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Abstrakt 

Vi har tagit del av medias bild av hur utsatta lärare kan vara om de ingriper vid olika 
situationer. Syftet med studien var att ge en beskrivning av hur lärarna uppfattar sitt uppdrag 
när det gäller ordningsproblem i skolan. Vi försökte även ta reda på om lärarna är medvetna 
om vilka befogenheter de har att ingripa vid ordningsproblem enligt Sveriges Lagar, tidigare 
Sveriges Rikes Lag. För att vi skulle få en djupare insikt i ämnet, har Skollagen, 
Grundskoleförordningen, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), Sveriges 
Lagar samt litteratur och tidningsartiklar bearbetats. Studien genomfördes på sju olika skolor i 
en kommun i norra Sverige. Undersökningsmetoden bestod av en enkät som besvarades av 
100 personer. Resultatet av denna visade på en viss medvetenhet om vad lagen säger. Det 
finns en stark vilja att ingripa vid brottsliga handlingar, men det framkom även en rädsla för 
att bli skadad, polisanmäld eller utsatt för repressalier. Vi kunde även se att det saknas en 
enighet om vad som ingår i lärarens uppdrag. Det är drygt hälften, 56 av 100 lärare, som anser 
att lärare har en skyldighet att ingripa då våldsamma situationer uppträder i skolan, de övriga 
är av annan uppfattning. Lärarna är av den uppfattningen att fler redskap i form av 
befogenheter kan hjälpa dem att upprätthålla ordningen i skolan. 
 



Innehållsförteckning  

 
BAKGRUND............................................................................................................ 1 

Inledning............................................................................................................... 1 

Tidigare forskning............................................................................................... 3 

Lärares befogenheter i ett historiskt perspektiv............................................... 4 

Styrdokument ...................................................................................................... 5 

Sveriges Lagar ..................................................................................................... 7 
Brottsbalken....................................................................................................... 8 
Rättegångsbalken............................................................................................... 10 
Knivlagen........................................................................................................... 11 
 

Problemformulering............................................................................................ 12 

 
SYFTE...................................................................................................................... 13 

 

METOD.................................................................................................................... 13 

Validitet och reliabilitet ...................................................................................... 13 

Försökspersoner .................................................................................................. 14 

Material ................................................................................................................ 14 

Procedur ............................................................................................................... 15 

Databehandling.................................................................................................... 16 

 

RESULTAT OCH DISKUSSION.......................................................................... 16 

Enkätredovisning................................................................................................. 16 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION.............................................................................. 29 

Validitet ................................................................................................................ 29 

Reliabilitet ............................................................................................................ 30 

Sammanfattande diskussion............................................................................... 30 

Fortsatt forskning................................................................................................ 32 

 

REFERENSER........................................................................................................ 34 

 
BILAGA 

Enkät till lärare



 1 

Bakgrund 

Inledning 

Vi har genom media, egna erfarenheter men även genom att ta del av lärares vardag i vår 

verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen, VFU, reagerat över den flathet vi upplever att 

skolan möter elever med vid rent kriminella handlingar. Under våren 2005 började vi följa 

debatten i olika tidningar, i vilka exempel gavs på hur försvarslösa lärare kan vara när de står i 

konflikt med en elev. Det hävdades att lärare inte får göra någonting, inte ens hålla fast en 

elev! Att skollagen var bristfällig framfördes ganska tydligt i debatten och att den måste bli 

tydligare. 

 

Med anledning av att en av oss som gör detta arbete har polisiär bakgrund, uppstod diskussion 

om de rättigheter, befogenheter men även de möjligheter att åberopa ansvarsfrihet som 

Sveriges Lagar (Thomson, 2003), tidigare Sveriges Rikes Lag, ger. Den nämns inte 

överhuvudtaget i debatten. Media väljer inte att lyfta fram rätten till envarsgripande, 

möjligheten att ta föremål i beslag, möjligheten att åberopa nödvärn och nöd. Frågor väcktes 

hos oss, vi undrade självklart vad detta kan bero på. Skulle det kunna vara så att lärare inte 

känner till Sveriges Lagar, eller att de är rädda för eleverna? Kanske känner de sig rent av 

osäkra på om, när och hur de har lagstöd att agera. Därför bestämde vi oss för att undersöka 

lärarnas inställning och medvetenhet om vad Sveriges Lagar och skolans styrdokument säger. 

Fortsättningsvis kommer vi att referera till Sveriges Lagar med Lagen på de ställen vi inte 

skrivit ut det fullständiga namnet. 

