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Sammanfattning  
 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva och förstå innebörden av hur lärare ser på 

kränkningar utförda av en kollega mot en eller flera elever samt vilka faktorer som påverkar en 

lärare att ingripa eller inte. Undersökningen genomfördes med kvalitativ forskningsmetod för 

att få tillgång till lärares erfarenheter av agerande och olika handlingsmönster i situationer där 

kränkning kan befaras ha ägt rum. Forskningsfrågorna var: Finns det enligt lärare mer eller 

mindre allvarliga kränkningar utförda av lärare mot en elev? Förekommer det att lärare agerar 

när en kollega kränker en elev och vilka faktorer bidrar till ett agerande? Har lärare erfarenhet 

av kollegors uppfattning kring huruvida en lärare ska agera eller inte när de erfar att en elev 

kränks och hur ser dessa i så fall ut? Den kvalitativa studien bygger på intervjuer av fem lärare 

som arbetar i årskurserna förskoleklass-årskurs 3. Studien visar bl.a. att de yrkesetiska 

principerna som fastställs av de fackliga organisationerna Lärarnas riksförbund och 

Lärarförbundet inte har förankrats i de skolor där studiens informanter är verksamma. Studiens 

informanter föredrar att lösa situationer där kränkning kan befaras ha ägt rum internt, bland 

arbetskamraterna. Även om viljan finns att vara en visselblåsare tycks en rädsla finnas hos 

informanterna på grund av de negativa följdverkningar som kan uppstå utifrån ett kritiskt 

ställningstagande till en kollegas agerande. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det finns många 

frågor som har att göra med kränkningar som lärarna i den här studien i mindre utsträckning 

reflekterat kring i sin yrkesverksamhet, trots tydliga regelverk som trycker på att 

anmälningsplikt gäller.  
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I. Inledning 
 
Ämnet till detta examensarbete pockade på min uppmärksamhet redan under andra året i min 

lärarutbildning. Vissa kurser handlande om värdegrund och kränkningar och viss kurslitteratur 

där exempelvis författarna Gunnel Colnerud och Kjell Granström diskuterade ”moralisk 

visselpipa”, framstods som särskilt intressanta, liksom Robert Thornberg som övergripande gav 

information om grupprocesser samt normer och värden i skolans värld. 1 2Samtidigt har 

inspiration kring området vuxit fram som följden av tänkvärda reaktioner jag fått av skol- och 

barnomsorgspersonal när jag berättat om idén till examensarbetets innehåll. Reaktionerna från 

”kollegor” och mina barns ”barnomsorgspersonal” har bestått av ”käcka” kommentarer där det 

gemensamma har bestått i ” var har du tänkt jobba sedan då?[…] spännande, men ska du gräva 

i det? Detta tillsammans med uttrycksfull mimik visade på vilka känslor som finns i ämnet etik 

och moral i förhållandet till undervisning, och det genererade till en viss tveksamhet till valet 

av ämne i examensarbetet.  

 

I samma veva blåste Edward Snowden i ”visselpipan” och gick ut i den brittiska tidningen ”The 

Guardian”, och offentliggjorde att hans arbete var att konstruera ett övervakningsprogram som 

USA och Storbritannien skulle använda för att tillägna sig information från andra länder. Idag 

lever han i landsflykt och det personliga priset han fått betala är högt. Snowdens agerande kom 

indirekt att stötta mitt val av ämne i examensarbetet, av det skälet att backar jag av ovan 

beskrivna reaktioner från skolpersonal så finns risk att jag aldrig kommer ”våga” blåsa i pipan. 

3 

 

I alla möten från förskola till högstadium, där barnomsorg och skolplikt är gällande så finns ett 

maktförhållande mellan barn och vuxen som kräver en återkommande reflektion från varje 

lärare. Det är ett omfattande och viktigt förtroende läraren får i sin kontakt med elever och 

vårdnadshavare. Eleven är i beroendeställning till läraren och maktskillnaden är uppenbar. Det 

krävs att läraren har respekt, integritet och omsorg om sin elev, för att stödja eleven i sin mognad 

och tillit.  Därtill är det också viktigt att samhället har förtroende till skolan och läraren. 

    

Det finns ett behov av lagar och förordningar i dagens samhälle med syfte att underlätta för 

människan att ta svåra beslut, beslut vars verktyg redan finns inneboende hos var och en. Vi 

handlar och tar beslut som både är medvetna och omedvetna, och vi har en möjlighet att 

reflektera över våra handlingar. I skolan är begreppet värdegrund jämförlig, och arbete för lika 

värde, tolerans och solidaritet är ledorden. 4 

 

Heinzberg menar att begreppet ”samvete” sällan används i dessa frågor, och ifrågasätter om det 

går genom lagar och förordningar att få en människa att agera rätt? Samvetet finns inbyggt hos 

var och en av oss, och Heinzberg menar att det som saknas är ett ”uppvaknande”. Vi kan trycka 

undan vårt samvete och handla oetiskt, men om vi lär oss lyssna och följa samvetet så kommer 

                                                      
1 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell. Respekt för läraryrket – Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 2. uppl. 
Stockholm: HLS förlag, 2002, s.168. 
 
2 Thornberg, Robert. Det sociala livet i skolan – socialpsykologi för lärare. 2.uppl. Stockholm: Liber AB, 2013. 
3 http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance. (Hämtad 
2014-05-18. Tid 11.10) 
4 Colnerud, Gunnel. Etik och praktik i läraryrket – en empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i skolan. 
Stockholm: HLS Förlag, 1995. 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance


 

 

också vårt agerande att bli etiskt korrekt. 5 Lärarnas yrkesetiska principer är genomgående tema 

i detta arbete och principerna är det verktyg som ska vägleda lärare. Styrdokumenten är den 

vägvisare som lärare har att arbeta efter, övergripande mål utgör grunden för hur lärare ska 

arbeta i sin dagliga verksamhet och göra prioriteringar och överväganden i förhållande elev och 

skola. I styrdokumenten återfinns skrivningar som visar att skolans personal enligt lag inte får 

kränka barn. 

Förbud enligt skollagen mot kränkande behandling, samt skolverkets allmänna råd. 

 

Kap.6. 9§  

”Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller elev för kränkande 

behandling”6 

”Rektorn eller förskolechefen samt den övriga personalen bör vara särskilt 

uppmärksamma på om något barn eller elev utsätts för diskriminering eller kränkande 

behandling av personal i verksamheten”7s. 14 

 

Trots att lagen tydligt pekar på förbud mot kränkning av elever visar forskning som Skolverket 

presenterar att 11 550 elever i Sverige utsattes för mobbing eller kränkning av skolpersonal året 

2012. Forskning från olika länder visar olika resultat som kan förklaras av definition av 

begreppen och hur det mäts, samt den befintliga åldern på eleven som medverkat. Kränkningar 

i form av örfil och nyp mättes exempelvis i Israel och i årkurserna 4-6 var det upptill 22 % som 

dagligen blev utsatta av en eller flera kränkningar. I Norge gjordes en undersökning där 

resultatet visade att 2 % av eleverna blev utsatta av sin lärare. Andra studier visar på högre 

siffror där exempelvis Australien visar på resultat angående mobbing från lärare mot elev på 

över 40 %. 8 

 

När det gäller uppfattningar om varför en lärare kan säga eller utföra kränkande handlingar 

menar 1.3 % av eleverna i den svenska studien att syftet var att göra eleven ledsen, men det 

fanns även agerande från lärarens håll som eleverna inte uppfattade som illasinnade eftersom 

den utsatte eleven kan anse att det var befogat. Resultatet visade också på större utsatthet för 

äldre elever än yngre samt att pojkar är mer utsatta, och dessutom är klassläraren i majoritet när 

det gäller kränkande handlingarna. 

 
 

1.1. Syfte 
 

                                                      
5 Hertzberg, Lars.” Om värdegrund och samvete”. Värdegrund 2004. Ett seminarium kring mänskliga 
rättigheter. Blom, Gun-Oker och Stenius, Jannike. Helsingfors: Edita Prima Oy.(2005)s 34, Tillgängligt: 
http://www.oph.fi/download/47127_vardegrund.pdf. (Hämtad 2014-05-03, Tid 13.19) 
 
6 Skollagen (2010:800). Kap 6. § 9 Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K6. (Hämtad:2014-04-10, Tid 14.29) 
7 Skolverket. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. s.14 Tillgänglig: 
http://www.skolkurator.nu/skolverket_allmrad_arbetemotdiskrimineringochkrankandebehandling_2012.pdf.  
(Hämtad 2014-05-25. Tid 13.11) 
8 Flygare, Erik och Johansson, Björn. Elever som utsätts för kränkningar och mobbing av skolpersonal. 
Skolverket. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. s 92. Stockholm: Taberg Media Group, 
(2013) Tillgänglig: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.212014!/Menu/article/attachment/pdf3138%20-
%20sid%2091-110%20-%20Elver%20som%20uts%C3%A4tts....pdf (Hämtad 2014-05-30, Tid 23.10) 
 

http://www.oph.fi/download/47127_vardegrund.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K6
http://www.skolkurator.nu/skolverket_allmrad_arbetemotdiskrimineringochkrankandebehandling_2012.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.212014!/Menu/article/attachment/pdf3138%20-%20sid%2091-110%20-%20Elver%20som%20uts%C3%A4tts....pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.212014!/Menu/article/attachment/pdf3138%20-%20sid%2091-110%20-%20Elver%20som%20uts%C3%A4tts....pdf


 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad en lärare anser om kränkningar 

av elever utförda av en kollega, samt vilka faktorer som påverkar en lärare till att ingripa eller 

inte? 

1.2. Forskningsfrågor   
 

 Finns det enlig lärare mer eller mindre allvarliga kränkningar utförda av lärare mot en 

elev? 

 Förekommer det att lärare agerar när en lärare kränker en elev och vilka faktorer bidrar 

till ett agerande? 

 

 Har lärare erfarenheter av kollegors uppfattningar kring huruvida en lärare ska agera 

eller inte när de erfar att en elev kränks? Hur ser dessa i så fall ut? 

 

1.3. Centrala begrepp som används i detta forskningsarbete 
 
Innan förklaring av de olika begreppen som forskare använder i detta arbete vill jag förtydliga 

innebörden av lärare och elev. Av den anledningen att både forskare och lärare lägger in olika 

tolkning av begrepp beroende på skolform samt lärarutbildning.  

