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod skulle krävt fler deltagare, mer material och en större undersökning vilket 

inte var genomförbart. 

 

Fokusgrupper och djupgående individuella intervjuer är två former av intervjuteknik. 

Fokusgruppen med pedagoger från samma skola skapade en möjlighet för mig att få en lättare 

start inom ämnet, då gruppens etablerade dynamik medför att diskussionen underlättas vilket 

nämns av Kamberelis & Demitriadis (2013, 62). Morgan och Krueger (1993, 17) framhåller 

att fokusgrupper har en stark fördel vid en tidig diskussion när det gäller uppfattningar. Detta 

då interaktion i gruppen skapar en anledning för att explicit diskutera fenomenet som 

studeras. Dessutom påtalar Kamberelis & Demitriadis (2013, 40) att fokusgrupper ofta skapar 
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ett vänligare klimat för deltagarna jämfört med individuella intervjuer då deltagarna har det 

numerära övertaget. Kamberelis & Demitriadis (2013, 13) konstaterar även att fokusgrupper 

inte endast skall ses som ett komplement till kvalitativ forskning då den accepteras som egen 

metod för insamling av data. Frey och Fontana (1993, 23) framför dock att fokusgrupper med 

fördel kan användas för att skapa idéer samt testning av material för fortsatta studier av 

fenomenet. Den kvalitativa intervjuns aspekter behandlas av Kvale & Brinkmann (2009, 54) 

där den beskrivs som kunskap om skapandet av relationer. Denna process är till skillnad från 

fokusgrupperna individuell vilket medför att de tankar som är formulerade är individens egna 

tankar som inte formats av den diskussion som förts av övriga deltagare.   

 

Enligt Patton (2002, 342) finns tre alternativ inom kvalitativ intervju; informella intervjuer, 

intervjuer av semistrukturell karaktär samt fullt strukturerade intervjuer. Såväl fokusgruppen 

som de individuella intervjuerna i denna studie är av semistrukturerad karaktär med möjlighet 

till följdfrågor till skillnad från en rigid intervjumall eller öppna intervjuer. Detta då jag var 

ute efter ett visst specifikt område vilket lättare diskuterades med hjälp av stödord. Vid 

händelsen att ett område av intresse skulle framträda finns det i semi-strukturerade intervjuer 

möjlighet till utveckling av området genom följdfrågor. Samtidigt skulle ostrukturerade 

intervjuer medfört en mycket större utmaning i avseende att hålla sig till ämnet. Efter 

fokusgruppen med intervjuguide (Bilaga 1) reviderades guiden för att senare utnyttjas vid 

mina intervjuer med ytterligare pedagoger då jag upptäckte problem vid användandet av 

stimulusmaterial. Stimulusmaterial är material såsom tidningsartiklar, påståenden och 

nedskriven dialog. Detta material kan skickas till deltagare innan fokusgruppen genomförs 

för att starta diskussioner och även för att underlätta gruppens uppgift (Wibeck, 2010, 78-79). 

Möjligheten att revidera min intervjuguide efter fokusgruppen resulterade i att intervjuguiden 

förändrades till självupplevda eller berättade företeelser vilket var mer hanterbart för 

deltagarna.  

 

Samtliga deltagare i studien är verksamma pedagoger på gymnasienivå. Skapandet av 

fokusgruppen skedde genom ett introduktionsmail till potentiella deltagare på en enskild 

skola. Deltagarna informerades om beräknad ungefärlig tidsåtgång för fokusgruppens samtal, 

att samtalet skulle spelas in med diktafon samt plats för gruppens samtal. Kamberelis & 

Demitriadis (2013, 64) hävdar att det är av stor vikt för studien att finna en lugn plats för 

samtalet för att skapa positiv atmosfär hos deltagarna. Detta gjordes genom uppsökandet av 
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ett arbetsutrymme med dagsljus, isolering från störande element och tillräcklig storlek så 

samtliga deltagare fick plats. Denna lugna miljö möjliggjorde ett samtal med små störningar 

där gruppen lugnt och metodiskt kunde behandla de områden samtalet berörde.  

 

Innan fokusgruppen påbörjades pratade jag kort med deltagarna om intressen och vardagen 

för att få dem mer bekväma med min närvaro samt min utrustning för ljudupptagning. Denna 

behandling fick även de individuella intervjuerna då intervjun till en början kan vara spänd 

vilket påtalas av Kvale & Brinkman (2009, 128). 

 

Fokusgruppen tog cirka 45 minuter att genomföra och de enskilda intervjuerna varierade i 

tidsåtgång från cirka 25 till cirka 50 minuter. Tiderna varierade bland annat beroende på 

deltagarnas uppfattningar av området eller exempel som användes.  

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Inom samtliga akademiska discipliner finns det etiska riktlinjer för forskning. I den här 

studien har jag valt att följa vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990) 

som benämner informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet preciserar att deltagarna i studien skall vara medvetna 

om att deltagande är frivilligt, att de har rätt att veta syftet med forskningen samt att 

deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande.  Samtyckeskravet påtalar att deltagare i 

studien själva har rätt att bestämma över sitt eventuella deltagande och villkor för deltagande.  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om individer som samlats in skall lagras 

säkert och avidentifieras i uppsatsen. Nyttjandekravet behandlar det faktum att uppgifter 

inhämtade under forskning endast används till detta ändamål samt att detta material inte får 

användas vid beslut som påverkar deltagaren.  

 

I mitt arbete finns det ett potentiellt problem på grund av användandet av fokusgrupper. 

Kamberelis & Demitriadis (2013, 86-90) påtalar att även om forskaren kommer att respektera 

konfidentialitetskravet är fokusgrupper problematiska då flertalet individer får höra personers 

åsikter. Wibeck (2010, 140) poängterar detta ytterligare då moderatorn vid en fokusgrupp 

endast kan garantera att de som använder materialet inte röjer deltagares identitet men att det 

är svårt att säkerställa övriga deltagares tystnad.  
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Min studie uppfyllde i övrigt de etiska riktlinjerna då jag informerade deltagarna vad 

undersökningen handlade om där jag även påtalade att deltagande var frivilligt och att 

möjligheten fanns att avsluta medverkan om så önskades. 

  

Denna handling innebär att samtyckes- och informationskravet uppfylls. Jag informerade 

samtliga deltagare att transkribering kommer göra deltagarna anonyma i materialet samt att 

endast jag kommer vara den som tar del av ljudupptagningarna. Nyttjandekravet infrias även 

då materialet kommer förstöras efter avslutad studie. Slutligen informerades deltagarna om 

att de som tack för sitt deltagande kommer få kopior av den slutgiltiga rapporten. 

 

4.4 Materialbearbetning och tillförlitlighet  

Samtligt inspelat material transkriberades av mig vilket i stor utsträckning har underlättat 

analysen av insamlad data då jag lyssnat på materialet upprepade gånger. Jag valde att 

transkribera efter intervjun i största möjliga mån för att få uppfattningar om lämpliga 

följdfrågor samt för att påbörja analysen av materialet snarast möjligt.  

Detta tillvägagångssätt stöds av Bryman (2002, 429) som poängterar att transkribering av 

insamlat material är en nödvändighet för analys. Vidare uppmärksammar Bryman (2002, 

429-430) att denna process bör ske omgående och kontinuerligt efter varje enskild intervju då 

individernas svar kan uppmärksamma intervjuaren på att en viss aspekt kan läggas till i 

intervjuguiden. 