  

Ibland kan vi få känslan av att skolan håller på att tappa greppet om eleverna, att eleverna 

håller på att tappa respekten för lärarna. Så får det inte vara eller bli, tycker vi. Något måste 

göras, och det verkar hela Sveriges befolkning vara överens om, om man ska tro på det som 

debatteras i massmedia. Men löser en revidering av Skollagen (Utbildningsdepartementet, 

1985) verkligen alla problem? Vi är av den åsikten att det finns lagar som visserligen 

begränsar men även ger lärarna möjligheter att bibehålla respekten som lärare i skolan. Vi 

anser att Lagen borde lyftas fram och presenteras för lärarkåren, den ger oss befogenheter och 

rättigheter att ingripa.  
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Under våra VFU-perioder har vi fått kännedom om en hel del fall. Ett av dem hade kunnat få 

allvarliga följder på grund av att läraren inte kände sig säker på vad han kunde eller borde 

göra. Det handlar om en elev som hade med sig en stilettkniv till skolan. Elevens lärare kände 

sig osäker på vad han kunde eller fick göra och lämnade incidenten därhän. Följden blev att 

eleven gick omkring med ett livsfarligt vapen som inte är tillåtet inom skolans område och 

dessutom är förbjudet att inneha. Ett annat dilemma vi varit i kontakt med är ett exempel på 

ordningsproblem. Elever kastade snöbollar på parkerade bilar inom skolans område och trots 

att läraren sa till eleverna ett flertal gånger upphörde inte snöbollskastningen. Läraren kände 

sig villrådig och lämnade eleverna och deras snöbollskastning utan vidare åtgärd. Såvitt vi 

känner till uppstod inga skador, vare sig på bilar eller på person, men det handlar om mer än 

så. Eleverna struntade i vad läraren sa och läraren lät dem göra det. Vi frågar oss varför?  

 

Vi vill hävda med dessa två exempel att om lärare hade haft kunskap om vad Lagen säger 

borde händelser som dessa kunna hanteras på ett riktigt sätt. De skulle kunna känna sig trygga 

i sina ingripanden och inte vara rädda för den konflikt upphörandet av snöbollskastningen 

skulle innebära. Detta är två exempel som vi själva upplevt, men vi har, som vi nämner tidigt i 

inledningen, även tagit del av debatten i media. För att ge en inblick i denna, återger vi några 

tidningsartiklar.  

 

Tidningsartiklarna handlar ofta om lärare som blivit anmälda och i vissa fall fällda. I en 

artikel (Byström, 2005) berättas om läraren som efter upprepade försök att få eleven att hålla 

sig till de säkerhetsbestämmelser som finns för idrottsredskapen tog tag i elevens överarmar 

så att rodnad uppstod, och fälldes för misshandel. Denne lärare menar att han visade 

civilkurage och avstyrde bråk, men blev som sagt anmäld, åtalad och fälld. Efter denna dom 

vågar inte lärarna på den skolan bry sig. Det har medfört att de vänder sig till rektorn efter att 

ha gett elever en enda tillsägelse. I samma artikel uttalar sig en nybliven rektor. Han berättar 

att han väljer att polisanmäla alla brottsliga händelser som sker i skolan. Att det kan ge skolan 

dåligt rykte är han medveten om, men han anser att det är viktigt att visa att den lag som 

gäller i samhället även gäller i skolan.  

 

Andra exempel visar anmälningar mot lärare som inte lett till åtal, eller där lärare blivit 

frikända men ändå inte känner sig riktigt rentvådda. I ett fall hade elever i skolår 9 varit på en 

Lag- och rättsundervisning som hölls av några poliser. Eleverna hade uppfattat att en lärare 

inte får ta i eller hålla fast en elev och att elever har lätt att få en lärare fälld för till exempel 
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misshandel. En elev provocerade läraren med orden ”kom igen slå till mig”, varpå läraren på 

ett lekfullt sätt klappat eleven på benet dels för att visa att en sådan klapp inte räknas som 

misshandel men även för att visa att hon inte var rädd. Trots att denna lärare blev friad känner 

hon sig skyldig. Hon är rädd för att polisanmälningar kan komma att bli ett sätt att ”jäklas” 

med lärare (Edling, 2005). 

 

Bergstrand (2005) skriver i Sydsvenskan om läraren som misstänkte stöld och visiterade en 

elev som hon befarade hade genomfört stölden. Med anledning av att det förekommit många 

stölder på skolan under en tid, skulle läraren låsa ytterdörrarna till omklädningsrummen innan 

lektionen började. Hon fann en elev som inte skulle ha någon idrottslektion då, inlåst på 

toaletten. Hon bad eleverna som just bytt om för att ha idrott kontrollera om något var stulet. 

Det visade sig att en handväska, ett busskort och pengar saknades. Efter att eleven kommit ut 

från toaletten visiterade läraren eleven genom att känna efter utanpå kläderna. Läraren blev 

åtalad för ofredande och egenmäktigt förfarande. Åtalet överklagades i tingsrätten av 

åklagaren och ligger i skrivande stund hos hovrätten där dom ännu inte fallit. 