 

 Lärare – lärare i skola, fritidshem, förskoleklass samt förskola. Med den vetskapen att 

skoltvång endast gäller i skolan när jag diskuterar maktbalans, så är eleven under lärares 

”makt” även på fritidshem, förskola och i förskoleklass. 

 Elev – det gäller samtliga barn oberoende av placering. 

 Skolpersonal – personal som eleven möter dagligen, ex vaktmästare, administratör, 

lokalvårdare och ekonomibiträde.  

 

I forskning så används olika begrepp för att förklara innebörden i benämningar som används.9 

Många olika definitioner på kränkningar, diskriminering och mobbing och jag kommer inte att 

utreda begreppens olika betydelse utan kommer i arbetet att använda begreppet kränkning med 

nedanstående förklaring. Jag stödjer mig på Colneruds definition av följande begrepp som 

baserar sig på moralfilosofi. 10 

 

 

 Yrkesetik - normer som berättar hur läraren ska agera mot den enskilde samt mot 

samhällets krav på ”skolan”. Läraren ska ha en professionell relation till sina elever och 

värna om de mänskliga rättigheterna för de som kommer i kontakt med skolan. Det finns 

överväganden som är psykologiska, metodiska och pedagogiska som läraren måste 

införliva med etik och mål i yrket.  

 Normer - det är önskvärda eller inte önskvärda handlingar, och de är inte nedskrivna. I 

förhållandet lärare och elev finns etiska normer, det vill säga att läraren ska vara 

medveten om sin makt. Det finns också systemnormer som gäller exempelvis elevens 

närvaro. Etiska normer och systemnormer kan komma i konflikt, där läraren vill vara 

lojal mot elev men har egentligen anmälningsplikt. 

                                                      
9 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 1991. 
10 Colnerud och Granström. Respekt för läraryrket. 



 

 

 Värden - ett positivt begrepp som motiverar ett handlande.  Det är ett mål att sträva 

emot. Man skiljer på implicita värden som är dunkla och tagna förgiven, samt explicita 

värden som är uttalade och eventuellt nedskrivna exempelvis de som finns i läroplanen. 

 Moral – oreflekterade handlingar som äger rum i vardagslivet och de kan vara positivt 

eller negativt.  Alla människor har en moral. 

 Etik – det finns en medvetenhet om sitt handlade som jämförs utifrån ett bestämt värde.  

Etik styr våra handlingar genom att de är medvetna principerna som är grunden för 

värderingar och normer. Alla har inte en etik eftersom den kräver ett reflekterande. (en 

förklara mer) 

 Kränkningar – i denna studie står kränkningar för alla former av nedsättande tilltal 

(direkt eller via andra kommunikations redskap), förvrängande, hot, utfrysning, samt 

våld, och handlingar kan vara synliga eller osynliga. Det kan utföras av en person eller 

flera samt rikta sig mot en eller flera. Integritetskränkningar är när den personliga 

integriteten inte respekteras. Avsiktlig frustration som tillhör socialisation och fostran 

kan dock eleven uppfatta som kränkande. 

 Visselblåsaren – har sitt ursprung i etiska konflikter där blåsaren slår larm om att något 

inte står rätt till. Ofta är det något som verksamheten känner till men ingen törs 

ifrågasätta. Den kraft som motsätter att man larmar är den illojalitet som blåsaren gör 

sig skyldig till. 

 Dold läroplan – allt som eleverna lär sig i skolan som inte är inplanerat i 

undervisningen. Det kan vara normer, regler som anpassas in i det sociala livet. 

Lärarstilar som kräver att eleven anpassar sig. Den dolda läroplanen är oftast negativt 

förknippad. 

 Diskriminering – kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion/annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

 

 



 

 

2. Bakgrund  
 
Här presenteras litteratur av relevans för examensarbetet som omfattar både forskning och 

styrdokument. Vid litteratursökning har företrädelsevis Umeå universitets databas används. 

Forskning och styrdokument presenteras under rubrikerna  Lärares yrkesetiska principer, Vad 

säger styrdokumenten, Lärarnas moraliska arena, Den kollegiala paradoxen och I de mörkaste 

vrårna av skolan värld.  Vilka lärare är det som passerar gränsen och Har dagens samhälle ett 

ökat behov av etiska tydliggöranden? 

 

2.1. Lärarnas yrkesetiska principer  
 
Lärares yrkesetiska principer utformades av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet 2001.11 

Bakgrund var att skolan hade gått från en centraliserad till en decentraliserad styrform och 

läraren fick mer ansvar och inflytande över verksamheten. I första hand var syftet med de 

yrkesetiska riktlinjerna att värna om elevens utsatthet i skolan. Eleven är i underläge och 

därmed utsatt eftersom det inte finns något val, eleven har skolplikt. Genom att exempelvis göra 

jämförelser mellan en elev med skolplikt och en patient så har patienten ett val och kan både 

avstå, byta läkare eller vårdcentral. Det finns en bristande jämvikt i maktbalansen för en elev 

med skolplikt. 

 

Genom att anta yrkesetiska principer så tycktes en tanke vara att därigenom förändra lärarnas 

yrkesroll och höja deras status genom att tala om läraryrket som profession. Detta innebar att 

de specifika kunskaper som läraren besatt tydliggjordes i olika dokument av lärarnas 

fackföreningar. Kunskaper som kräver att läraren förstår sitt professionella uppdrag kräver 

reflektion, eftertanke och handling i sin egen verksamhet. Vikten av ett för lärarna gemensamt 

yrkesspråk kom nu också att betonas, tanken var också här, enligt Colnerud och Granström, att 

ett gemensamt yrkesspråk som skulle främja diskussioner och konsensus inom lärargruppen, 

vilket i sin tur skulle ge tillgång till vägledning i de etiskt svåra frågor som lärare brottas med 

varje dag. I jämförelse med läkarkåren så skulle ett så kallat metaspråk utvecklas menade 

Colenrud och Granström med en gemensam förståelse i språket, som de vidare ansåg skulle ge 

möjlighet till kvalitativ reflektion och utvärdering av verksamheten. 12 

 

Det fanns också ett mål att utveckla en profession där allmänheten har ett förtroende för att 

lärarna har tydliga etiska riktlinjer. Läraren har en viktig roll i elevens liv och förutom 

kunskapstillväxt så ska läraren främja och stötta personlig utveckling.  Läraren ska vara 

medveten om de etiska aspekterna i sitt yrke samt att skolan ska gynna eleven och fostran ska 

ske enligt de normer och värden som finns i samhället. Läraren ska ställa krav, främja inlärning 

och sätta gränser med stöd av samhällets demokratiska värderingar 

2.2. Vad säger styrdokumenten? 
 
Hur eleven ska fostras och vilka kunskaper som ska förmedlas har en lång historia. Linde 

hänvisar till Aristoteles och Platon där tidiga reflektioner om fostran i form av läroplansteorier 

fanns grundlagda. Ovan nämnda hade tankar kring lärande och kunskap som utöver 

naturorienterande ämnen även diskuterade ”Vad är det goda? Hur bör människan leva sitt liv? 

                                                      
11 Skolverket. Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 2011. 
12 Colnerud och Granström. Respekt för läraryrket. 



 

 

Läran om dessa värdefrågor kallas i filosofin etik. Även diskuterades frågor rörande 

människosyn och bemötande samt respekt i mötet mellan lärare och elev. 13 

 

I Sverige påbörjades en statlig utredning, Skolkommissionen 1946 att reformera landets alla 

olika skolformer till en skolform, grundskolan, och den skulle gälla för alla samhällsklasser och 

stå för ett nytt modernt Sverige. Denna gemensamma skolform skulle ge alla elever möjlighet 

till fortsatta studier efter de grundläggande åren. Kristna värderingar skulle ersättas med 

demokratiska och synen på kunskapsförmedling pendlade till ett mer deltagande från eleven 

sida. Men det kom att ta många år innan politikerna var eniga och den första läroplan kom 1962, 

då stiftade regering även den första skollagen. Läroplanen innehöll mål och riktlinjer till varje 

ämne i respektive årskurs.14  

 

I nuvarande läroplaner, Lgr 11 under rubriken ”skolans värdegrund och uppdrag” och i Lpfö -

98 ”normer och värden”, så finns riktlinjer för det ansvar som lärare har tillskrivits när det gäller 

exempelvis bemötande av elever. 15 I allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling” värnas det om elevens rättigheter och skolans stöd i arbete mot alla former av 

kränkande behandling. Det finns tydliga beskrivningar av begrepp och definitioner av hur 

skolan ska främja, förebygga och upptäcka samt anmäla. 16 När det gäller lärare och 

skolpersonal som kränker elever är det sparsamt beskrivet men dock tydligt: 

 
”Anmälningsskyldigheten gäller även om ett barn eller elev upplever sig utsatt för trakasserier 

eller kränkande behandling av någon i personalen”.17 s. 29 

2.3. Lärarnas moraliska arenor 
 
”Lärarens yrkesetik” är namnet på Roger Fjellströms bok där etik, moraliska arenor och olika 

kompetenser diskuteras. Lärares yrkeskollektivetik är av speciell karaktär, den värnar om 

lärarens bästa som främst är god kollegialitet. Det finns outtalade normer och är 

individorienterat, ”vad är det bästa för mig och lärarlaget i den närliggande tiden” Detta, menar 

Fjellström, resulterar i kortsiktighet och minskar möjligheten till professionalism. Fjellström 

menar att i en professionsorienterad kollegialitet så värnas och diskuteras yrkets profession och 

det är ett gemensamt framåtsträvande mål.18 Det är då eleven och vårdnadshavaren är ”klienten” 

och är lärarens första prioritet, vilket kan jämföras med läkaren och hans ”klient.” 