 

Szklarski (2009, 14) framhåller att samtliga former av kvalitativ analys kräver någon form av 

kodningsprocess. Szklarski beskriver tre steg som sker vid denna sortering. Först avgränsar 

forskaren materialet genom att identifiera viktiga uttalanden och dessa kan peka på likheter 

såväl som olikheter inom det som undersökts. När dessa uttalanden identifierats så sorteras de 

in i grupper. Forskaren grupperar dessa uttalanden för att vidare analysera innehållet i det 

insamlade materialet. Mitt material har transkriberats för att senare grupperas efter relevans 

för studien samt teman som gemensamt uttrycks av deltagarna såsom psykiska kränkningar, 

fysiska kränkningar samt kränkningar mot yrkesrollen. 

 

Trost (2010, 133) är av den uppfattningen att reliabilitet samt validitet är begrepp som 

huvudsakligen kommer från den kvantitativa forskningen vilket medför att de inte har samma 
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innebörd i kvalitativ forskning. Vidare utvecklar Trost (2010, 133-134) sitt resonemang till 

att det som ändå är av vikt är att studiens data är insamlad seriöst samt att den är relevant för 

det problem som undersöks oavsett vad det är för typ av forskning.  Ett resultat av detta är att 

studien skall ha beaktat de etiska principer som tidigare nämnts samt att forskaren har 

insamlat material på ett korrekt sätt.  

 

Kullberg (1996, 54) definierar validitet som att forskaren undersöker det forskaren har som 

mål att undersöka och inte har börjat undersöka något som inte är relaterat för forskarens 

syfte. Hartman (2003, 44) behandlar även validitet och där definieras det som att materialet 

skall ha en koppling till problemet som undersöks. Om koppling till problemet inte finns är 

det ett felaktig formulerat syfte eller en bristande validitet i det insamlade materialet. 

Kullberg (1996, 54) diskuterar även reliabilitet inom forskning vilket innebär att den metod 

som använts vid datainsamling är korrekt och att resultatet från studien har en god 

trovärdighet. 

 

Denna undersöknings intervjuguide har utformats med en tydlig koppling mellan syfte och 

frågeställningar. De etiska principerna har efterföljts och det material som insamlats har 

transkriberats för att användas så data har kunnat analyseras på djupet samtidigt som resultat 

har sammanställts med ett fokus på materialets relevans för frågeställning och syfte.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt redogörs de resultat som framkommit efter analys av insamlad empirisk 

data. Resultat är uppdelade i mindre avsnitt och grundar sig på de individuella intervjuerna 

samt den fokusgrupp som genomförts. Samtliga lärare som jag har intervjuat diskuterade 

olika kränkningar som lärare utsattes för och det som beskrivs innefattar såväl psykiska som 

fysiska kränkningar samt en kombination av båda. Lärarna konstaterade även att det fanns 

vissa grupper av lärare som var mer utsatta och diskuterade hur man hanterar kränkningar. 

Slutligen nämndes även hur kränkningar påverkar en lärares hälsa. 

 

5.1 Psykiska kränkningar som lärare utsätts för av elever 

En typ av psykisk kränkning som lärarna diskuterade var verbala kränkningar. Dessa 

kränkningar varierade enligt lärarna, från elever som använder könsord och svordomar till 

elever som riktade förolämpningar mot lärarens person.  

En lärare upplevde att de kränkningar som kommer i form av verbala påhopp ger utlopp för 

frustration och ilska.  

 

Elever som inte mår bra kan ju känna behov av att få sätta dit, eller inte sätta dit, men att jävlas med 

någon för att de behöver få utlopp för sin egen frustration på något sätt (intervju 5). 

 

Det bubblar ju bara ur saker ur munnarna på ungdomarna ibland och det är inte alltid att det är så 

genomtänkt det de säger (intervju 4). 

 

 

Ungdomar i gymnasieåldern kan inte alltid kontrollera vad de väljer för ord. Ibland handlar 

det om uttalanden som kan uppfattas som kränkande när språket egentligen är en elevs 

verktyg för att hantera missnöje eller sorg. Dock bör nämnas att lärarna anser att ett visst 

språkbruk är acceptabelt så länge det inte går emot samhällets eller skolans värdegrund. Alla 

är människor och kan vid något tillfälle yttra en svordom.  

 

Karaktären på de verbala påhopp som lärare utsätts för varierar från elev till elev. Vissa väljer 

att visa missnöje genom kränkande uttalanden i argumentation för att få fram sin åsikt medan 

andra elever väljer att bara svära.  

 

En deltagare påtalar också att klimatet har förändrats när det gäller ord som används. Språket 

och möjliga förolämpningar har förändrats under hans tid i yrket. Elever kan nu välja att 

anklaga en lärare för att vara rasist på grund av studieresultat eller bedömningar. 
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Det förekommer att man anklagar folk för att vara rasister, för att man får dåliga resultat […] 

Det är ju någonting som har kommit sista 15-20 åren tycker ja. (Intervju 1) 

 

En informant poängterar även att det nuförtiden finns en stor mängd förolämpningar från 

elever av varierande natur som man som lärare kan bli utsatt för. Angreppen kan vara 

rasistiska, homofobiska, sexuellt kränkande såväl som förolämpningar riktade mot personens 

utseende. Förolämpningarna kan även fokusera på lärarens intelligens, eleverna kan påstå att 

allt negativt som hänt i skolan är lärarens fel då läraren inte förstår eleven.   

 

Förutom dessa direkta angrepp på lärarens person där det fokuserades på lärarens privatliv 

eller intelligens, fanns även uttalanden som fokuserade på lärares kunskap inom yrket. Några 

av lärarna påtalade att det finns elever som väljer att fokusera på lärares kunskaper. Lärarna 

får motta kritik på grund av elevers resultat, då eleverna uppfattar det som att det är lärarnas 

fel att de har fått ett visst resultat. Dessa angrepp på yrkeskunskapen sågs som värre 

kränkningar än något annat, att få glåpord uttalade mot sin person var inte lika problematiskt 

som angrepp mot yrkesförmåga.   

 
Ja men det har du verkligen rätt i för jag tänkte på vad skulle kunna få mig att känna mig kränkt här på 

skolan, det skulle nog vara om någon ilsket sa att jag var en dålig lärare (Fokusgrupp). 

 

Några diskuterade även att det inte bara var i skolans lokaler som psykiska kränkningar 

kunde förekomma. Internet och mobiltelefoner har gjort att de kan förekomma i det dolda där 

lärare inte blir medvetna om vad som sker.  

 

Det säger ju eleverna själva också alltså. Det är som att ett filter tas bort när man går ut på sociala medier. 

”Sånt skulle jag aldrig säga till någon annan” när de träffades, men det är helt okej att skicka i ett sms 

eller som en statusuppdatering eller vad det nu kan vara för någonting vilket är jättemärkligt 

(fokusgrupp). 

 

Någon kanske bara har slängt ut någon liten grej för att de var arga över någonting och sen så uppfattar 

en annan det på ett annat sätt och vill hålla med och spär på och så fortsätter det till en lavin […] 

(fokusgrupp). 