 

Vi tror att om Lagen hade varit solklar för dessa lärare hade de med största sannolikhet känt 

till var gränsen går för vad som är tillåtet och vad som inte är det. Ibland uppstår säkert 

situationer som kan leda till anmälningar, åtal och så vidare. Men vi tror att om lärarna vet 

vad Lagen säger, vet de hur de ska, och kan handla. Då borde en större säkerhet och trygghet 

infinna sig hos lärare i dessa situationer.    

 

Tidigare forskning 

 
Vi har hittat två undersökningar som till viss del behandlar vårt syfte. Under 2004 gjordes en 

arbetsmiljöundersökning av Lärarnas Riksförbund där lärare och studie- och yrkesvägledare 

fick beskriva sitt arbete. I ett avsnitt handlar undersökningen om hot, våld och andra 

kränkningar. Resultatet visar att 8 procent av lärarna har blivit utsatta för hot om våld under 

det senaste året. 4 procent av lärarna har blivit utsatta för våld under samma tid. Det har 

handlat om att de har gått emellan bråkande elever men också våld direkt mot läraren. Endast 

hälften av lärarna vet hur de ska hantera svåra situationer. Det är beklagligt att våld 

förekommer i skolan men det ser ut som att det är ”en verklighet” som håller på att etablera 
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sig. Storstadsregionerna har i nuläget de största problemen i skolorna, men vi vet att det mesta 

börjar där för att sedan sprida sig ut i landet (Lärarnas riksförbund, 2004).  

 

Exquiro Market Resarch (Boric, 2005) har på uppdrag av Lärarförbundet gjort en 

undersökning angående konflikthantering och studiero i skolan. I denna får vi veta att 6 av 10 

lärare någon gång varit i en situation där de inte känner sig säkra på hur de ska hantera en 

konflikt. Vidare anser 78 procent av de tillfrågade att det behövs ytterligare redskap för att 

kunna skapa ordning inom skolan i allmänhet. Det är tydligt att lärarna känner sig villrådiga 

och vill ha tydliga, klara regler för vad som ska gälla. Kanske inte så detaljerat som 

instruktionerna för aga från en tidning från förra seklets början, dock. Här kommer en kort 

resumé över hur lärares befogenheter sett ut under 1900-talet.  

 

Lärares befogenheter i ett historiskt perspektiv 

Vi inleder med att ge några skildringar av lärares befogenheter från olika decennier under 

1900-talet hämtat ur en antologi av Friman m.fl. (1985). 

 

I början av 1900-talet var skolbarnens respekt för läraren självklar, men när han vände ryggen 

till förekom diverse busstreck. På den tiden fick elever stryk om de hade gjort något, då 

läraren enligt folkskolestadgan hade rätt att aga barnen. Enligt reglementet skulle läraren 

anteckna i sitt diarium när han agat en elev. Det fanns dock undantag för örfilar, luggning och 

dylikt som inte behövde antecknas. Vittnen skulle finnas när läraren utövade aga. Såhär 

tydliga och handfasta råd kunde lärarna få i början av nittonhundratalet. Citatet kommer från 

Tidning för uppfostrare. 

 
De skulle vara lugna och behärskade, inte tveksamma och vankelmodiga. Folkskollärarna 

uppmanades också att vara försiktiga när de agade barnen för att inte skada barnen. De skulle inte slå 

mot huvudet, då hjärnan, näsan och öronen kunde skadas. Slag mot örat kunde medföra allvarliga 

följder, som till exempel spräckt trumhinna. Där huden låg nära benen var det också känsligt att slå 

eftersom det lätt blev blåmärken. Så var det inte med de mjukare delarna. Tuberkulösa barn borde 

inte agas och aldrig barn som haltade, led av ryggradskrökning eller vars föräldrar hade lungsot 

(Friman, H. Mfl. 1985. s 68). 

 

Under 1930-talet blossade en debatt om aga upp. Det var Svenska fattigvårds- och 

barnavårdsförbundet som först gjorde en framställning om ett agaförbud. Förbundet såg det 
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som en klassfråga då agan var förbjuden i läroverken. Men lärarnas rätt att ”med lugn och 

besinning och kärleksfullt allvar” utdela aga kvarstod. Resonemanget var att om barnen fick 

en örfil i skolan, kunde ett meddelande till hemmet, där deras olydnad beskrevs, undvikas. 

Lärarna befarade att föräldrarna skulle ge ännu hårdare straff (ibid). 