 

Skolan har fyra etiska sidor menar Fjellström, en organisationsetisk, där anställningar, ansvar 

och olika beslutsfattande gäller. Den andra etiska sidan är verksamhetsetisk, den styrs av mål 

och kvalitet. Tredje sidan avser arbetskollektivet, d.v.s. facket, arbetsrelationer samt 

professionen. Den fjärde sidan är den personligt etiska där lärarens egna erfarenheter och 

intressen styr, och dessa fyra sidor utgör spänningar för den enskilde läraren eftersom den 

stödjer sig på olika etiska krav. Därtill finns demokratiska värderingar och fostran, kontra ” 

humanistisk människosyn”, d.v.s. människans frihet, rätt och fel, och hänsyn till de olika behov 

vi har.19 
 

                                                      
13 Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
14 Ibid. 
15 Skolverket. Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 2011. 
16 Skolverket. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.  
17 Ibid. s 29. 
18 Fjellström, Roger. Lärarens yrkesetik. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
19 Ibid. s 52 



 

 

De yrkesetiska principerna har en odefinierbar ”klient”, om man ser till uppdragsgivaren. 

Patienten är läkaren och psykologens, men vem är lärarens ”klient”? Enligt de fyra sidorna som 

Fjellström beskrivit så blir det en komplexitet då lärare har ett samhällsuppdrag som en ”lojal 

tjänsteman”, samtidigt en omsorg för barnet. Med andra ord, är klienten samhället, rektorn, 

föräldrarna eller barnet? Fjellström menar att de yrkesetiska principerna håller ”alla dörrar 

öppna” vilket innebär att motstridiga krafter påverkar och det leder till att barnet får den 

svagaste rösten. I relationen lärare och elev finns inget samtyckes krav som vården tillämpar, i 

stället ska lärare ”upprätthålla förtroendefulla relationer” till elev och vårdnadshavare. 

2.4 Den kollegiala paradoxen 
 

Läraryrket innehåller många dimensioner och har ansvar på olika nivåer. Som tidigare nämnts 

så är styrdokumenten den vägvisare som ska vägleda lärarna rätt och det finns etiska och 

moraliska dimensioner som påverkar maktbalansen som finns inom yrket. Den påverkar också 

den tillit och förtroende läraren ska äga gentemot barn och föräldrar. Dessa dimensioner 

försvårar lärarens mål att uppnå en professionalism i den betydelse som läkare och psykologer 

har.20Colnerud är legitimerad psykolog, docent i pedagogik och lärare vid Linköpings 

universitet. Hon forskar bland annat om lärarnas yrkesspråk och etik men också om den dolda 

läroplanen och grupptrycket inom kollegiet. Hon menar att med hjälp av de yrkesetiska 

principerna så lyfts den komplexa problematiken när det gäller etiska dilemman. Det finns 

fallgropar i möten med elever och föräldrar, där kan erfarenheter som finns i kollegiet vara 

behjälpligt att tillsammans diskutera.  De etiska yrkesprinciperna kan vägleda lärare som inte 

har självkännedom angående etiska frågor men också förhindra olika former av korruption. 

Colnerud lyfter den problematik som forskning visar, att det är svårt att kritisera en kollega. 21 

 

”Lärare ska visa god kollegialitet men inte på ett sådant sätt som kan leda till en handling 

eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder 

kränkande mot eleverna.” 22 

 

Kränkning kan gälla ironi, sarkasm, kränkande yttringar om barnets familj, bestraffningar och 

uteslutningar m.fl. Det finns ett skyddade beteende kollegor emellan trots att lärare har en 

skyldighet att ingripa om en kollega kränker ett barn. Här finns dock en paradox som författaren 

beskriver. Det gäller lärare som är lyhörda, tillmötesgående, demokratiska gentemot sina elever 

osv beskylls ofta för ”elevfjäsk”. Detta går emot normen om skyddande av kollegan. Däremot 

kan det vara så att den ironiske, hårdföre kollega som styr sin klass med järnhand går fri, och 

tvärtom ofta blir utsedd till ett ”föredöme”. Citatet ovan tydliggör den skyldighet till ett 

handlande som finns reglerad i styrdokumenten, och Colnerud menar att tvärtemot den gamla 

praxisen att läraryrket är individuellt, så visar de yrkesetiska principerna att ”lärarna har med 

varandra att göra”.23 

2.5. I de mörkaste vrårna av skolan värld – ett forskningsexempel 
 
Det är viktigt att diskutera vad som inte är acceptabelt menar Colnerud, utan att ”hänga” ut 

lärarkåren.  Hon har tagit del av forskares observationer i olika moraliska dimensioner i 

klassrumsmiljöer och det visar en komplicerad bild. Lärare är omedvetna om det moraliskt 

                                                      
20 Colnerud, Gunnel. Etik och praktik i läraryrket. 
21 Ibid. 
22 Skolverket. Lärarens handbok. s. 286. 
23 Colnerud, Gunnel. Den kollegiala paradoxen.   



 

 

klimat de upprätthåller, där olika handlingar direkt kan upplevas som kränkande. Elever kan bli 

osäkra och spända av lärarens agerande. 24 

 

Ett exempel är en elev som inte räckt upp handen men får frågan och svarar fel. 

Klasskompisarna skrattar och läraren gör stor sak av att detta inte är acceptabelt. Förklarar 

sedan tills eleven har förstått och vid lektionens slut får varje elev ett ”report card” där läraren 

ger eleven ett omdöme av deras prestation. Stor sak utgörs av att detta får de inte visa, ”för hur 

skulle de kännas om någon gjort nå bra kontra inte alls har lyckats”. Eleven får ett positivt kort 

och strålar, men snabbt inser läraren att eleven fått fel, ropar högt att hon ska byta med en annan 

elev, som då fått det mindre ”lyckade” kortet. Eleven som misslyckades inför klassen, och har 

en lärare som betonar att ”skratta” åt misslyckanden är strängeligen fel, kränker eleven 

ytterligare genom att inför alla tydliggöra att det var fel kort som hon fick! Dessutom samtalade 

läraren inte med eleven efteråt. Forskarna som observerade detta menade på att läraren var helt 

omedveten om samtliga kränkningar som eleven utsattes för. Det går inte att förhindra att elever 

svarar fel och att det kan upplevas som förödmjukande, men det som kan åtgärdas är hur lärare 

bemöter detta. Här bröts två etiska regler, menar forskarna i Colneruds artikel.25 För det första, 

inte skada fysiskt eller psykiskt, och eleven visade med hela kroppsspråket att detta inte kändes 

bra, och för det andra, detta gjordes offentligt, den privata sfären respekterades inte. 

 

I denna artikel så lyfter lärare i den amerikanska forskningen upp det kollegiala grupptrycket 

gällande kränkningar mot elever. Det kan gälla ironi, förlöjligande eller bli utsatt offentligt. 

Lärarna ville agera men saknade en användbar strategi. Om lärare inte utvecklar en etisk 

självgranskning, så finns risk för att man blir moraliskt avtrubbad. Läraren får svårt att bedöma 

sitt agerande och ta elevens parti gentemot en kollega, ur ett etiskt perspektiv. Det kan även 

leda till kompromisser på olika nivåer när ”skolans” krav hellre ser till kollegorna än elevernas 

behov, menade forskarna. 26 

2.6. Vilka lärare är det som passerar gränsen? 
 
Dan Olweus gjorde 1985 en banbrytande undersökning i norsk skola med 2400 deltagande 

elever i årskurserna 6-9. Hans definition av kränkningar i enkäterna var reglerade på så sätt att 

det skulle ha skett en kränkning 2-3 gånger per månad (eller mer) och en detaljerad beskrivning 

av händelsen skulle finnas tillgänglig.  Minst 4 elever i klassen skulle bestyrka att kränkningar 

från läraren mot en elev har skett. Om en lärare har kommenterat utebliven läxa eller kränkt 

eleven vid endast ett tillfälle har det inte räknats med. Resultatet visade att minst 40 av eleverna 

i undersökningen blev utsatta för trakasserier regelbundet. I de lägre åldrarna gjordes ingen 

undersökning men Olweus såg ett mönster där trakasserierna ökade ju längre upp i årskurserna 

eleverna gick. Dessutom fanns inget samband mellan en elev som kränker en lärare för att sedan 

blir utsatt av samma lärare. 27  

Forskningsresultaten visade tydligt tre skilda grupperingar av lärare som av olika anledningar 

kränker en elev. Den ena gruppen var de lärare som var stressade och utbrända. Den andra 

gruppen var de som hamnat i motsättningar med en elev där läraren då utövar sitt maktövertag. 

Slutligen fanns det också lärare som av olika anledningar är olämpliga som lärare. Det som kan 

                                                      
24 Colnerud, Gunnel. ”I de mörkaste vrårna”. Pedagogiska magasinet. Nr 1. 1998. 2006-02-14. Tillgänglig: 
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skolans-varld   (Hämtad 2014-05-19 Tid. 12.21) 
25 Colnerud, Gunnel. Den kollegiala paradoxen.  
26 Ibid. 
27 Olweus, Dan. Mobbing av elever fra laerere. Bergen: Alma mater forlag AS. 1996. 
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uppfattas som motsägelsefullt menar Olweus, är det faktum att lärare ofta kan känna sig 

maktlösa inför sin uppgift. Förutom läraruppdraget så utsätts lärare för påtryckningar från 

kollegor, ramar och förordningar som de inte kan påverka, samt press från elevgruppen i sig. 