 

Lärare som hade diskuterat kränkningar över nätet med elever fick uppfattningen att det är 

något i kränkningen som försvinner när det sker över internet. Något en person skriver eller 

säger på nätet är acceptabelt online men inte när man träffar personen. Lärarna var av 

uppfattningen att de psykiska kränkningarna som förekom i cyberrymden hade som mål att 

trycka ner läraren som person. Det ansågs skrivas i ilska och personen tappar kontroll över 
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det som skrivits. En lärare påtalade även att elever kan välja att härma lärares sätt att tala eller 

gå i kränkande syfte.  

 

Slutligen bör även nämnas en annan form av psykisk kränkning som lärarna diskuterade som 

problematisk i dagens skola. Den har till skillnad från kränkningar som tidigare nämnts inte 

som mål att gå till angrepp mot läraren utan riktar sig mot lärarens arbetsmiljö och yrke. 

Scenarion som beskrevs var elever som upprepade gånger kommer försent eller inte alls, 

elever som frågar om inlämningar kan lämnas in efter utsatt tid och elever som på lektion 

använder telefon eller dator till annat.  

 

De har fler och fler rättigheter, färre och färre skyldigheter. De har rätt att komma försent men de har 

ingen skyldighet att komma på avtalade möte exempelvis. Vilket jag tycker är väldigt egendomligt, 

meddela att man inte kommer eller något sånt där. Man åker på semester … Man skolkar en vecka och 

åker till Thailand, kommer och ber om extra uppgifter av lärarna för att man har skolkat exempelvis och 

för 10 år sedan skulle jag inte kunna tänka mig att någon skulle göra det men nu tycker man att det är helt 

okej (intervju 1). 

 

Anledningen bakom lärarnas upprördhet på grund över detta beteende var att denna brist på 

respekt för tid, är en kränkning mot lärarens lektion. En lärare menar att mycket kan han 

förändra i skolan vad gäller material, upplägg och till viss grad vad eleverna ska lära sig, men 

att tiden i skolan är begränsad och det är en resurs som inte kan slösas bort. Vad läraren 

reagerar på är att för 10-15 år sedan ringde elever oftast till expeditionen och gav besked om 

att man inte kunde komma, men nu med alla möjligheter till kommunikation väljer eleverna 

att inte säga till överhuvudtaget, vilket läraren uppfattar som kränkande.  

 

5.2 Fysiska kränkningar som lärare utsätts för av elever   

De fysiska kränkningar som lärare kan utsättas för har stor variation när det gäller hur 

allvarliga de är. Potentiell kränkningar varierar från knuffar till regelrätta slagsmål men även 

handlingar som att kasta pennor eller papper på läraren. 

 

Alltså, det är inte okej att en gymnasieelev kastar en penna mot en lärares kropp när läraren står och 

undervisar, då är man över gränsen. Det är en kränkning (Intervju 2). 

 

Då slog dem på, drog dem i spolarvätskan och slog på vindrutetorkarna så att jag fick en dusch rakt i 

ansiktet, det bara rann över håret och i ansiktet av spolarvätska […] (Intervju 5) 
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Här bör även nämnas att det förekommer att elever verbalt hotar med våld men även försöker 

skrämma läraren med hjälp av tillhyggen och medhjälpare. Denna fysiska kränkning är 

främst psykisk då hotet sällan verkar genomföras men handlingen som utlovas inriktar sig på 

att orsaka kroppsligt obehag.  

 

[...] så hade de dragit ihop ett jättegäng med både vuxna och unga, det tyckte jag var obehagligt 

(Fokusgrupp) 

 

Två lärare beskrev kränkningar de utsatts för där kränkningar av personens psyke var en 

bieffekt. Det ena handlade om att diskutera kastandet av pennor och papper när ryggen var 

vänd mot en grupp för att förklara något på tavlan. Läraren upplevde det som en fysisk 

kränkning men ansåg att kränkningen hade som mål att irritera eller väcka uppmärksamhet. 

Handlingen var med andra ord inte bara fysiskt kränkande. I det andra fallet skvätte en grupp 

elever avsiktligt vätska i lärarens ansikte vilket resulterade i ombyte av kläder och 

olustkänslor. Den fysiska kränkningen var enligt läraren mycket otrevlig men de känslor 

läraren upplevde var otrevligare än själva handlingen.   

 

Fysiska kränkningar blir genom detta en kombination, där handlingen ibland även kränker 

personen psykiskt.  

 

Det psykiska är kanske jobbigare och det är svårt med. Skulle du få en smäll från en elev, vilket jag 

aldrig har fått men… Det kan finnas vittnen till det och du kan få ett blåmärke eller någonting men… En 

termin av dryga kommentarer det är inte så lätt att visa. Jag kan gå och säga det till rektorn men det finns 

inga bevis för det (intervju 5). 

 

Det var väl länge sen jag hört något om sånt på skolan men jag tror en vaktmästare fick stryk för en 15 år 

sedan av en elev här på skolan eller blev slagen åtminstone. (Intervju 1). 

 

Lärarna upplever att fysiska kränkningar inte är lika vanliga som psykiska kränkningar. 

Uttalande och psykiska påhopp är svåra att bevisa men ett fysiskt angrepp går lättare att 

styrka, vilket leder till att eleven eller eleverna blir bestraffade. Lärarna påtalade att dessa 

fysiska kränkningar upplevs som mer speciella i jämförelse med psykiska kränkningar. 

Resonemanget bakom detta är att eleverna på gymnasiet är unga vuxna, som har lärt sig att 

fysiska handlingar som slag och knuffar, inte är acceptabelt beteende. Samtidigt påtalar 

lärarna att även om fysiska kränkningar händer så är det sällan och det kan handla om långa 

tidsperioder då inget inträffar. 
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5.3 Situationer där elever kränker lärare  

Lärarna menar att kränkningar från elever kan ske vid ett flertal olika tillfällen där 

anledningarna som föranleder handlingen varierar från situation till situation.  

 

[…] Sen så ett annat tillfället tror jag är eh, vid betygssättningen. (Intervju 3) 

 

Och jag sätter betyg på ungarna och, och det är inte alltid som ungarna är överens med mig (Intervju 4) 

 

Flertalet av kränkningarna från elever förekommer ofta vid betygssättning eller när prov 

lämnas tillbaka till elever. Resultatet kanske upplevs vara orättvist och som en följd av det 

blir eleven upprörd. De psykiska kränkningar som nämnts av lärarna och förekommer i detta 

scenario är när eleverna anser att de har blivit felaktigt bedömda. Några lärare påtalade att det 

var mer sannolikt att lärare skulle utsättas för kränkningar om man undervisade i vissa ämnen 

såsom matematik och engelska.  

 

Om kunskapskraven är höga och eleverna sen upplever att undervisningen inte svarar upp mot dem, om 

undervisningen inte ger dem chansen att nå kunskapskraven så skapar det en känsla av stress och 

otrygghet. Då är relationsförsämringar och alla problem mycket, mycket större (intervju 2). 

 

Resonemanget bakom detta var att när kunskapen från de tidigare åren var bristande inom 

vissa ämnen skapade det problem för eleverna vid studier på högre nivå. Kunskapen som 

krävs för att uppnå ett visst betyg kunde också skapa problem om eleven anser att 

undervisningen inte kan hjälpa dem. Denna brist på kunskap och den tunga arbetsbörda som 

följer kunskapsbrist gör att eleverna lättare upplever stress och som en följd förolämpar 

lärare. 

 

Några av lärarna framhåller även att det kan förekomma att elever väljer att kränka lärare vid 

start av termin oavsett om lärarna är nya på skolan. 