 

Elever på 1940-talet hade fortfarande stor respekt för lärarna. De var inte uppkäftiga, de 

vågade inte stå på sig även om de hade rätt. När läraren sa till, var det tyst även om det inte 

förekom någon elakhet från läraren. Om eleverna pratade under lektionen kunde en örfil 

utdelas. En smäll i nacken kunde också ges om eleverna stavade fel på rättskrivningen. 

1958 berövades läraren rätten till aga. Det innebar en drastisk förändring för både elever och 

lärare. Från en dag till en annan försvann risken att få en örfil till att läraren näst intill blev 

förbjuden att ens ta i eleven. Skolan använde sig då av kvarsittning som straff, vilket visade 

sig effektlöst, då eleverna slutligen skolkade från såväl skola som från kvarsittning. När detta 

inte gav önskat resultat, sökte skolan hjälp och stöd hos föräldrar genom samtal och 

föräldramöten. Eleverna hade stor respekt för rektorn på den tiden och hot om att åka in till 

rektorn kunde i vissa fall räcka (ibid). 

 

1962 års läroplan satte kunskapsförmedlingen i första rummet, men redan i1969 års läroplan 

ändrades detta till att fostran skulle komma före kunskap. I Läroplan för grundskolan från 

1980 växlades fokus åter igen, kunskap skulle stå främst. Var står vi idag? Vi har tittat på våra 

styrdokument i avsnittet som följer (ibid). 

 

Styrdokument 

Vi har satt oss in i tre av skolans styrdokument, nämligen Skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 1985), Grundskoleförordningen samt nuvarande läroplan, Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). I Skollagen presenteras bland annat elevers rätt till 

skolgång, skolplikten, olika skolformer, vilket stöd som ska ges till elever som har särskilda 

behov. Grundskoleförordningen kompletterar Skollagen och ger en mer detaljerad 

beskrivning av t ex undervisningstid och innehåll, skolhälsovård, antal skoldagar läsåret ska 

innefatta mm. Lpo 94 tar upp skolans uppdrag, mål och riktlinjer. 

 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är skolans uppdrag att främja lärande, men 

lika stor vikt läggs på att skolan förankrar de grundläggande värdena som vårt samhälle vilar 
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på. Det står klart vilka mål skolan skall uppnå, vilka mål de har att sträva efter och dessutom 

finns riktlinjer som anger vad lärare och övrig skolpersonal ska göra. Under riktlinjer framgår 

det att skolan ska ge eleverna kunskap om vad demokrati, rättskänsla, solidaritet, generositet, 

män och kvinnors lika värde, med mera innebär. Den svenska värdegrunden är framträdande i 

läroplanen och läraren ska klargöra och diskutera denna med eleverna, men även dess 

konsekvenser av det personliga handlandet.  Det känns på något sätt självklart att skolan i 

rimlig utsträckning borde använda sig av samma regler och samma konsekvenser som övriga 

samhället för att uppnå en trovärdighet hos eleverna.  

 

I Lpo 94 (ibid) står också att skolans uppdrag är att forma elever i demokratisk anda, ge dem 

en rättskänsla men även att respektera andra människor och deras levnadssätt, vilket också 

pekar på elevernas rätt att lära sig samhällets spelregler. I läroplanens andra kapitel, står att 

skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till grunderna för 

samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i 

samhället. Läraren skall tillsammans med övrig skolpersonal uppmärksamma och vidta 

nödvändiga åtgärder för att förebygga och stävja alla former av kränkande behandling. Detta 

är en nog så svår uppgift och kan bli än svårare om lärarna inte känner till vilka befogenheter 

de har för att upprätthålla ordning och därmed erbjuda eleverna studiero.  

 

Rektorn har ett ansvar enligt Lpo94 (ibid) att se till att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. 

Personalen ansvarar för eleverna under hela skoldagen, alltså även under raster, vilket kan 

påkalla ett behov av kunskaper utöver pedagogik.  

 

Vad vi erfarit när vi läst Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) och Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) är att vi inte finner några riktlinjer för hur en elev bör 

uppföra sig för att inte störa ordning och arbetsro. I Grundskoleförordningen (ibid) däremot, 

vilket för övrigt är det enda dokument vi funnit något om elevers uppförande i, framgår det 

underförstått att eleven ska uppträda på ett lämpligt sätt. Det tas upp i två paragrafer i 

Grundskoleförordningens 6:e kapitel vilka åtgärder skolan/läraren ska vidta om så inte sker.  

 

9 § Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, skall läraren 

uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta elevens 

vårdnadshavare. Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av 
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pågående undervisningspass eller låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter 

skoldagens slut. 

 

10 § Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till upprepade förseelser eller 

en allvarlig förseelse, skall saken dels anmälas för rektorn, dels hänskjutas till elevvårdskonferensen. 

Konferensen skall efter kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra sig genom 

åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden. 