Läraren har makt gentemot eleverna i form av betyg och bedömning men att samtidigt äga en 

fostrande roll kan utmynna i att den inre kontrollen inte går att bemästra. Därtill att eleven har 

en låg status i samhället och deras rättigheter är relativt outforskat, genererar till att lägsta 

gränsen (ex förbud mot aga)kan bli oreflekterad. 28 

Twemlow, är en amerikansk professor i bl.a. psykiatri, som studerat lärares uppfattning om 

kollegor som mobbar sina elever. De fick ett resultat som visade att det var 45 % som någon 

gång hade mobbat en elev. Undersökningen innefattade hur detta karakteriserades samt dess 

orsaker. Twemlow och hans kollegor tittade även på elever som mobbar lärare men det kommer 

inte att beröras i detta arbete.  Det var en kvantitativ studie mellan åren 1996-1997 där 116 

lärare svarade anonymt på enkätfrågor. Studien hade sitt ursprung från deras tidigare forskning 

som undersökte hur våld i skolan skulle kunna minskas. För att genomföra denna studie så var 

metoden väl genomarbetat med syfte att skydda lärarna samt tydliggöra att forskarna väl var 

medvetna om ämnets känsliga natur. Frågorna var konstruerade utifrån hur lärare uppfattade 

”ämnet” samt deras egna erfarenheter och åsikter. Forskarna studerade medvetna och 

omedvetna maktkamper mellan lärare, elever och föräldrar men även annan skolpersonal 

uppmärksammades som indirekt påverkade till ett klimat som gynnade mobbing. 29 Merparten 

ansåg att anledningen till lärare som mobbar var utbrändhet, outbildad eller avundsjuka på 

smarta studenter. Twemlows definition av en lärare som kränker: 

 

“A Bullying teacher was defined as a teacher who uses his/her power to punish, 

manipulate or disparage a student beyond what would be a reasonable disciplinary 

procedure”30 s. 191 

 

Stress, utsatthet av en eller flera elever gör att ”svaga” ledare agerar med kränkningar och 

mobbing, istället för att stå för kontinuitet och rättvisa. Om en lärare inte lyssnar och agerar när 

en elev påtalar att de blir kränkta blir följdaktningen kränkningen värre. Detta i och med att 

läraren inte reagerar till fördel för den utsatta eleven så vidmakthålls det när personal och 

föräldrar inte agerar. Forskarna fick grova exempel på elever som ”tappat” minnet efter att ha 

fått skallen krossad, eller lärare som undervisade trots ett våldsamt brottregister. De fann lärare 

som med hård gatuspråkschargong undervisade med auktoritär ledarastil, och att dessa lärare 

var sedda som effektiva lärare. Däremot så placerade rektorn inte de barn som var ”sköra” i en 

klass med en hård lärarstil. Samtidigt så hade eleverna i de klasserna inlärningssvårigheter som 

ett resultat av rädsla, så följaktningen var lärarens höga ”status” inte kopplad till goda 

studieresultat, menar Twemlow.31 

 

I Twemlows forskningsstudie fann de gemensamma drag hos lärare som mobbade. För det 

första de som själva varit utsatta för kränkningar. De var mer benägen att utsätta sina elever för 

mobbing, samtidigt som de även upplevde sig mer utsatt. Dessa lärare trodde inte på stöd från 

lärare, rektor eller andra förebyggande åtgärder. Det finns beprövad forskning som visar att en 

barndom präglad av dominans, makt och översitteri leder inte sällan till att det omsätts i 
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vuxenlivet, och i detta fall hos läraren. För det andra fanns det lärare som saknade stöd från 

ledning, dålig utbildning i konflikhantering men samtidigt fanns en rädsla för våld. Till sist 

upptäckte de att det fanns också lärare som av olika anledningar var avundsjuka på sina elever. 

 

Twemlow jämförde sin undersökning ”elever mobbar elever” med Olweus ”elever som 

mobbar” och Twemlow hittade samtliga egenskaper som hans och Olweus mobbande elever 

hade, hos ”sina ”lärare när de svarat på enkäten. Nämligen den sadistiske mobbaren som inte 

ska vara lärare, och läraren som mobbar pga. av en offerroll. 32 Precis som i nordiska studier så 

betonar forskarna att merparten av lärarna är väldigt hängivna, engagerade och behöver 

samhällets uppskattning och stöd. De flesta är anslutna till fackliga samfund där arbetsfrågor 

tas upp, dock inte ovan beskrivna problematik. Detta undvikande genererar till att hela 

lärarkåren påverkas när kollegor skyddar varandra, och istället bör dessa frågor lyftas menar 

Twemlow. 

2.7. Har dagens samhälle ett ökat behov av etiska tydliggöranden? 
 
Lars Kåreklint inleder i sin avhandling ett förtydligande kring hur de etiska frågorna behandlas 

och vuxit fram i samhället och hänvisar till ”Europa kommissionens, vitbok om utbildning – 

lära och lära ut – På Väg mot kunskapssamhället” (EK, min förkortning fortsättningsvis). 33 
34Det är av stor betydelse att yrken som strävar efter en profession har en bred etisk grund som 

baseras på mer än bara fakta. I yrken som sjuksköterska, socionom, läkare samt lärare så betonas 

att studenten under utbildning ska visa:  

 

”självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra 

bedömningar eller visa förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare”.35 s.2 

 

European Ethics Network har enligt EK,s vitbok sett det ökade behovet av ett etiskt 

tydliggörande i olika yrken. Detta har lett till att flertal forskare har i sina respektive olika 

yrkesområden forskat i dessa frågor. Det har genererat till flertalet läroböcker i ämnet med 

diverse olika inriktningar och syften. Ett återkommande begrepp i dessa läroböcker är ”ansvar” 

och Kåreklint menar att det baseras på ”en medveten grund, inte på andras beslut”.36 Han 

hänvisar till etikfrågor för läkare och sjuksköterskor, och menar att det handlar om vilka känslor 

den andre väcker hos mig. Den andre (eleven) har” jag” en relation till och ”jag” ”speglar” mig 

i hans reaktion och beteende. Detta är George Herbert Meads teori om Interaktionism, där även 

förutsättningen att kunna tolka och ta den andres perspektiv är av största betydelse för vår 

sociala kompetens. 37 
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Kåreklint frågar sig om yrkesetiska principer fyller den moraliska funktion som de syftar till?  

Att lägga det moraliska ansvaret på principer och regler kan utveckla åsikter ”att för ett 

moraliskt agerande så finns det även undantag”. Hjälper det exempelvis lärare att bli medvetna 

om moraliska beslut och vad som är rätt och fel? Tvärtom visar det sig att visselblåsare handlar 

utifrån att det finns inget val, det är den inneboendes moral och samvete som gör sig gällande. 

Hertzberg, professor emeritus i filosofi vid Åbo akademi, Finland, menar att det som sällan 

diskuteras och efterfrågas är samvetet. 38 

 

 

”Samvete är inte frågan om att ha vissa åsikter, utan kan jämföras med en förmåga att se 

eller vara uppmärksam: att lyssna till sitt samvete är att fatta innebörden av det man gör. 

Det här är något som förenar olika människor medan värderingar kan vara ytliga, 

inhumana elitistiska.”39 

 

Därmed menar Hertzberg att en instans inte kan hjälpa människan att fatta beslut, samvetet 

finns i personen själv. Det kan saknas mod eller att det finns påverkan av grupptryck som är 

orsaken till att människan inte lyssnar på sitt samvete, exempelvis Tyskland under andra 

världskriget. Dock måste beaktas att samvetet bygger på den enskilda människans ideal och 

normer. Kåreklint nämner ett flertal visselblåsare som det enda gemensamma var, att det inte 

gick att värja sig mot samvetet, det fanns inget val. De fick därtill betala ett högt personligt pris 

för sitt agerande, något som de var medvetna om innan de handlad. Kåreklint avslutar med att 

efterlysa forskning på lärare som blåst i pipan och hänvisar till ett fortsatt arbete av Colneruds, 

som gjort sin studie på lärare ”som vill blåsa i pipan men som inte klarar av att göra det”. 40 

 

                                                      
38 Hertzberg, Lars.” Om värdegrund och samvete”. Värdegrund 2004. Ett seminarium kring mänskliga 
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39 Ibid. s. 36 
40 Colnerud och Granström, Kjell. Respekt för läraryrket. s 169. 



 

 

3. Metod 

3.1. Metodval 
 
Eftersom syftet var att förstå hur pedagoger tänker kring lärares kränkningar av elever var 

utgångspunkten kvalitativ. En kvalitativ studie syftar enligt Patel till att få en djupare förståelse 

för människors tankar, upplevelser och känslor. 41 

3.2. Datainsamlingsmetod 
 
Ett kvalitativt angreppssätt kräver kvalitativa datainsamlingsmetoder. Vanliga kvalitativa 

datainsamlingsmetoder är observationer och intervjuer.42 Studiens empiri är samlad genom 

intervjuer. Intervjuerna bestod av noggrant valda frågeområden med syfte att besvara 

frågeställningar.  Studiens syfte var att komma så nära de ”etiska” och förhållandevis känsliga 

frågorna som denna rapport lyfter, och samtidigt värna om informantens förtroende. 

Med hänsyn till forskningsfrågans karaktär så gjordes intervjuerna personligt. Att göra 

kvalitativa intervjuer via telefon eller datakommunikation skulle innebära att visuell 

information kunde gå förlorad, såsom kroppsspråk och ögonkontakt. Därtill så dokumenterades 

det med inspelning efter informantens godkännande, vilket hade varit problematiskt vid en 

telefonintervju. Även stödanteckningar användes.43 Dock genomfördes en intervju via telefon 

av det skälet att informanten fann det lättast pga. av olika omständigheter, den blev inte inspelad 

utan nedtecknad. 

3.3. Urval 
 
Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsurvals perspektiv vilket innebär att informanter 

kontaktades utifrån mina tidigare arbetsplatser och VFU placeringar. 44 En förklaring till detta 

är att jag har varit verksam i skola och barnomsorg i 25 år och följaktningen har många 

kontakter att utgå ifrån.  Informanter som varit verksamma i skolan under många år, bedömde 

jag att de har erfarenhet från olika arbetslag och arbetslagskonstellationer. Detta kan vara 

särskilt värdefullt med tanke på den tredje syftesfrågan som handlar om lärarnas erfarenheter 

av stämningen i kollegialet. Urvalet omfattade inledningsvis av sex informanter, dock lämnade 

en återbud pga. av personliga omständigheter Lärarna var utbildade med inriktning mot 

förskoleklass och grundskolans låg och mellanstadium. Urvalet bedömdes som rimligt både till 

antal informanter som skulle kunna ge en bild av hur lärare tänker kring dessa etiska frågor, 

men även med hänsyn till tidsmässiga förutsättningar för det här arbetet.  

3.4. Genomförande av datainsamlingen 
 
Datainsamlandet bestod av en lägre grad av standardisering 45vilket innebär att jag anpassade 

intervjuerna efter informanten. Ordningen på frågorna och följfrågor var beroende av stämning 

och svar. Frågorna var öppna och ostrukturerade då syftet var att få så utförliga svar som 

möjligt, med fokus på frågeställningarna. (se intervjufrågor bilaga 2) 

Trost har ett perspektiv på kvalitativa intervjuer som passar i detta sammanhang. För att få ett 

utförligt resultat i forskningen så är det svar på frågor med ”hur”, inte ett ”varför”. Ett skäl är 

                                                      
41 Patel, Runa och Davisdon, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 3 uppl. Lund: studentlitteratur, 2005.  
45 Ibid. 