 

Alltså, i alla lägen där du träffar en ny elevgrupp så testas det alltid gränser. Oavsett om du är 

nyexaminerad eller om det är ny årskurs som kommer in eller om det är en klass du aldrig undervisat 

innan så testar alltid ungdomarna gränserna… Det är väl den erfarenheten jag har gjort efter mina 16 år 

som lärare, att så fort du börjar med en ny elevgrupp så, den här elevgruppen ska testa dig som person. 

Och ska jag skicka med er någonting som utexaminerade lärare, är det inte att ni är nya utan man testar 

alla men man måste ha en handlingsberedskap för det när man kommer ut (intervju 4) 

 

Så jag är väldigt tydlig gentemot mina ungar med en gång och jag har fått reda på bakvägen att jag är 

klassad som en ganska sträng lärare. Men jag vill väl mena att det är jag under de tre-fyra första veckorna 
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som jag undervisar en grupp… Och då efter tre-fyra veckor sen så kan man ju släppa lite på det här för då 

vet ju ändå ungarna, min norm så att säga… Så blir det en väldigt bra dynamik i klassen för då, till slut 

blir det så att ungarna säger till varandra om de faller utanför den norm som jag har satt upp för dem 

(intervju 4). 

 

Elever försöker testa lärare för att värdera lärarens uppfattningar om korrekt beteende och 

även för att få en uppfattning om hur läraren kommer att hantera klimatet i klassrummet samt 

undervisningen i framtiden. Detta är alltså en process där eleverna värderar hur läraren 

kommer att behandla klassen. Detta medför att man som lärare måste ha en tydlig disciplin så 

att eleverna vet hur just man själv arbetar för att kunna vinna klassens förtroende och 

därigenom skapa en relation med eleverna.  

 

Några av lärarna påtalar vidare att detta relationsarbete medför att personer som inte är 

beredda på att sätta tydliga gränser i början kommer att bli utmanade, vilket i sin tur kan 

skapa problem.  

 

Om man kommer in i en grupp som man inte har haft och inte känner och de vet inte vem du är och så 

ska du in och bara ha en lektion eller ett par lektioner, då tror jag man kan vara mer utsatt.  För jag tror 

att mycket bygger på relationen mellan läraren och eleverna (intervju 5). 

 

Lärarna nämner nyexaminerade lärare och vikarier som särskilt utsatta för kränkningar, då 

dessa lärare kanske inte har den erfarenhet som krävs och inte heller någon relation till den 

klass som kommer att testa dem. Som nyexaminerad finns också risken att man tar 

kränkningarna personligt även om det är behandling som alla lärare utsätts för oavsett kön 

eller tid i yrket.  

 

Det är samma strukturer som i övriga samhället, kvinnliga lärare är mer utsatta än manlig, än manliga 

generellt. [mer vanligt hos kvinnor] just det där att lägga skulden på sig själv när man utsätts för en 

kränkning […]  (Intervju 2) 

 

Jag tror att kvinnliga kollegor är mer utsatta faktiskt, att det finns en brist på respekt för kvinnliga lärare 

hos fler elever än mot manliga lärare (Intervju 1) 

 

Det finns även en uppfattning om att kvinnor möjligen är mer utsatta för angrepp från elever 

under gymnasietiden. En potentiell förklaring som gavs var att det finns en bristande respekt 

gentemot kvinnliga lärare. En ytterligare förklaring är att det är mer sannolikt att kvinnor 

lastar sig själva istället för eleverna när de kränks. Lärarna konstaterar även överlag att 
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problem att skapa goda relationer till elever och svårigheter att hantera tester från eleverna 

kan leda till att man som pedagog får ett tuffare uppdrag.  

 

5.4 Förebyggande arbete mot kränkningar 

Den diskussion som fördes av lärarna angående betygssättning gjorde att det förebyggande 

arbetet var något som diskuterades. Om det inte sköts korrekt, att man inte ger elever 

information om vad som behöver förbättras finns en förhöjd risk för att kränkningar kan 

förekomma vid summativ bedömning vilket kan leda till regelrätta konflikter. 

 

De som blir missnöjda med de betyg de får, det finns ju alltid dem och därför är det så himla viktigt att 

du som lärare hela tiden upplyser eleven om att ”nu ligger du på den här nivån”, ”för att kunna lyfta dig 

till C till exempel då måste du jobba med dem här delarna”. Så hela tiden gäller det ju att dem är med och 

att man förklarar för dem hur dem ligger till för då blir inte betyget en överraskning (intervju 3) 

 

Om eleven inte upplever att bedömningen är korrekt kan det leda konflikter, att eleven inte 

har möjlighet att nå målen kan leda till stress hos eleven som senare gör att läraren kränks på 

grund av sin brist på konstruktiv kritik. Lärarna påtalar att detta är viktigast vid formativ 

bedömning då elever får reda på var de befinner kunskapsmässigt. Om eleverna vet var de 

ligger till kunskapsmässigt kommer inte slutbetyget att bli en överraskning även om det inte 

är det betyg som eleven hoppats på. Detta kan inte garantera att kränkningar inte sker men 

kan minimera förekomsten av dem, det är därför lärarna anser att den formativa bedömningen 

är viktig för såväl kunskapsmålen som det förebyggande arbetet mot kränkningar. 

 

Detta samtal med elever underlättas naturligtvis om man har relationer till eleverna man 

undervisar.  

 

För relationer, om det är någonting som är viktigt i skolans värld, så är det det. Utan en relation, både 

inne och utanför klassrummet, så… har du, då är du snart i väggen. Då är du körd (Intervju 3) 

 

Håller, alltså håller man hårt på det där [reglerna] under, under dem 3-4 första veckorna […] 

Och då efter 3-4 veckor sen så kan man ju släppa lite på det här för då vet ju ändå ungarna, min norm så 

att säga […]  Och sen, sen överlag sen så upplever jag att man får en väldigt bra relation till ungarna och 

släpper lite på dem här rätt så…  

M: Tyglarna 

D: Hårt hållna tyglarna. Så blir det en väldigt bra dynamik i klassen för då, till slut blir det så att ungarna 

säger till varandra om de faller utanför den norm som jag har satt upp för dem. (Intervju 4) 
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Vikten av att skapa de goda relationer till eleverna identifierar lärarna som det absolut 

viktigaste. Utan skapandet av goda relationer till klassen kommer läraren sannolikt som följd 

att bli utsatt för kränkningar. 

Det förebyggande arbetet har dock en gräns, kränkningar kommer att inträffa och då måste 

men reagera. Pedagogerna har överlag en gemensam attityd till att kränkningar måste 

hanteras när de sker för att motverka ett skadligt klimat på skolan. Man kan alltså inte ta 

diskussioner och konflikter efter att de har inträffat.  

 

Och jag tror ju att om man blir utsatt för kränkningar, om man inte kan stå emot så man tolererar en 

kränkning, att man blir illa behandlad, då har man ju svårt att försvara sig nästa gång. Man har redan 

accepterat det en gång, då tror jag att man mår dåligt (Intervju 1) 

 

För det första är det pedagogiskt fel att acceptera det, då lär de sig att det är okej. Oavsett vem det gäller, 

elev till elev, elev till lärare, lärare till elev, man ska inte acceptera kränkningar. Klart man ska ingripa av 

pedagogiska skäl. Sen är man ju människa, man ska inte ta emot vad som helst (intervju 2). 