 Om detta inte hjälper skall elevvårdskonferensen anmäla till styrelsen för överväganden om lämplig 

åtgärd. (Grundskoleförordningen, 2005. sid 118).  

 

Det framgår att eleverna har skyldigheter att uppföra sig och ställa upp på de regler som 

skolan och samhället har. Vi tolkar det som att det är upp till skolan att göra bedömningen av 

vad som är lämpligt och olämpligt.  

 

Lennart H Forsell (1987), en fackligt aktiv lärare som föreläst i skoljuridik, skriver i sin bok 

”Läraren har rätt!” att många upplever skolans egna regelsystem som otillräckliga i många 

situationer.  Samhället har ett omfattande regelsystem med straffpåföljder och i detta samhälle 

ingår vi alla, även skolans elever och personal. Skolans strävan är att i samarbete med 

hemmen fostra barnen till ansvarsfulla medborgare samtidigt som det vädjas till elevernas 

goda egenskaper och samhällsanda enligt skollagen (1 kap. 2§). Forsell menar att detta är en 

av förklaringarna till att endast milda och ofta helt menlösa påföljder drabbar den elev som 

sparkar och slåss, drar kniv och terroriserar, okvädar och saboterar i skolan. Ett verksamt 

påtryckningsmedel för att bilda en opinion mot skolvåldet är att skolpersonalen tillämpar den 

rätt som faktiskt finns. Vi kan inte ha skilda system för vad som är rätt och fel inom, 

respektive utanför skolan. Därför har vi läst delar av Sveriges Lagar (Thomson, 2003). 

 

Sveriges Lagar 

I Sverige har vi grundlagar och de innehåller samhällets spelregler. Grundlagarna står över 

alla andra lagar. Innehållet i de andra lagar vi har i Sverige får aldrig strida mot det som står i 

grundlagarna. Våra fyra grundlagar är regeringsformen, successionsordningen, 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen. Regeringsformen är den grundlag 

som talar om vilka fri- och rättigheter människan har. Med den som grund kan Sveriges Lagar 

(Thomson, 2003) ses som en samling undantag från denna, det vill säga konsekvenser av 

olagliga handlingar.  
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Sveriges Lagar (ibid) är en lag- och författningssamling som är bearbetad med hänvisningar 

till förarbeten, prejudikat och författningar. Den är indelad i olika balkar såsom 

Giftermålsbalken, Föräldrabalken, Ärvdabalken, Jordabalken, nya Jordabalken, 

Byggningabalken, Vattenlagen, Handelsbalken, Konkurslagen, Brottsbalken och 

Rättegångsbalken. Av dessa balkar har vi läst i Brottsbalken, i vilken man beskriver brott och 

påföljder. Vi har även tagit del av Rättegångsbalken och där kunnat läsa om 

domstolsväsendet, om rättegången i allmänhet men framförallt om rättegången i brottmål och 

där funnit vilka åtgärder som kan vidtas och av vem.  

 

Brottsbalken 

Enligt riksåklagaren (Erdis, 2000) har läraren både rätt och skyldighet att upprätthålla 

ordningen i skolan. Det finns inga formella regler om lärares befogenheter i skolan. Därför 

måste man utgå från vad som allmänt gäller för användning av våld i samhället. Läraren har 

alltså samma rätt som alla andra i samhället att använda våld för att skydda sig själv, stoppa 

pågående slagsmål eller hindra skadegörelse. Men läraren har även en skyldighet att hindra att 

brott utövas. Det kan vi utläsa av Brottsbalkens (SFS 1962:700) 23 kapitel i 6:e paragrafen. 

Av denna paragrafs andra stycke framgår att den som är att se som annan uppfostrare som 

underlåter att hindra den som står under deras vård eller lydnad kan dömas för underlåtenhet 

att hindra brott. Lärare i grundskolan bedöms som ”annan uppfostrare” i förhållande till sina 

elever. Läraren har därför skyldighet att aktivt ingripa för att förhindra mobbning, som till 

exempel kan innebära misshandel, olaga tvång och ofredande. Det krävs dock att hindrandet 

kan ske utan att läraren utsätter sig själv eller sina närmaste för fara. Andra stycket i 

Brottsbalken 23 kapitel 6§ lyder:  

 

6 § ………. Om föräldrar eller annan uppfostrare eller förmyndare, i annat fall än första stycket 

avser, underlåta att från brott hindra den som står under deras vård eller lydnad, när det kan ske utan 

fara för dem själva eller deras närmaste och utan anmälan till myndighet, dömes för underlåtenhet att 

hindra brottet enligt vad i första stycket är stadgat. Ej må för underlåtenhet att avslöja eller hindra 

brott dömas, med mindre den gärning som var å färde så fortskridit att straff kan följa därpå. 