 

 

att ”Varför” kan vara anklagande och hotfullt, och det är informantens sätt att tänka, agera samt 

känslor och insikt som är det intressanta. 46 

3.5. Bearbetning av material 
 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet så att både mitt minne, anteckningar 

och informantens information togs tillvara. Det genom att också intonationer, och kroppsspråk 

noterades. Svaren sorterades direkt under respektive intervjufråga för att synliggöra 

informanternas åsikter, men även för att underlätta inför resultat och analysdelen. 

Under intervjun så nedtecknades dessutom mina reflektioner mot den bakgrunden att under hela 

forskningsarbetet så sker bearbetning hela tiden. 47  När samtliga intervjuer var gjorda så 

påbörjades resultatsammanställning för att sedan analyseras och diskuteras.  De inspelade 

intervjuerna sparades till examensarbetet var färdigställt för att sedan raderas tillsammans med 

anteckningar. 

3.6. Etiska överväganden  
 
Forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 

använts som utgångspunkt. Det är av största betydelse för informanten samt för fortsatt 

forskning att etiska krav uppfylls. Samtidigt krävs en enskild bedömning av forskaren så att 

exempelvis möten för intervjuer inte ges möjlighet att avslöja identitet i rapporten. 

Vid förfrågan fick informanten information om ämnet samt de fyra huvudkraven och även i 

informationsbrevet fanns de tydligt beskrivna. Vid intervjun fick informanten välja tid och 

plats, med syfte att det skulle kännas bekvämt för den berörde. Innan intervjun så frågade samt 

informerades det om inspelning fick göras samt hur materialet skulle transkriberas och 

användas. Intervjuerna inleddes med att tydliggöra de fyra huvudkraven än en gång, samt en 

försäkran att inspelningarna skulle raderas efter det att examensarbetet var godkänt. 
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4. Resultat 

4.1. Informanternas bakgrund 
 

Informanterna var som framgår i metodbeskrivningen fem lärare i olika klasser, med erfarenhet 

av förskoleklass, låg och mellanstadium. Några av informanterna hade också erfarenhet av 

arbete med barn i särskilda behov samt även vid fritidshem. Intervjuerna ägde rum på 

vederbörandes arbetsplats, med ett undantag gällande en telefonkontakt, detta för att vara 

tillmötesgående. Samtliga informanter hade förutom mitt informationsbrev även förberett sig 

på olika sätt, sökt information, diskuterat med kollegor och egna reflektioner i form av 

anteckningar medtogs av informanten. Resultatet kommer att presentera sparsamt med citat 

eller annan information som jag bedömer kan bryta mot informationskravet (sekretess).  

4.2. Styrdokument och de yrkesetiska principerna 
 
Intervjuerna påbörjades från min sida med att fråga om de hade kännedom om lärarnas 

yrkesetiska principer och det visar sig att det är ett relativt okänt begrepp för dem. Däremot var 

likabehandlingsplanen en stående punkt på uppstartsdagen, dock utan gemensam reflektion för 

personalen. Planen har ett genomgående tema med att förebygga samt vidta åtgärder för elever 

som kränker. Lärare som kränker elever är ett ämne som däremot inte diskuteras vid detta 

tillfälle. 

 

Informanterna betonar vikten med förebyggande arbete så att elever inte kränker varandra. När 

det kommer nyanlända flyktingbarn eller om en elev inkluderas i klassen så blir det ett intensivt 

arbete kring just värdegrundsfrågor. Däremot lyfter samtliga att det skulle behövas samtala om 

just kränkningar från lärarnas sida, bemötande av elever och hur de vill hantera det i arbetslaget. 

Tid ges när ett nytt arbetslag sammansätts för att reflektera över värdegrundsfrågor. En 

informant menar att istället för att bara presentera likabehandlingsplanen så bör skolan bryta 

ned begreppen som ex kränkning, vad betyder och innebär det för mig, samt prata om lärarnas 

etiska principer. 

 

Skillnaden mellan kränkning och mobbning var en fråga som var svårt att urskilja, menade 

samtliga. Den frågeställningen krävde tid och eftertanke.  Kränkning ansåg samtliga var 

”osynliga” gester, tonlägen, kroppspråk och offentligt tillrättavisande samt exkluderande och 

otillbörligt bemötande. Ironi, lyfte två informanter, hör inte ihop med barn, för om ironin inte 

uppfattas kan det bli en kränkning. Kränkning ger sår i själen och påverkar barnets personliga 

utveckling. Samtliga menade att generellt så vet nog inte läraren om att eleven tar det som en 

kränkning, för det är så individuellt. Samtliga informanter ansåg att mobbing är upprepade 

kränkande handlingar och med ett ont uppsåt, kanske börjar det som kränkning men övergår till 

mobbing. Dock är gränsen när det övergår till mobbing hårfin, för blir du mobbad upplevs det 

och är en kränkning. Mobbing uppfattas som mer fysiskt och planerad men det finns också en 

större förhoppning att fall av mobbing går att lösa. 

 

4.3.  Viktiga faktorer i arbetslaget 
 

Av de fem intervjuade var det fyra lärare som hade exempel på när en elev blev kränkt av en 

kollega, och av dessa var det två som tog upp det senare med kollegan eller i arbetslaget. Den 

faktor som påverkar huruvida en lärare tar upp om en kollega kränker en elev är tryggheten i 

arbetslaget menade de, och det måste ges möjlighet att få ”jobba ihop sig”. Periodvis kan det 

vara stor personalomsättning i ett arbetslag som påverkar tryggheten negativt av naturliga skäl, 



 

 

men samtidigt är det positivt att få en ny kollega med andra idéer och erfarenheter. Det finns 

dock arbetslag som aldrig når den trygghet som informanterna eftersträvar, och det fanns en 

informant som inkluderades i ett arbetslag för knappt sex månader sedan men upplevde en sådan 

trygghet att samtliga samtal i ämnet kränkning skulle kunna genomföras.  

 
Negativa faktorer som påverkar är stora arbetslag då beslutsprocesser och demokratifrågor 

försvinner pga. långa beslutskedjor. Arbetslag där en eller många starka viljor finns är en annan 

negativ faktor som resulterar i maktkamper och hur svårigheter hanteras ”Vissa gräver ned sig 

sådant som inte angår oss och det går åt så mycket energi”. Däremot är det inte ovanligt att ett 

arbetslag behöver hjälp för att lösa problem i kollegialet, och uppfattningen är att hjälp och stöd 

erhålls av rektorer relativt snabbt. 

 

Positiva faktorer som bidrar till trygghet uppstår genom en öppenhet, tolerans och en vilja att 

prata och diskutera. En informant menar att tillåtande klimat där olika utbildningar, erfarenheter 

och en styrka i att erkänna fel eller oliktänkande är optimalt för ett gott arbetsklimat. 

Personkemi, är ett gemensamt begrepp för dem alla. Finns en vilja att underordna sig och vara 

ödmjuk inför varandra, stå för sina handlingar utan att inta en försvarsattityd så har vi kommit 

långt. När det gäller att bli tillsagd av en kollega så skulle samtliga tycka det var jobbigt, men 

vem som säger och hur samt när är viktiga faktorer, och alla informanter ville också veta om 

de kränkte någon. 

4.4. Hur agerar läraren? 
 
När frågorna kom att handla om kollegor och lojalitet så var det tydligt att dessa frågor krävde 

eftertanke. Om informanterna såg en kränkning från en kollega i det trygga arbetslaget så skulle 

samtliga agera, dock inte offentligt utan vänta tills tillfälle gavs. Icke desto mindre var att 

agerandet skulle ”lindas in”, antingen skulle det lyftas som ett övergripande ämne i en 

arbetslagsträff eller om informanten direkt vände sig till den kränkande kollegans med ” Du, 

jag såg vad som hände där, det kanske inte var så himla bra…” Förhoppningen var att det emot 

togs väl med hänvisning till att samtliga berörda skulle se det som utvecklande för ”läraren, 

klassrumsmiljön men också för hela arbetslaget. 

 

Det är två av informanterna berättar om goda erfarenheter av ett tryggt arbetslag då lärare går 

in och avlöser en kollega som är i ”affekt” med en elev. Då går man in och hjälper och avlastar, 

då är eleven allas ansvar och känslan av ensamhet som kan förekomma, finns inte. 

I ett arbetslag där trygghet för samtal inte förekom fanns en risk att läraren ”inte såg” och ett 

överslätande hos berörd elev blev kompromissen. Detta agerande applicerades också på lärare 

och elever utanför arbetslaget om inte det fanns speciella positiva relationer sedan tidigare. 

Återkommande är tre informanter av den åsikt, att lyfta ”oetiska ageranden” i arbetslaget, då 

blir ingen utpekad men samtidigt ges tillfälle för kollegan att förklara sig. Vidare menar de att 

anmäla en kollega, vad blir effekten i arbetslaget då? Fortsättningsvis menar ovan nämnda 

grupp att innan en anmälan görs så har nog ”ärendet” lyfts många gånger i det egna arbetslaget. 

 

 

En erfarenhet av en kollega som tillslut blir anmäld hos rektorn, gav bara en temporär effekt. 

Det var en lärare som använde kränkande ord generellt i sitt språk, pratar högt och var oaktsam 

med information och efter många tillsägelser så ”flaggades” det för rektorn. Dock ansåg den 

utpekade kollegan att det opassande uppträdandet inte kränkte någon, och för det andra så blev 

det inget förbehåll. Den generella uppfattningen menar en informant är att det brukar leda till 

ett samtal, men inget mer ”och efter det ska vi fortsätta att arbeta ihop!” 



 

 

Det är två informanter som berättade om händelser där de agerat med tillsägelser mot en kollega 

som uppträtt kränkande mot en elev. Trots att tillsägelsen kommer mitt i händelsen så togs det 

inte på allvar. Informanterna berättade att detta var något som inte heller togs upp av kollegan 

efteråt och att det var en jobbig händelse. Idag menar de att rektorn skulle ha meddelats och att 

det faktiskt var en kränkning mot de berörda eleverna ifråga.  