 

Om detta görs låter man kränkningen gå obesvarad vilket i de flesta fall är problematiskt. 

Dessa obesvarade kränkningar kan medföra att läraren tappar greppet över klassen och 

relationsarbetet försämras efter att man inte har agerat mot en kränkning. Lärarna väljer att 

påtala att detta kan leda till en mer utsatt position för läraren; Har man accepterat en 

kränkning kan det leda till att fler kränkningar förekommer och man kan få problem. 

Problemet ligger i att läraren som ledare nu ska hantera kränkningar mot sig själv och även 

mot elever. Kränkningarna måste hanteras, annars kan detta leda till problem för såväl 

eleverna som pedagogerna i skolan och samhället.  

 

Men jag, jag upplever mig själv vara ganska duktig på att markera saker som jag hör som jag tycker att 

det där är inte okej men det kanske handlar mer om en markering då snarare än en utförlig discussion. 

(Fokusgrupp) 

 

Jag står bakom det beslutet och är det så att du inte accepterar mitt svar så får du gå upp till 

skolledningen och prata med dem. (Intervju 4) 

 

 

Pedagogerna förmedlar även att trots att de flesta kränkningar bör tas tag i direkt när de sker 

så finns det en del kränkningar där man bör skiljas åt för att lugnt och sansat lösa detta 

problem vid ett senare tillfälle. Emellertid nämner några av deltagarna att det kommer finnas 

vissa kränkningar där eleven måste få tydliga signaler att diskussionen är över utan att 
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problemet verkligen är löst på ett sätt så att båda parter blir nöjda. Vid en viss tidpunkt kan 

kränkningen som är aktuell ha diskuterats och debatterats till den grad att fortsatt diskussion 

inte kommer att leda till någonting.  

 

Pedagogerna påtalar att i det fallet avslutas konflikten genom att man markerar sin 

ståndpunkt för eleven och markerar att diskussionen är över. Dessa typer av kränkningar kan 

dock återkomma vid en annan tidpunkt vilket medför att diskussionen endast är vilande. 

Pedagogerna är då beredda, att, vid handlingar av samma karaktär, ta denna diskussion igen 

med den berörde eleven för att genom resonemang kunna påtala varför denna handling är 

felaktig. Vidare bör även nämnas att det finns en gräns för vad pedagogerna accepterar innan 

drastiska åtgärder får tas till för att hantera kränkningen. Lärarna poängterar att man alltid ska 

reagera när man hör ett uttalande, även om det inte är en elev man känner eftersom att det är 

det rätta. Vid ett handlande som är uppenbart felaktigt och kränkande, när dialog eller 

diskussion inte är lämpligt, ska man tydligt markera att det inte är korrekt och snabbt 

tillrättavisa eleven. Detta sker vid ett uppenbart problematiskt elevbeteende och främst när 

pedagogerna anser att man bör åtgärda problemet så snart som möjligt.  

 

Slutligen kan det konstateras att lärarna överlag väljer att försöka föra en dialog med eleverna 

vid kränkningar. De menar att ett utvecklande samtal mellan elever och lärare är av större 

vikt för förändring än att skälla ut eleverna. Det bör dock nämnas att det i vissa fall finns en 

tydlig gräns för vad som är acceptabelt beteende och i särskilda fall måste man fatta beslut 

som är problematiska men nödvändiga, för att lära elever vad som är ett acceptabelt beteende. 

 

5.5 Elevers kränkningar och dess påverkan på lärare 

Lärarna påtalade att kränkningar är individuella och att varje enskild individ reagerar olika 

beroende på den kränkning som de utsätts för. 

 

Jag har alltså fler lektioner, mindre för-och efterarbetstid till lektioner och mycket annat. Man hinner helt 

enkelt inte, så det innebär ju då att den här killen som två gånger uteblivit och haft en tid och sen måste 

man hitta en ny tid som han kanske inte kommer på heller. Då tar man tid och var tar man den tiden 

ifrån? Struntar jag i att sätta betyg nu till studenten eller struntar jag i att rätta ett prov eller ställer jag in 

lektioner eller struntar jag i att gå på sammanträden? Det är ju min fritid som jag får ta, får jobba gratis 

helt enkelt (intervju 1). 
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Kränkningar leder till ett tyngre arbete för läraren då denne istället för att undervisa måste ta 

hand om kränkningar. Undervisningen blir alltså lidande som ett resultat av detta och man 

måste förändra sitt uppdrag från att vara fokuserad på undervisning till att lägga mer tid på 

fostran. Kränkningar leder till att arbetstiden ökar då lärare fortsätter planera sin undervisning 

utanför skolan. För att göra ett arbete som man tycker är av god kvalité måste man planera 

och när tid att planera i skolan försvinner måste man göra det hemma. En lärare valde därför 

under intervjun att diskutera hur lärares arbetstid har förändrats och att uppdraget nu blivit 

svårare därför att undervisningen ska inriktas på enskilda elever.  

 

Och när man har lagt den tiden på planera uppgifter eller lägga upp lektionsupplägg eller ge dem extra tid 

för stödundervisning eller någonting sånt där. Och då få, rätt upp i ansiktet, så att säga, att det är ditt fel 

att jag inte klarar av det […] (intervju 3). 

 

Läraren påtalade att vid kränkningar försvinner den planeringstid man har under skoldagen 

för att individanpassa undervisningen och då tvingas man utföra detta på sin lediga tid i 

hemmet. Att fokusera på individer ser lärarna som något positivt men den tid som lagts ner på 

att individanpassa upplevs som bortkastad av lärarna när de får reda på att resultat är deras 

fel. Detta är mentalt påfrestande för pedagogerna eftersom betygssättning inte är ett val utan 

deras yrkesuppdrag, att se till att elever kan göra sitt bästa, utvecklas och uppvisa betyg som 

säkerställer att de har goda ämneskunskaper. Pedagogerna vill hjälpa eleverna men istället får 

de utskällningar och ovett. Detta kombinerat med att arbetstiderna inte räcker till då man har 

så många uppgifter att utföra, kan leda till att man blir trött på ett mentalt plan och inte orkar 

skaka av sig påhoppen. Det lärarna påtalar är att för att hantera detta måste man prata med 

kollegor eller rektor för att man inte ensam ska behöva hantera motgångarna. Sjukskrivningar 

av lärare på grund av kränkande behandling sågs som något anmärkningsvärt av en del lärare 

medan andra har förståelse för att detta kan ske. Lärares arbete leder sällan till fysisk trötthet 

när man är klar med arbetsdagen men man är ofta mentalt slut menar informanterna. Om 

detta kombineras med kränkningar och en hög arbetsbörda kan man som person påverkas 

negativt, då man inte har tid att vila ut. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka de potentiella kränkningar som lärare utsätts 

för samt hur dessa påverkar lärares arbetssituation. Följande avsnitt kommer ägnas åt 

diskussion av de resultat som framkommit. Först kommer de kränkningar som elever utsätter 

lärare för diskuteras för att senare påtala i vilka situationer dessa kränkningar kan 

förekomma. Kränkningar diskuteras senare i hänseende till det förebyggande arbete mot 

kränkningar som lärarna arbetar med och slutligen diskuteras hur kränkningar påverkar 

lärare.  

 

6.1 Kränkningar som lärare utsätts för av elever 

Det resultat som framkommit visar att alla de lärare som intervjuats kan ge exempel på 

psykiska kränkningar som lärare utsätts för med fokus på elevers beteenden och uttalanden. 