(Thomson, 2003. s 1543) 

 

I de fall en lärare tvingas ingripa i en situation, omfattas han av ansvarsfrihetsregeln som finns 

i Brottsbalkens (ibid) 24 kapitel i 5:e paragrafen. Den innebär att även om läraren använt mer 
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våld än nöden krävde på grund av att han hade svårt att besinna sig, ska han gå fri från ansvar. 

I samma kapitel behandlas även nödvärn och nöd, vilket kan vara bra kunskap att luta sig mot. 

Vi citerar Brottsbalken 24 kapitel 1§: 

 

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till 

nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning, 

3. den som olovligen trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (Thomson, 2003. s 1543) 

 

Av denna lag framgår det att bedömningen av nödvärnsrätten bland annat skall göras med 

hänsyn till angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. Dessutom får inte 

nödvärnsvåldet vara uppenbart oförsvarligt. Att nödvärnsvåldet är oförsvarligt innebär 

förenklat att du ”inte får bruka mer våld än vad nöden kräver”. 

 

Det brottsliga angrepp som skall avvärjas måste vara påbörjat eller överhängande. Det får inte 

vara avslutat. Den som slår till någon som vänt en ryggen kan inte åberopa nödvärn som 

försvar. Angrips någon som avslutat sitt brottsliga angrepp så är det inte nödvärn utan närmast 

frågan om "hämnd". Att det är ett brottsligt angrepp som skall avvärjas innebär bland annat att 

det inte är möjligt att åberopa nödvärn mot nödvärn. Om A börjar att slå B, som försvarar sig 

mot A, så kan inte A när han eller hon sedan fortsätter att slå också åberopa nödvärn.  

 

Det är även möjligt att åberopa nödvärn för annans räkning. Om vi tänker oss att eleven A 

angriper en försvarslös elev B med slag och sparkar, så har C rätt att använda B:s rätt till 

nödvärn och på så sätt försöka avvärja A:s fortsatta angrepp. C övertar B:s nödvärnsrätt.  

 

Nöd är i princip en utvidgning av bland annat nödvärn. Nöd går att åberopa när andra 

människor skall räddas från att skada sig eller till och med från att dö. Att exempelvis utan 

tillåtelse ta en annans båt för att rädda en människa som håller på att drunkna en bit ut från 

stranden, är inte straffbart. Brottet skulle annars sannolikt ha varit egenmäktigt förfarande 

enligt Brottsbalken (Thomson, 2003) 8 kap 8 §. Nöd kan även åberopas för att skydda annans 

egendom från att förstöras. Om du exempelvis upptäcker att det brinner i din grannes hus, och 
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grannarna är bortresta, så kan du åberopa nöd om du tvingas bryta upp ett fönster eller slå 

sönder fönstret för att snabbt komma in och släcka. Brottet skulle annars sannolikt ha varit 

skadegörelse enligt Brottsbalken 12 kap. 1 § (ibid). 

 

Rättegångsbalken  

För att envar (vem som helst) ska kunna gripa, ta fast någon, kräver lagen att det görs på bar 

gärning eller på flykt från brottsplatsen och att fängelse finns med i straffskalan. I Lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ges envar även stöd att gripa 

en person som ej är 15 år då fängelse skulle ha kunnat bli en påföljd. Följande citat är hämtat 

ur Rättegångsbalken, 24 kapitel 7§: 

 

Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan 

anhållningsbeslut. Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning 

eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den 

gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman (Thomson 2003. s 1704). 

 

Enligt denna lag får envar gripa och därmed också ta föremål i beslag som påträffas vid 

gripandet. Envar får dock inte leta efter föremål, vilket görs vid husrannsakan, 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. I Rättegångsbalkens 27 kapitel 4§ står: 

 

Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, 

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får ta föremål som därvid påträffas i beslag. 

 

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat 

beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall 

bestå (Thomson, 2003. s 1706). 

 

Det här betyder att om personalen i skolan kan gripa en elev så kan de också ta saker som 

använts vid den brottsliga handlingen i beslag. Det som tas i beslag skall snarast lämnas över 

till polis som då bedömer om beslaget skall bestå. Skolans personal får alltså inte öppna 

elevers skåp eller väskor. Föremål som ska beslagtas skall vara synliga. Annars innebär det en 

kroppsvisitation eller husrannsakan och det får bara polis göra vid misstanke om brott. 