 

På min fråga vad förväntningarna hade varit på rektorn, tror de att det utmynnat i samtal om 

kränkningar och bemötande för hela arbetslaget, kanske hela skolan.  ”Eleverna är i beroende 

ställning till oss, och det finns en stor okunskap, när sker kränkningar och hur kan det se ut, är 

frågor som vi måste våga ställa.” menar en informant. På frågan om de någonsin kränkt en elev 

så var tre helt säkra på att det hade de nog gjort, och gav exempel. Syftet i exemplen var bl. a 

var fostrande, hindrande av skada samt upprepade tillsägelser. Informanterna hade observerat 

att deras agerande kunde uppfattas av eleven som kränkande och händelserna hade avslutats i 

samtal med eleven. I ett av fallen var vårdnadshavaren kontaktad så informationen skulle bli 

korrekt. De resterande hoppades att de inte hade kränkt någon men medgav att det är svårt att 

veta. Gemensamt för alla är att det är en svårighet att veta om någon blivit kränkt? En handling 

kan uppfattas kränkande av en elev men kanske inte alls av någon annan. 

 

4.5 Grupptryck och framåtsyftande reflektioner 
 
Grupptryck är ett begrepp som två av de intervjuade inte kan relatera till. Men menar dock att 

vissa ämnen är mer intressanta och man tar ställning och ibland ”bryr” man sig inte. Två 

informanter är av den åsikten att de säger till, och vill även bilda sig en egen uppfattning. De 

reflekterar dock angående hur ”tystnad” kan tolkas, att det kan innebära ett instämmande. 

Fyra av informanterna har erfarenheter av arbetslag där det fanns en outtalad hierarki. Det 

visade sig genom olika talutrymmen och idéer som genomfördes. Vidare fanns en tävlan om 

prestationer som egentligen berörde lärarens egocentricitet. Det intresse som ska vara i första 

hand, d.v.s. eleven, hamnar då i andra hand. För att undvika informella ledare borde ledningen 

utse en ansvarig i varje arbetsslag som kan agera som ex talesperson, detta främst i stora 

arbetslag.  När det gällde grupprocesser så var det två av informanterna som såg synliga tecken 

på grupprocesser, exempelvis när man steg in i ett rum där samtal pågick eller annan aktivitet, 

”det krävs att någon bjuder in en, för det kan kännas som om man träder in i något som man 

inte borde”. Tystnad, eller att man håller undan information är vanliga exempel menade 

informanterna. 

 

Framåtsyftande idéer för att arbeta vidare inom detta område så menade fyra, att mindre 

arbetslag genererar till möjligheter att mötas och samtala. Inom lärarnas profession säger två 

informanter att samhället inte stöttar lärarna. Samhället är politiker, media och de är många som 

inte är insatta i skolans diskurs. Därtill att sekretess, och information som borde stanna hos 

arbetslaget diskuteras ibland så utomstående personal och föräldrar kan ta del av det. 

”Föräldrarna är samhället, och vad tänker de om läraren pratar om andras barn med dem, 

exempelvis på utvecklingssamtal så kan samtal och information om andra elever komma upp!” 

Informanten hänvisade till sina egna barns skolgång och menar att sådant slår tillbaka på skolan. 

Stress och ökad arbetsbelastning är inte till fördel i bemötande och tuffa dagar kan generera till 

att agerande från lärares håll blir negativt, ex kort i tonen samt mindre tålamod. En informant 

har goda erfarenheter av en ”arbetsbarometer”, med den så var alltid stämningen i arbetslaget i 

fokus. När arbetslaget träffades så resonerade man om vad som blev så tydligt, ”trots jobbiga 

stunder så förde de oss framåt”, dessutom deltog rektorn vid träffarna och det blir genast ett 

mer fokuserat samtal. Det är tunga frågor som måste hållas levande och det börjar hos var och 



 

 

en. Det skolan idag värderar är kunskapsresultat och viktiga frågor som dessa faller bort trots 

alla ”planer”, menar en informant. Avslutningsvis så är alla entydiga, om en elev blir kränkt 

och ingen förändring sker trots åtgärder i arbetslaget, då måste man anmäla. 

 



 

 

5. Analys 

5.1. Forskningsprocessens trovärdighet och generaliserbarhet 
Kvalitativ forskning kännetecknas av att resultaten tolkas och ställs mot teorier för att få en 

djupare förståelse för ett fenomen. Analysen bygger på empirin, alltså svaren från intervjuerna 

som presenteras under rubriken resultat och de teorier om kränkningar i skolan som tidigare 

presenterats. Analysen organiseras under rubrikerna Styrdokument och definition, Viktiga 

faktorer i arbetslaget, Är lärarna omedvetna och slutligen Grupptryck och framåtsyftande 

faktorer. 

5.2. Styrdokument och definition 
 
Resultatet visar att genomslagskraften av styrdokumentens intentioner beträffande de 

yrkesetiska principerna inte har fått den effekt som syftet avsåg. Kunskapen och informationen 

kring principerna sträcker sig till att det fanns en vetskap om att de existerar. Vad de på ett 

djupare plan handlar om och hur de kan tolkas och användas framstod av intervjuerna som 

diffust och ogenomtänkt. Detta till trots att de har funnits i mer än tretton år och skulle vara en 

grund för vägledande samtal kring värdegrundsfrågor på arbetsplatserna, vilket inte vad 

informanterna kunde erinra sig har förekommit på dessa skolor.  Den frågan Kåreklint ställer 

om huruvida de yrkesetiska principerna fyller den moraliska funktion som avsågs blir då 

besvarad med ett tydligt ”Nej”. 48  Människans etiska moral kan inte enbart kontrolleras utifrån 

regler och förordningar, för i sådant fall skulle samhället inte behöva exempelvis poliser eller 

andra kontrollerande yrken som säkerställer att regler och förordningar följs.  

 

Däremot är skolans arbete mot kränkningar och mobbing där elever utsätter varandra, väl 

förankrat och samtliga informanter menar att det är noll tolerans. Likabehandlingsplaner och 

antimobbingprogram är väl förtrogna redskap ute i verksamheterna. Dessa svar framstår som 

motsägelsefulla när det finns en retorik om nolltolerans elever emellan och en vetskap om att 

riktlinjer finns, samtidigt som det inte på något djuplodande sätt diskuteras vilka etiska krav 

som ligger på lärare gentemot elev. Som Skolverket visar i sin antologi så finns skillnader i hur 

olika länder tolkar innebörden i och definierar begreppet” kränkning” och ”mobbing”. 49  Det 

verkar som att det inte är bara mellan länder som tolkningen av begreppen skiljer sig utan det 

visar sig vara svårt för informanterna i den här studien att regelrätt bena ut vad som kränkning 

respektive mobbning står för.  De var eniga om att det endast är den som blir utsatt för kränkning 

eller mobbning som kan bedöma huruvida de är kränkta eller har blivit utsatta för mobbing. 
Med begreppet mobbning menade samtliga informanter att det är återkommande kränkningar 

med ett uppsåt att skada, kränka eller göra illa. Samtidigt fanns det en tillförsikt att det går att 

komma tillrätta med kränkning och mobbning, med stöd av skolans likabehandlingsplan. 

 

I skolverkets antologi om kränkningar i skolan så beskrivs just det problematiska i 

definitionerna av begreppen mobbing, kränkning m fl. 50Begreppet mobbning är väl förankrat 

både i Sverige och internationellt, men definitionerna varierar. Det som är gemensamt är det 

ojämna maktförhållandet mellan den utsatte och mobbaren.  

Det framkom en viss omedvetenhet om vad som uppfattas som kränkande och informanterna 

visade sig ha lättare för att diskutera mobbing. Detta trots att skolverket efter dialog med 

forskare tog bort begreppet mobbing 2006för att istället använda begreppen trakasserier och 

                                                      
48 Kåreklint, Lars. Om undervisning i yrkesetik: visselblåsare och samvetet. 
49 Flygare, Erik och Johansson, Björn. Elever som utsätts för kränkningar och mobbing av skolpersonal.  
50 Ibid. 



 

 

kränkningar, som har en bredare innebörd. Denna policyförändring ska signalera att all form av 

kränkning ska stävjas. 51   

 

Det finns en dold läroplan i skolan vilket betyder att eleverna även ”måste” lära sig ”tolka 

områden” som inte finns i läroplan och styrdokument. Exempelvis lärarens olika ”metodik” för 

att fånga klassens uppmärksamhet genom placeringar i klassrummet, och lärarens 

kontrollerande frågor och vem som får svara? Hur placeras eleverna i kö och matsal samt främst 

att eleverna själva blir medvetna om vilket agerande som passar till respektive lärare och så 

vidare. Med andra ord ” går den dolda läroplanen ut på att insocialisera till att bli vad som 

närmast kan beskrivas som underdåniga och lydiga”.52 Detta kan exempelvis generera till en 

kränkande behandling. Colnerud som exempel på detta upp lärarens kontrolldilemman, det vill 

säga, ansvaret över klassrummets ”klimat” alltså vilka normer och beteenden som finns i 

klassrummet mellan elever men också mellan vuxna och elever. 53 

 

Denna bredare tolkning av kränkning omfattas alltså inte enbart av direkt mobbing eller 

allvarligt kränkande uttalande utan även kontroll av tid, då eleven får vänta, eller att eleven inte 

hinner göra färdigt genom att avbryta lektionen och inte tillgodose att arbetet kan färdigställas 

vid en annan tidpunkt samt att eleven inte hörsammas utan blir avvisad. Samtliga informanter 

räknade upp dagliga händelser som kan läggas under denna bredare tolkning av vad som kan 

upplevas som kränkande. Detta var något som informanterna ibland upplevde, i synnerligt när 

arbetsbelastningen var hög och stressen var påtaglig. ”Samtidigt som det tillhör fostran, d.v.s. 

att vänta på sin tur och vara toleranta av den anledningen att någon annan behöver hjälp”. 

 

En av informanterna påtalar det faktum att eleven är i beroendeställning till läraren medan de 

resterande fyra inte gjorde någon reflektion angående den påtagliga maktpositionen som de som 

lärare besitter. Den forskning som visar att bara det faktum att eleven har skolplikt utgör ett 

underläge.54 Att eleven dessutom utsätts för kontinuerliga bedömningar och ska anpassas till de 

normer och värderingar som gör sig gällande i klassrummet och i skolan så är eleven i det 

avseendet också i underläge, och läraren har därmed makt att i värsta fall sätta en bestående 

stämpel på sin elev. 