Lärarna påtalar att uttalanden är något som är en del av vardagen, svordomar och andra 

potentiellt skadliga uttalande är en del av vårt samhälle. Den enade bild som ges är att språket 

är något som inte kan styras. Det lärare behöver arbeta mot i mer eller mindre utsträckning är 

språkbruket som kränker. Friberg (2010) skriver att vissa grupper i samhället av naturen 

såsom poliser och parkeringsvakter ska ha en högre toleransnivå på grund av att 

yrkesgruppen lätt blir utsatta för förolämpningar. Lärare benämns inte som en av dessa 

yrkesgrupper men baserat på de uppfattningar som förmedlas av några deltagare är detta 

något som till viss del innefattar lärarkåren. Denna uppfattning kan vara ett ämne för 

diskussion då LGY-11 (Skolverket, 2010) påtalar att kränkningar ska motarbetas av alla på 

skolan.  

 

Vidare bör även nämnas att skolans uppdrag är att fostra människor som ”kan göra medvetna 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar” (ibid, 2010, 11). Några av deltagarna har tolkat detta budskap som 

att lärare ska hjälpa eleverna i processen; de är försökspersoner som ska ge eleverna denna 

kunskap och som eleverna får hjälp av.  Detta är en lärandeprocess, i början kommer elever 

att vackla och som en följd kanske kränka eller förolämpa personer som är runt omkring. 

Detta sker även genom brist på respekt i form av försenad ankomst, att eleven ignorerar 

läraren eller skolkar.  
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Lärarens uppgift har förändrats från att vara kunskapsgivare med givna svar till en person 

som skapar relationer. Tiderna har förändrats, demokrati och elevers möjlighet att påverka 

skolan har fått ett större utrymme i den moderna skolan. Lilja (2013) menar att den givna 

auktoritet som lärare en gång hade nu är försvagad och inte lika stark som tidigare. Läraren 

vinner nuförtiden eleverna genom att bry sig om dem och genom att kommunicera med dem 

på ett djupare plan än tidigare. Kränkningar sker lättare när läraren inte har en relation eller 

personlig anknytning till eleverna, om läraren inte ser elever som individer är det svårt att nå 

dem. Att ha en relation till eleverna krävs för att motverka kränkningar, eftersom att när det 

finns en relation är det svårare för eleverna att kränka. Det personliga bandet mellan lärare 

och elev medför att man har en relation som inte endast fokuserar på lektioner utan även på 

personen. Detta personliga band kan utsättas för olika tester där kränkningar av olika typer 

sker. Eleverna vill försäkra sig om att läraren kommer fortsätta att vara ett stöd och gör det 

genom att utmana lärare. Relationen testas för att eleven ska försäkra sig om att relationen 

mellan elev-lärare inte förstörs vid en mindre konflikt.  

 

Chen & Astor (2009) samt Ozdemir (2012) diskuterar fysiska kränkningar som förekommer i 

större utsträckning än vad forskarna först trodde. Detta ses inte i mitt material då deltagarna 

har svårt att komma på exempel när fysiska kränkningar sker. De kan förekomma men bilden 

som målas upp av deltagarna är att detta är mycket ovanligt om man till exempel jämför med 

de fynd som gjorts i USA (Robers, Kemp and Truman, 2013).  

 

När jag kopplar mitt resultat till de undersökningar som genomförts i andra länder är min 

uppfattning är att kränkningar inte är bundna till någon specifik kontext såsom kultur utan till 

bedömning, relationer och elever i behov av stöd. Oavsett nation kan lärare kränkas av elever 

och de kränkningar som lärare utsätts för i Sverige liknar kränkningar i övriga länder. Trots 

detta är kränkningar mot lärare något som inte har diskuteras i någon större utsträckning 

vilket är intresseväckande.  

 

Av intresse är även att min definition av kränkning, som jag beskrev i inledningen, inte är den 

samma som lärarnas uppfattning av vad en kränkning är. I materialet diskuteras ett par gånger 

att kränkning är ett begrepp som används av många men att få vet vad det betyder. En 

deltagare kunde nämna den definition som finns i lagtext men överlag uppfattades kränkning 

vara väldigt diffust. ”Alla blir kränkta […] vi har hamnat i en kränkningskultur” (fokusgrupp) 
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enligt några deltagare som konstaterar att ordet används men att förklara det är svårt och 

skiljer sig ofta från definitionen i lagtext. Att kränka uppfattas i vardagsspråk som en 

synonym till förolämpa, uppröra och förnedra vilket gör att begreppet, enligt min 

uppfattning, tappar den auktoritet som lagtexter ger begrepp. Detta är en följd av att 

lagtexterna, även om de är definierade, är formulerade med ett språk som kan tolkas på flera 

sätt. Friberg (2010) nämner att tolkningsföreträdet av en handling ligger hos den som utsätts 

för handlingen, den som utsätts kan uppfatta handlingen som kränkande. Detta kan vara en 

förklaring till varför lärarna upplever att vi lever in en miljö där alla blir kränkta. Begreppet 

kränkning har, i allmän diskussion, blivit så oklart och otydligt att det är få som kan avgöra 

vad en kränkning är. Detta leder till att en mindre orättvisa lätt uppfattas som en kränkning. 

Begreppet har blivit så otydligt och svårt att definiera att det tappat sin kraft, alla blir kränkta 

men inte enligt den definition som ges av lagen. 

 

6.2 Situationer när elever kränker  

Deltagarna var av den uppfattning att de situationer när elever kränker lärare har en 

bakomliggande orsak, det vill säga att en kränkning alltid har en anledning även om den kan 

vara inbillad eller överdriven. Några av de situationer som nämndes som problematiska var 

när elever kom försent, skolkade eller misskötte sig. Henriksson (2009, 98) skriver att det 

finns elever som känner frustration mot lärare, de kanske behöver mer hjälp eller har blivit 

stämplade som ”problematiska”. Om eleverna fortsatt ses som problem eller om den hjälp 

som utlovats inte ges kan eleven känna att lärarna inte bryr sig. I denna situation kan eleven 

välja att kränka genom uttalanden, motarbete, sen ankomst och andra handlingar för att få 

hjälp eller uppmärksamhet.  

 

Lärarna diskuterade handlingar som kan kopplas till ovanstående resonemang där eleverna 

kan ha svårigheter inom ämnen och särskilt diskuterades matematik och språkämnen som 

potentiellt problematiska områden. Angrepp som uttalanden, ankomster eller handlingar kan 

vara elevens sätt att protestera mot lärarens undervisning eller krav som riktas mot eleverna. 

En åsikt som gavs av deltagarna var att attityder har förändrats i skolan och det påverkar 

arbetet. Eleverna kränker lärare genom olika handlingar i en större utsträckning än vad som 

skedde tidigare i skolans värld. Problematiken med ökade förolämpningar diskuteras av Chen 

& Astor (2009) som konstaterar att detta fenomen även sker i Asien som ofta ses som en 

utbildningsmässig förebild där lärare överlag har gott rykte och en hög status.  
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De elever som Chen & Astor (2009) intervjuat berättigade sitt handlande genom att ange 

orimliga krav, orättvisa och bestraffningar till varför de kränkte lärare. Även om 

bestraffningar är sällsynta i Sverige är upplevda krav och orättvisor något som är av intresse 

när kränkningar sker. Lilja (2013) påtalar att rättvisa är något som elever upplever som 

otroligt viktigt då eleverna vill ha en lärare som behandlar alla lika och som inte har 

favoritelever. Detta är en uppfattning som speglas av mina deltagare, elever kränker vid 

upplevda orättvisor och när relationerna elev-lärare inte är tillräckligt utvecklade.  