Rektorn kan däremot skriva ett avtal med elevens vårdnadshavare gällande elevskåp. Skolan 

har då en dubblettnyckel och kan öppna skåpet vid behov.  
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Justitieombudsmannen (JO, 2004) Ragnemalm har uttalat sig om ett fall (Dnr 1924-2002), då 

skolledningen på en skola i södra Sverige beslutat att öppna elevskåp. JO betraktar in 

elevskåp som slutna förvaringsutrymmen under förutsättning att eleverna har klart för sig 

under vilka villkor de disponerar skåpen. JO menar att skolan är skyldig att informera 

eleverna i samband med att de tilldelas elevskåp, att skåpen endast är avsedda för förvaring av 

böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. Det innebär att de ej är slutna i den 

meningen, att de skyddas från skolledningens insyn. Har skolledningen dubblettnycklar ska 

eleverna även informeras om detta. Upprättandet av kontrakt torde förstärka detta ytterligare.  

 

De föremål som tas i beslag ska uppfylla något av kriterierna i Lag, 1989:650, (Thomson, 

2003). Nämligen att det är betydelsefullt för brottsutredningen, om föremålet tillhör någon 

annan eller att föremålet av någon anledning borde förstöras (vilket beslutas av åklagare). 

 

Knivlagen  

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Thomson, 2003), är det 

förbjudet att ha dessa typer av vapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på 

allmän plats. Det gäller till exempel farliga föremål som stiletter, springknivar, 

butterflyknivar, kaststjärnor och knogjärn. Det finns några undantag från förbudet. Som 

exempel på tillåtet innehav kan nämnas svampplockare som under vandring bär 

ändamålsenlig kniv eller normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg. Personer under 21 år får 

inte använda eller äga springknivar eller springstiletter. Nedan ett utdrag ur Lag (2000:148) 

(ibid). 

 

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid 

brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller 

gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. 

 

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för 

viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens 

behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. 

 

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas 

ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. 
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4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller 

fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar. Om brottet är grovt, döms till fängelse 

i högst ett år. (Thomson, 2003. s 1638) 

 

Bär man kniv i skolan strider det mot gällande lag. I fjärde paragrafen (Thomson, 2003. Lag 

2000:148) står det dessutom att fängelse ingår i straffskalan, vilket därmed ger envar rätt att 

genomföra ett gripande och med anledning av det ta kniven i beslag . 

 

Problemformulering 

När Forsell (1987) har satt sig in i olika fall av brott i skolan har han uppmärksammat en stor 

tolerans mot våldet och de yttringar det för med sig. Skolan har en benägenhet att stryka ett 

streck över det inträffade för att bibehålla husfriden. Lärarna måste bli medvetna om vilka 

verktyg de har till sitt förfogande då svåra situationer uppstår. Med anledning av de 

förändringar som skett i skola, hem och samhälle ser verkligheten annorlunda ut idag. 

Studieresultaten de senaste årtiondena, menar Forsell, visar på en handfallenhet från skolans 

sida. Han skrev redan 1987 om lärarutbildningens brister gällande skoljuridik och lärares 

rättigheter och skyldigheter. Så var det då, och vi kan tala om att vår lärarutbildning inte 

heller innehållit juridik i någon nämndvärd omfattning. Vi har avslutat vår lärarutbildning 

utan att ha fått kunskap om Lagen, något vi ska förmedla till våra elever enligt 

styrdokumenten. Vi uppmanades att köpa boken ”Juridik för pedagoger” (Erdis, 2000) men 

boken har inte bearbetats i sin helhet, då den enda juridik vi har behandlat i denna bok är 

sekretesslagen. Det är viktigt att lärare har goda juridiska kunskaper för att kunna hantera våld 

och ordningsproblem i skolan. De elever som kommer till skolan för att lära sig något måste 

få möjlighet att göra det, likaväl som lärarna har rätt till en god arbetsmiljö.  

Med anledning av debatter, egna erfarenheter och de undersökningar vi presenterat i 

bakgrunden, fann vi det intressant att titta på lärarnas medvetenhet om lagen.  
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Syfte 

Syftet med studien är att ge en beskrivning av hur lärarna uppfattar sitt uppdrag när det gäller 

ordningsproblem i skolan, men även om de är medvetna om vilka befogenheter de har att 

ingripa vid ordningsproblem. 

 

Med ordningsproblem avser vi elever som uppträder olämpligt eller gör sig skyldiga till 

brottsliga handlingar. Med befogenheter menar vi på vilka sätt alla medborgare i Sverige har 

laglig rätt att ingripa vid ordningsproblem. 

 

Metod 

Vi har använt oss av enkät som insamlingsmetod av data. Denna metod ger oss möjligheten 

att arbeta med ett brett material inom den tidsperiod som vi avsatt för detta arbete. Det hade 

varit intressant att göra djupintervjuer, men då hade vi bara fått ta del av ett fåtal personers 

inställning och kunskap. Vi anser inte att det hade blivit representativt för gruppen. Därför 

valde vi att göra en enkät med i huvudsak öppna frågor i vilka lärarnas medvetenhet och 

inställning kan komma till uttryck. 