 

 

Colneruds återgivning av svensk forskning kring kränkning av elever i skolan visade att hälften 

av de elever som uppgav att de blev kränkta av skolpersonal dessutom blev kränkta av 

jämnåriga elever. Eftersom eleverna samtidigt uppger att kränkning från personal och ännu 

värre den egna klassläraren upplevdes som extra smärtsam, framstår detta som ett allvarligt 

problem. 55 Eftersom mina informanter inte verkade särskilt medvetna om sitt eller sina 

kollegors kränkningar av elever, framstår här att det finns ett inbyggt strukturellt problem 

inbäddat i skolans kultur som lärarna inte gärna vill se eller ta i. 

 

5.3. Viktiga faktorer i arbetslaget 
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Det fanns gemensamma faktorer hos samtliga informanter som de menade spelade stor roll för 

hur lärare agerar kring lärares kränkning av elever i skolan. De informanter som upplever 

trygghet i sitt arbetslag menar att då finns förutsättningar för alla slags samtal. Vägen dit är tid 

för möten och samtal, vilket också visar sig i Colneruds forskning. Hon jämför lärares 

värdegrundsarbete med andra professionella yrken där etiska dilemman kan diskuteras direkt 

med kollegan. Hon menar vidare att lärarnas yrkesetiska riktlinjer är relativt nya och det krävs 

att skolan arbetar för en framkomlig väg så att lärare blir förtrogna med och sinsemellan 

utvecklar en professionell handlingsväg kring värdegrundsfrågor. Exempel som författaren har 

är ett ”etiskt kontrakt” i arbetslaget, få mötas och formulera gemensamma handlingsplaner som 

sedan används vid exempelvis oetiskt agerande från en kollegas sida. 56  

 

Fjellström har samma åsikt, men menar också att stor vikt är ”hur deltagarna i lokalyrkesetisk 

samverkan kommunicerar”, 57 det ska präglas av demokratiska och fria åsikter och inte av 

sociala eller personliga vinster. Det krävs också att det finns en vilja att arbeta med dessa frågor 

och att det finns respekt och lyhördhet i gruppen. Ett aktivt arbete som kan peka på att 

informanterna i vissa fall medvetet ansträngde sig för att gemensamt sträva mot kollegiala 

samtal var exemplet att använda en arbetsbarometer. Dels som syfte att påminna arbetslaget, 

men också att det gavs tillfälle att ta dessa svåra samtal. Därtill var även rektorn med på mötena 

och informanten med god erfarenhet av barometern, menade att då blev det även en annan nivå 

på samtalen.  Om arbetslaget når dit samtliga informanter strävade efter, det vill säga, att kritik 

av en kollega kan ses som en utveckling för lärarollen men också för hela arbetslaget, då har 

steget mot lärarprofessionalism blivit kortare. 

 

Men när det finns en reservation för lojalitetsbrott och oliktänkande så menar Colnerud att 

steget för att blåsa i pipan är stort. 58 Den informant som uttalade att ”vi” måste vara ödmjuka 

inför varandra, våga erkänna misstag och vara toleranta uttrycker en farhåga kring beteenden 

som skulle kunna utgöra ett hinder på vägen mot att främja visselblåsande. Det finns 

maktkamper i arbetslag och mellan arbetslag som tar fokus från eleverna, men som ändå inte 

självklart utgör grund för utveckling, vilket en konfliktlösning kan vara om det hanteras klokt. 

 

5.4. Är lärarna omedvetna? 
 
Skolan och lärarna ska vara ”ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran” och 

skolan har haft som uppgift att kommande samhällsmedborgare.59Frågan är när är en handling 

fostrande, och när blir det en kränkning? Colnerud menar att det socialiserande mötet som sker 

mellan lärare och elev kan av en kollega uppfattas som aktoritärt och kränkande. 60 Å andra 

sidan kan kollegan inte bedöma om detta är obefogat eller tillhör fostran som en del av läraren 

och skolans arbete. En sådan bedömning kan aldrig vara objektiv. W. Waller ”The sociology 

of teaching” (1961) forskade i skolans sociala strukturer, och nedan är ett citat som Colnerud 

använt: 
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”En konklusion är således att lärare gemensamt värnar om den socialiserande uppgiften 

genom att inte ifrågasätta varandras sätt att gå tillväga i denna socialisation”61 s. 138. 

     

    

Samtidigt menar Colnerud att det paradoxala är, att det är ”tillåtet” att kritisera kollegan som 

har en mjukare fostran i den meningen att den läraren inte tar fostrande rollen på allvar.62 I 

resultatdelen så påvisas att det finns kollegor som har en tuffare attityd gentemot sina elever 

och i försök att påtala deras negativa agerande har inte nåtts fram. Det fanns också enligt 

informanterna en farhåga att anmäla då tidigare erfarenheter var att ingenting hände trots att 

anmälan på en lärare hade gjorts. Den erfarenhet det gav att lärarna därefter skulle arbeta 

tillsammans var så besvärande att ta det steget som det innebär att ”blåsa i visselpipan” blev 

avskräckande. De intervjuade lärarnas erfarenheter kan kännas igen i Colneruds undersökning 

där en lärare berättar om de efterdyningar som blev efter att konfronterat en kollega. Av detta 

”lojalitetsbrott” blev läraren utsatt vid exempelvis möten och konferenser av kollegan. Normen 

var tydlig, att lojaliteten mot kollegan var viktigare än de åtagande som fanns mot eleven. 

 

I Colneruds artikel gällande eleven som ett flertal gånger inför sin klass blir utsatt av lärarens 

omedvetna kränkande kan synliggöras även i detta arbete. 63 Dels kollegan som blir tillsagd men 

inte anser att någon blir kränkt, men även de informanter som menade på att de aldrig kränkt 

någon elev. Samtidigt som de har en bestämd åsikt att stress och hög arbetsbelastning påverkar 

agerande i klassrummet kan de inte tillstå att de i ett sådant läge kan utföra kränkande 

handlingar. I Skolverkets antologi så finns olika forskningsresultat som visar på just ovan 

nämnda och utan att anklaga någon så antyder forskningen på att okunskap i detta område leder 

till att kränkande handlingar från läraren inte uppfattas av dem själva. 64 Det var just detta som 

kännetecknar informanternas svar, att här finns en omedvetenhet om risken att lärare kränker 

elev som kanske grundar sig på okunskap. 

 

 

Twenlow kunde i amerikansk forskning hitta ytterligare skäl till lärares kränkning av elev som 

inte handlade om okunskap nämligen att läraren kränkte sin elev av den anledningen att det 

fanns avundsjuka.65Detta faktum har inte synts i svensk forskning och inte heller i detta arbete. 

Däremot kollegan med en tuff attityd, menade också en informant att det finns lärare som har 

detta personlighetsdrag, och då är det svårt att veta hur man ska agera.  

 

5.5. Grupptryck och framåtsyftande reflektioner 
 
Grupprocesser gör sig gällande överallt, från att någon stiger in i gruppen till någon annan kliver 

ut. En informant menade att vissa aktiviteter och debatter är mer eller mindre intressanta och 

man väljer sitt engagemang, men att en grupp blir konformig, där ” en likriktad anpassning till 

en grupp”66 är i grupper en naturligt grundläggande process. Att inte anpassa sig omöjliggör 

sammarbete. Har gruppen ett fint samarbete kan det vara svårt att säga emot, då kan det ofta 

vara enklare att hålla tyst då har man varken utgjort ett hot mot gruppen men inte heller något 
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medhåll. Att tystnad kan ses som ett medhållande svar, var en reflektion, å andra sidan är en 

åsikt som grundar sig på majoritetens utsagor svår att stå emot. 

En slutsats skulle kunna vara som tidigare nämnt att den som är tyst håller med, eller så är 

personen ”stark” i sin uppfattning och håller inte med genom att vara tyst! I det arbetslag som 

präglas av tolerans och öppenhet kan en ovan beskriven situation avhjälpas genom socialt stöd 

d.v.s. att majoriteten inte är enhällig.  

 

Samtliga informanter betonar ”personkemi ”som avgörande i ett väl fungerande arbetslag. I 

vald litteratur finns inget nämn om personkemi, men en tolkning av begreppet kan förstås i 

samband där grupper fungerar väl. Konformitet kan generera till att samma positiva värden och 

normer kanaliseras och nya gruppmedlemmar rättar sig efter dessa. En informant beskrev sin 

trivsel i ett arbetslag där endast 6 månader passerat, vilket talar emot att kontinuitet i ett 

arbetslag skulle vara optimalt. Individen rättar in sig i de normer och värderingar som finns i 

gruppen.67 
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6. Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet delas upp i metoddiskussion och innehållsdiskussion. 

6.1. Metoddiskussion 
 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva och förstå innebörden av hur lärare ser på 

kränkningar mot elever utförda av kollegor. 

 

När det gäller reliabilitet och validitet så menar Patel att de begreppen har en annan innebörd i 

en kvalitativ studie som denna. Det är hela forskningsprocessen som valideten i en kvalitativ 

studie baserar sig på, med andra ord innebär det att forskaren ska ha bra dataunderlag och är 

påläst i ämnet inför intervjuerna. 68 Den kvalitativa forskningsmetoden ger ett innehållsrikt 

material av åsikter, agerande och olika handlingsmönster. Att informanterna får frågor där svar 

kräver eftertanke och som utvecklas under samtalets gång, behöver inte vara till en nackdel i en 

kvalitativ forskning, utan ses som speciellt och är viktigt att ta med. När det gäller urvalet av 

informanter så undervisade samtliga i dagsläget i grundskolans lägre åldrar, och intressant vore 

ur forskningsfrågans syfte om urvalet hade inkluderat mellan och högstadium. Detta också med 

tanke på tidigare forskning som är mestadels gjort med elever från årskurs 4 och upp. 