 

Situationer där kränkningar förekommer är även när de får reda på betyg, när de har kommit 

till en ny miljö de inte känner igen sig eller när de behöver hjälp men upplever sig ignorerade 

av lärare. Något deltagarna nämnde var att lärare som inte hunnit skapa relationer med 

eleverna är mer utsatta för kränkningar. Detta kan även förstås i koppling till vad lärarna 

uppfattar som kränkning. Vissa situationer, såsom försenad ankomst, är inte kränkningar 

enligt min definition men är en kränkning om man utgår från den mer otydliga versionen som 

används i allmän diskussion.  

 

6.3 Förebyggande arbete mot kränkningar 

En aspekt av förebyggande arbete som fördes fram i mitt material är att eleverna är mycket 

beroende av att veta hur det ser ut med deras betyg i nuläget och vad som kan förbättras. 

Deltagarna menade att en viktig del det förebyggande arbetet är att kontinuerligt använda 

formativ bedömning för att eleverna ska vara medvetna om var de ligger så att betyg och 

bedömning inte leder till kränkande behandling från eleverna. Detta görs lättast genom att 

man har en god relationer till eleven och kan prata med eleven. 

 

Hur man som lärare når eleven går att diskutera beroende på hur lärarrollen upplevs. I Hart & 

Schwartz (2010) beskrivs Bowlbys uppfattning om den trygga basen inom anknytningsteori. 

Den trygga basen som är barnets stöd skapas genom kommunikation mellan individer. Detta 

fenomen är något som deltagarna diskuterade även om de inte gav företeelsen ett namn. 

Deltagarna påtalade att läraren är den som ger eleven en möjlighet att lära sig, läraren är den 

som kan hjälpa till men för att detta ska funka måste man ha en relation till eleven. Hart & 

Schwartz (2010) påtalar att denna trygga bas, som kan bestå av såväl lärare som föräldrar, är 

fundamentet för att ett barn skall våga pröva nyheter och utforska miljöer. Samtidigt påtalas 
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att händelser som barnet utsätts för såsom en lärare som sviker eller inte bryr sig om eleven 

kommer att fastna i elevens minne. Detta kommer prägla barnets framtid och om en lärare har 

svikit; Vad är det som säger att det inte kommer hända igen? Erfarenheter som dessa kommer 

att avgöra hur barnet kommer reagera på likartade situationer.  

Henriksson (2010) visar att det kan vara problematiskt om elever tappar förtroendet för lärare 

och ser sig som svikna av de vuxna som skulle hjälpa dem i deras utbildning. Om elever 

upplever sig svikna kan de som försvar för att det inte ska ske igen skolka eller kränka lärare, 

detta för att testa om läraren kommer stanna kvar eller överge eleven. 

 

Mina deltagare påtalade att elevers känsla av svek lättare kan förekomma när ämnena lärare 

undervisar i är klassade som svåra såsom matematik och främmande språk. Elever som är 

osäkra på sin förmåga agerar oftare utåt enligt deltagarna och kränkningar sker när eleverna 

är oroliga eller behöver stöd från en vuxen. Detta resulterar i att elever kan kränka när de får 

reda på betyg, när de har kommit till en ny miljö de inte känner igen sig eller när de behöver 

hjälp men känner sig ignorerade av lärare. Något deltagarna nämnde var att lärare som inte 

hunnit skapa relationer med eleverna är mer utsatta för kränkningar.  

 

Deltagarnas uppfattning får stöd av Paulin (2007) där samtliga av deltagarna som nya i yrket 

upplever att kränkningar och konflikter utgör en större del av deras arbete än vad de 

ursprungligen räknat med. De nya lärarna upplever att kränkningar och konflikter är 

vanligare än vad de ursprungligen trott. Paulins deltagare upplever att vad de än gör kommer 

de inte att kunna förändra eleverna, ett resonemang som mina deltagare upplever är vanligt 

förekommande. Deltagarna i min uppsats konstaterar att en del lärare har problem med att 

säga ifrån och att ta konflikter vilket är problematiskt när man försöker motarbeta 

kränkningar i skolan.  

 

En problematik inom detta område berörs i den undersökning som genomförts av Pörhölä & 

Kauppi (2012). De konstaterar att Self-serving bias kan vara ett problem när man undersöker 

varför elever kränker lärare. Self-serving bias innebär att framsteg anses vara lärarens 

förtjänst men motgångar är på grund av orsaker läraren inte kan kontrollera. Kränkningar kan 

ske av flertalet anledningar och deras informanter som kränkts upplevde att det var saker de 

inte kunde kontrollera. Några deltagare i min studie pratade om lärare som hade samma 

problem på grund av self-serving bias. Detta är även det något som ingår i förebyggande 
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arbete, en lärare måste försöka förstå elevers reaktioner och även acceptera sina egna brister 

för att de ska kunna förbättras istället för att projicera bristerna på eleverna. 

 

Dock bör nämnas att lärarens arbete mot kränkningar inte kan ske utan hjälp från elever. 

Denna process underlättas av det faktum att Skollagen (SFS 2010:800) nämner att elevers 

utbildning ska ha fokus på mänskliga rättigheter och förebygga kränkande behandling. Vidare 

ger Skollagen hjälp i arbetet mot kränkande behandling då ordningsregler som utarbetats 

tillsammans med elever ska finnas på skolor. Detta innebär att inte endast lärare utan även 

elever måste vara aktiva för att motverka kränkande behandling i skolan. Detta innefattande 

av elever visar att man hyser tilltro till elevers förmåga att vara delar av samhället och 

lärarens roll blir att vara förebild för eleverna i detta arbete när de motarbetar och hanterar 

kränkningar. Dock finns det en osäkerhet hos lärare i gymnasiet då man är osäker på hur man 

ska hantera kränkningar vilket medför att läraren som förebild inte blir den starka ledargestalt 

som efterfrågas (Skolverket 2012). Slutligen bör nämnas de tankar som formulerades av Jong 

et al. (2012) som konstaterade att lärare alltför ofta förväntar sig motstånd från eleverna och 

att de lätt tar en auktoritär position. Detta är inte nödvändigtvis rätt då det kan leda till att 

eleverna inte får en chans att medbestämma utan endast vara de som ska följa tillsägelser. 

  

I detta förebyggande arbete är det även intressant att diskutera värdegrunden och vad den 

innebär. Hur lär elever vad som är korrekt moraliskt försvarbart beteende? Orlenius påtalar 

att lärare hoppas att elever har inneboende moraliska värderingar från tidigare i livet (2001, 

96). Jag håller med Orelenius, lärare kan alltid hoppas att elever har en inneboende 

uppfattning om rätt och fel. Sanningen är dock att uppfattningen om rätt och fel skapas 

genom värderingar som skapats genom umgänge med vänner, föräldrars attityd och mycket 

mer. En elev som fått en skev bild om acceptabelt beteende mot andra måste få hjälp för att 

förändra beteendet. Deltagarna jag pratat med diskuterar vikten av att med hjälp av relationer 

prata med elever. Samtalen med elever gör att man som lärare kan vara en god förebild för 

värdegrunden när alla behandlas respektfullt oavsett ålder och på ett sätt som respekterar 

individens personlighet. Värdegrunden, som den tolkas av deltagarna, utgår från att man 

behandlar medmänniskor med respekt, accepterar åsikter och bekräftar människors lika 

värde. Orlenius (2001) diskuterar värdegrunden och konstaterar att den är ett begrepp som 

många använder men sällan diskuterar för att komma fram till vad det innebär och hur 

värdegrunden påverkar undervisning.  
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Filosofiska diskussioner om värdegrunden bara blivit ett begrepp och faktiskt inte finns är 

inget mina deltagare tar upp, alla är överens om att den finns närvarande i undervisningen och 

uppfattningen jag får är att den grundar sig i en människosyn där alla har lika värde och 

behandlas som jämlika. Just relationer är av vikt enligt deltagarna, utan den kan pedagogen 

inte försöka överföra de värderingar som ingår i deras tolkning av värdegrunden.  

  

6.4 Elevers kränkningar och dess påverkan på lärare 

Deltagarna konstaterade att kränkningar mot lärare har en mängd konsekvenser. Några av de 

aspekter som togs upp var psykisk utmattning, en känsla av besvikelse och frustration. Vidare 

diskuterar lärarna att det är mer troligt att nyexaminerade lärare tar åt sig mer när de kränks, 

då de inte har erfarenhet av lärarrollen samtidigt som det är stressigt i början av yrkesbanan. 

Resultatet som framkommit i min studie kan jämföras med Paulins studie (2007) som visar 

att nya lärare kan ta sig vatten över huvudet, uppdraget ter sig kaotiskt och lärarna känner att 

de kämpar för att inte drunkna. Denna miljö kombinerat med kränkningar kan leda till 

sjukskrivningar för depression och utmattning. Ozdemir (2012) redovisar liknande resultat 

där kränkningar är förekommande i lika stor grad vilket skapar en negativ stämning hos 

lärarna som leder till tankar om byte av karriär.  

 

Vidare konstaterar deltagarna i min undersökning att kränkningar i sig inte leder till att man 

blir deprimerade eller utmattad men det är en bidragande faktor. Yrket innefattar tungt arbete 

i form av planering, administrativt arbete och detta kombinerat med kränkningar kan leda till 

depressioner eller utmattningar. I USA (Robers, Kemp and Truman, 2013) konstaterar man 

även att rädslan för angrepp leder till ökad ohälsa hos lärare även om det är av förhållandevis 

mild karaktär. Mina deltagare ansåg att om läraren inte reagerar på en kränkning kommer 

kränkningar fortsätta komma vilket leder till en fortsatt belastning av lärarens psyke. De 

ansåg att detta i kombination med arbetets tunga uppgifter gör kränkningarna svårare att 

hantera.  

 

Hur dessa kränkningar ska hanteras diskuterades av deltagarna som uppgav att det är viktigt 

att utgå från yrkesrollen för att bemöta elevers kränkningar. När elever kränker så är det i 

regel rollen som lärare som eleverna kränker och inte personen i sig. Om en verksam lärare 

inte har detta i åtanke finns det risk att man får psykiska besvär i synnerhet om det 

kombineras med en stor arbetsbörda enligt deltagarnas uppfattning. Om läraren inte planerar 
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lektioner och terminer i förväg kommer arbetet var så tungt att en kränkning kan vara det som 

gör att läraren sjukskrivs för depression eller utmattning. 
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7. Slutsats  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kränkningar är problematiskt att undersöka då 

kränkning är ett begrepp som i vardagsspråk till skillnad från lagtext innefattar såväl grova 

sexuella trakasserier som irritationsmoment såsom försenad ankomst till lektioner. Baserat på 

vad lärare upplever som kränkningar från elever är de förekommande i större eller mindre 

utsträckning enligt deltagarna i min studie. De kränkningar som lärare utsätts för är främst 

psykiska kränkningar även om det finns fysiska kränkningar. Det viktigaste för att förebygga 

kränkningar är skapandet av äkta relationer med eleverna, med hjälp av dessa kan lärare hjälp 

elever att inse vad det innebär att vara en god samhällsmedborgare.  
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8. Vidare forskning 

Studier om elevers kränkningar mot lärare är fortfarande förhållandevis få vid jämförelse med 

antalet studier om kränkningar mellan elever. Det som jag har lagt märke till under 

genomförandet av denna studie är deltagarnas uttalanden kring nyexaminerade lärare och 

deras utsatthet. Samtliga av informanterna ansåg att det är mer sannolikt att de nya lärarna 

kränks. Dessa uttalanden, kombinerat med den undersökning som gjorts av Paulin (2007) var 

fascinerande och jag skulle gärna se studier där lärare som varit verksamma ett till tre år i 

yrket gav sin syn på kränkningar från elever.  
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Bilaga 1.  Samtalsguide för fokusgrupp 

 

Vi kommer att i stor utsträckning fokusera på er och era tankar. Min roll kommer bara vara 

att se till att vi håller oss inom tidsramen samt se till att vi inte försvinner bort ifrån ämnet.  

 

1. Vad skulle ni tänka på om ni läste en rubrik där det stod : ”Lärare deprimerade pga 

uttalande från elever”.  

2: 

 ----------------------- 

”Andreas du skulle prata med klassföreståndaren. Johannes, du vet han religionsläraren som 

är så satans dryg, han ville prata med dig tydligen” 

”Alltså, Marie, hon som har idrott. Jag såg henne i simhallen förra veckan och insåg ”Fan, 

Hon har ju en förbannat snygg röv/den röven hade det att inte vart fel att klämma lite på. Jag 

menar, hon är ju fräsch för att vara lärare” 

”Min mattelärare måste ju vara helt störd, hen skällde ut mig för att jag använde min telefon 

under lektionen. Det har väl inte hen att göra med, jävla kukhuvud.” 

----------------------------- 

2A. Om ni hörde det här diskuteras om en annan lärare, hur tror ni att ni skulle reagera?  

2B. Tror ni att man skulle kunna få höra kommentarer som dessa exempel? När skulle det 

vara i så fall?   

2C. Hur tror ni att något liknande skulle påverka en lärare som jobbar?  

3. Jag kommer ihåg när jag var elev på … och en av lärarna fick en rätt tuff behandling av oss 

elever som jag reagerade på nu som blivande lärare. Ni är alla pedagoger men kan ni dra er 

till minne något tillfälle från er egen tid som elev då ni sa/skrev/diskuterade något om en 

lärare ni funderar över nu när ni själva arbetar som lärare? 

4. Tycker ni att klimatet i skolan har blivit tuffare/ tillåtande?  
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Bilaga 2.  Intervjuguide – individuella intervjuer 

 

------ 

1. Vad skulle du tänka om du läste en rubrik där det stod : ”Lärare sjukskriven för depression 

p.g.a. uttalande från elever”.  

2. Vad är en kränkning från en elev? 

3: Exempel från de lärare som intervjuas  

-----------------------------  

4. Tror du att det finns någon specifik grupp av lärare som lättare blir illa behandlad av 

elever?  

5. Kan du ge exempel på någon situation där elever behandlar lärare illa?  

6. Kan du dra dig till minne något från tiden du var elev du idag skulle säga är en kränkning 

mot lärare? 

7. Hur bedömer du relationerna mellan elever och lärare i dagens skola? 

 