 

Att undersöka frågor av karaktären ”lärares syn på kollegors kränkningar av elever” är en ytterst 

känslig procedur. Att studien är kvalitativ innebär att det främst handlar om observationer och 

intervjuer. Att jag valde intervjuer ser jag som det enda möjliga då observationer kanske inte 

hade gett något resultat över huvud taget. Dels handlar kränkningar om subtila signaler som 

kan vara svåra att upptäcka under avgränsad tid. Dessutom, eftersom jag av etiska skäl måste 

tala om vad jag observerar skulle säkert ingen av informanterna drista sig till och ” kränka 

någon elev” under mina observationer. 

 

Nu blev det intervjuer och det är inte heller problemfritt. I anslutning till trovärdighet så 

reflekterar jag över hur förberedd informanterna ska få vara med tanke på om resultatet ska 

kunna betraktas som någorlunda korrekt. Ämnet är inte av den karaktär att jag kan förvänta mig 

öppna och självutlämnande svar. Redan i informationsbrevet som talade om vad 

intervjufrågorna skulle handla om gav informanterna möjlighet att fundera över hur de kunde 

svara på frågorna. Några medgav också att de uppdaterat sig angående de yrkesetiska 

principerna inför intervjun. Inledningsvis fick informanterna kring eventuella skillnader mellan 

de olika begreppen. Jag ansåg att detta var av betydelse för att informanten, så att de kunde göra 

reflektioner under samtalet, men det var även av vikt att undersöka om de konstaterade några 

skillnader 

 

6.2. Innehållsdiskussion 
 

Även om metoden alltid kan vara problematisk när det handlar om känsliga ämnen så finns det 

några områden som mer eller mindre tydligt framträder. Intressant har varit att notera den makt 

som skolan och lärarna har vilket framstod som ett tämligen ett oreflekterat område. Att endast 

en av informanterna nämnde att eleverna är i en beroendeställning pekar åt det hållet. Skolan 

har makt genom bland annat skolplikt och de följder som kan komma om den inte följs blir 
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trakasserad. Samtal och diskussioner som gäller oetisk agerande från lärares sida framstår som 

tabubelagda eftersom lärarna snarare fokuserade på mobbing mellan elever än kollegors 

eventuella felsteg. 

 

Skolagan förbjöds 1958, alltså 56 år sedan, och skolan var präglad av kristendomen när det 

gällde fostran och kyrkan som indirekt maktutövare. Kyrkans försvagade ställning och ett 

samhälle som på alla plan genomgått stora förändringar bidrar till att skolan och lärarens 

yrkesroll ständigt också varit föremål för förändringar. Vi har en barnsyn idag som ser eleven 

som kompetent, kunskapskapare och en socialt interagerande människa och då måste lärarens 

etik också förändras. 

 

En annan reflektion som inte informanterna nämnde och som jag inte har påträffat i den svenska 

litteraturen är den administrativa skolpersonalen som mobbare och den avundsjuka läraren. 69 

Den administrativa skolpersonalen kan enligt Twemlows forskning utsätta elever genom att 

undanhålla information från exempelvis belastningsregistret vid anställning av lärare. Ett annat 

exempel är en elev som mobbar men är nära släkt med administratören och som följd av det 

undanhålla att bli konfronterad. Att lärare mobbar elever av den anledningen att det finns 

avundsjuka, förekommer bland annat i den amerikanska forskningen. Det har inte 

problematiserats i detta arbetes litteratur och kanske tillhör det högstadium och 

gymnasieskolan, men åter igen enligt ovan påstående, kanske att det är outforskat.  Twemlow 

beskriver elever som fått skallen inslagen men ”minns” inget, ”de är så vi lär oss”, och 

instinktivt tänker jag att detta skulle inte hända i Sverige. Men tyvärr så finns det även 

allvarligare händelser även hos oss, en enkel sökning på nätet ”elev kränkt av lärare” och över 

70 000 resultat, med olika innehåll givetvis, dock med benämnt tema. 

 

Lärarens ensamarbete med få tillfällen till att mötas och i dessa möten kunnat utveckla ett 

metaspråk för yrket har under många år lyfts fram som en brist i sig. Fjellströms resonemang 

om att det krävs ”social kompetens” för att kunna genomföra samtal där yrkesetiska problem 

lyfts är i linje med vad många andra forskare också hävdar.70 Användandet av en slags 

”arbetsbarometer” för att öka medvetenheten om det nödvändiga i att föra samtal om de 

yrkesetiska principerna, synliggörs både av Colnerud och av studiens informanter. Att lärarna 

saknar ett gemensamt yrkesspråk som exempelvis läkarkåren har är en brist till nackdel för 

lärarprofessionen, enligt Colnerud. En ”arbetsbarometer” skulle kunna leda till en strävan efter 

metasamtal, i enlighet med Colneruds förslag om att ett gemensamt yrkesspråk skulle bidra till 

att utveckla lärares professionalitet.71 Ett yrkesspråk skulle enligt Colnerud bidra till att 

arbetslaget höjer blicken och antar ett mer reflekterande och forskande resonemang, och inte 

fastnar i praktisk metodik.  

 

Utifrån resultatet av detta examensarbete drar jag följande slutsatser: För det första krävs det 

trygghet i ett arbetslag för att kunna ta de svårare samtalen och då måste tid för möten 

prioriteras. Det ska ske regelbundet och med gärna med redskap i form av ”kontrakt ”samt 

strukturer för samtal.  För att ge större tyngd åt samtalen bör rektor delta, vilket också kan bidra 

till att samtalsnivån lyfter. För det andra bör varje lärare som individ ha ambitionen att reflektera 

över sin delaktighet i samtal inom yrkesgruppen om det känsliga området kränkningar.  

 

I genomförandet av denna studie framstod det med tydlighet att de intervjusamtal som fördes 

mellan informanterna och mig (och som kanske efter intervjuerna fortsatte mellan informanter 
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och andra), mer eller mindre direkt påverkar och leder till ökad reflektion i ämnet. En 

ytterligare reflektion från min sida är att det, för att föra samtal om detta känsliga ämne krävs 

att skolans ledning bidrar till att underbygga ett öppet klimat. Påtagliga skillnader mellan 

lärare som är i olika åldrar, har olika arbetslivserfarenheter och utbildningar måste aktivt 

överbryggas om samtal om svåra ämnen ska kunna föras. Det kan även finnas svårigheter att 

mötas pga. upplevda spänningar i ”personkemi”. Lärare kan också ha olika mål med sin 

yrkesutövning. I Skollagen mot kränkande behandling, samt Skolverkets allmänna råd, kap 

6.9 §, finns det tydligt beskrivit hur lärarens ska prioritera och agera. Men, kan det vara så 

som Hertzberg menar, att den som är lärare (och förskollärare) också måste börja lyssna till 

sitt eget samvete för att i praktiken vilja ta tag i saker och agera?  
 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka lärares åsikter om de yrkesetiska principerna 

och i vilken utsträckning de upplever stöd och behov av dessa principer. Är yrkesetiska 

principer något som bör lagstadgas eller räcker det att varje lärare lyssnar till sitt eget samvete?  
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Bilaga 1 

 
Examensarbete i lärarutbildningen vt. 2014 

Hej! 

Mitt namn är Jenny xxx och läser sista terminen i lärarutbildningen vid xxx 

universitet. Mitt examensarbete berör lärare som kränker elever, men med 

inriktning på vilka faktorer som påverkar ett ingripande från kollegan. 

Min fråga är om du har tid och lust att delta med en intervju? 

Forskningsarbete är strikt styrt av forskningsetiska regler för att skydda dig som 

informant. 

Informationskrav – du kommer att få information om syftet med arbetet, min 

handledare samt publicering. 

Samtyckeskrav - du får när som helst avbryta intervjun utan några som helst 

negativa påföljder. 

Konfidentialitetskravet - sekretess, du och din arbetsplats och kommun 

avidentifieras, anteckningar och eventuella inspelningar kommer att raderas. 

Nyttjandekravet - den information som jag får ta del av får bara användas i denna 

forskning. 

Det finns också rekommendationer att du får ta del av etiska känsliga avsnitt innan 

offentliggörande, samt om du vill veta var forskningsrapporten publiceras. 

Syftet med forskningen är också att andra intresserade ska kunna fortsätta på detta 

område, likväl som jag nu har fortsatt på en annans forskning. 

Fundera och hör av dig. Ifall det går bra så bokar vi tid och plats, det är aktuellt v 

xx 

Vänligen Jenny  Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig 

E-post: X.X@X.X Mobil: 07X - XX 

Min handledare för examensarbetet heter XX, vid XX Universitet. 

E-post: X.X@X.X  tel.  xxx 
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Lärarnas yrkesetiska principer 

 

Styrdokument och definition 

 
1. Varje skola har ansvar att se till att alla bemöts med respekt och att ingen elev utsätta 

för kränkande behandling som mobbing, kränkningar och diskriminering.  

Diskuteras ni detta på er arbetsplats och i så fall hur?  

Hur arbetar arbetslaget med ”arbete mot diskriminering”? 

 

2. Vad tycker du är en kränkning?  Hur ser kränkningar ofta ut? 

Vad tycker du är mobbning?   Hur ser mobbing ofta ut? 

 

Arbetslaget 

 
3. Händer det att en lärare kränker en elev? Vad gör ni i arbetslaget då?  

4. I en sådan situation då en lärare kränker en elev kan det bli en lojalitetskonflikt, d.v.s. 

det finns lojalitet gentemot kollegan men uppdraget är att värna om eleven. Hur ser du 

på det? 

5. Vilka faktorer i arbetslaget tror du påverkar ett agerande mot en kollega som kränker en 

elev? 

6. Tror du att grupptryck spelar roll för hur du agerar i en situation när en lärare kränker 

en elev?                                 

7. Vad gör du om du är med när en elev blir kränkt av din kollega?  

8. Har du upplevt att du själv kränkt en elev någon gång? Vad har det gällt? Vad har 

kränkningen omfattats av?  

9. Har du blivit tillsagd av en kollega där du ”kränkt” en elev? 

 

Ledningens ansvar 

 
10. Vilken roll har ledningen på arbetsplatsen i dessa frågor? Agerar de? Hur? 

11. Har du några idéer om hur skolan skulle kunna förankra ett ”tillåtande” klimat? (ex 

läkarkårens professionella kollegiala diskussioner, som inte blir personangrepp utan ger 

en positiv utveckling för verksamheten (patient/elev)  