 

Backmans Rapporter och uppsatser (1998), har gett oss möjlighet att strukturera vårt 

examensarbete. Backman uttrycker rapportens delar problem, metod och resultat som: ”det 

här är mitt problem”, ”så här gjorde jag” och ”det här blev mitt svar”. Det har varit en god 

hjälp när vi tagit oss an rapportens olika delar. När vi har utarbetat, genomfört och analyserat 

det insamlade materialet har vi arbetat utifrån Forskningmetodikens grunder av Patel och 

Davidsson (2003), Statistik av Rudberg (1993) och Enkätboken av Trost (2001).  

 

Validitet och reliabilitet 

För att veta att validiteten är god är det viktigt att veta vad man avser att mäta. För att veta att 

vi får en god reliabilitet måste vi också veta att vi mäter det vi vill veta på ett tillförlitligt sätt.  

Patel och Davidsson (2003) anser att enkätundersökning ger oss minst möjlighet att 

kontrollera tillförlitligheten i förväg. Vidare anses att de som väljer att göra en 

enkätundersökning ska vara ytterst noga med instruktionen till hela enkäten och till enskilda 

frågor, varför vi har valt att närvara under tiden som enkäten besvaras. Om det mot förmodan 
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finns oklara begrepp i enkäten finns vi till hands och kan förklara dessa. För att försäkra oss 

om att individerna som ska besvara enkäten uppfattar den som vi tänkt oss, har vi formulerat 

raka frågor där de svarande inte ges chans till egna tolkningar. 

 

Försökspersoner 

Vi har gjort enkäter bland slumpvis utvalda lärare på sju skolor i en kommun i norra Sverige 

med ca 550 anställda lärare. Vi valde att sprida vår enkät på sju skolor för att få ett bredare 

urval. Att vi valde just dessa skolor beror på att vi har någon form av relation till dem. De 

lärare som svarat på vår enkät arbetar från förskoleklass upp till skolår nio. Den totala 

mängden enkäter vi ville ha in var 100 stycken. Ett hanterbart antal enkäter som underlättar 

redovisningen så det kan utläsas i procent om läsaren så vill. Vårt sätt att genomföra 

enkätundersökningen har gjort att vi inte har fått något bortfall. Vi valde att genomföra 

enkäten på plats för att kunna ge svar på eventuella frågor som dyker upp, men framförallt för 

att undgå bortfall.  

 

Enligt Davidsson och Patel (2003) är det viktigt att det framgår om deltagandet är anonymt 

eller inte. När vi presenterade enkäten förklarade vi att den var helt anonym och det framgår 

även att den är det då vi inte efterfrågat vare sig arbetsplats eller exakt ålder. Detta har inte 

varit relevant information för vår undersökning. Vidare har vi inte behandlat enkäterna var 

skola för sig, utan bearbetat dem som helhet.  

 

Material 

Vi har använt oss av två frågor från Lärarförbundets undersökning (Boric, 2005) som de har 

gjort bland sina anställda. Vi har även konstruerat egna enkätfrågor utifrån de fakta vi samlat i 

bakgrunden. Genom att besvara dessa har lärarna beskrivit sin inställning till sitt uppdrag men 

även fått visa sina kunskaper om hur de som lärare har möjlighet att ingripa vid 

ordningsproblem och brottsliga handlingar i skolan. Enkäten i sin helhet, bilaga 1.  

 

Genom att använda både öppna och slutna frågor har vi fått ett bredare material. Öppna frågor 

ger den svarande möjlighet att uttrycka egna reflektioner och åsikter. I de öppna frågorna 

finns inga svarsalternativ som de slutna har. Enkäten är i hög grad standardiserad då den är 

utformad likadant för alla svarande och de befinner sig i samma situation vid svarstillfället. 
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Trost skriver att förhållandena under vilka de olika människorna svarar på våra frågor helst 

ska vara desamma. Vårt sätt att genomföra enkäten gör att förhållandena blir så lika som det 

är möjligt. Enkäten har också en hög grad av strukturering då den behandlar samma ämne 

(Trost, 2001). 

 

Frågorna i enkäten är kvalitativa och resultatet har i huvudsak tolkats kvalitativt. Vi 

efterfrågade på vilket sätt läraren agerar i en beskriven situation och varför de skulle agera på 

ett sådant sätt. Vi har även frågat efter deras inställning till sitt uppdrag gällande 

ordningsproblem av olika slag och om de anser att de behöver utbildning i vad lagen ger dem 

för befogenheter att ingripa vid ordningsproblem. 

 

Om jag däremot är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 

att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en kvalitativ studie rimlig. (Trost s 22.) 

 

Procedur 

Vi presenterade oss och syftet med vår enkät. Patel och Davidsson (2003) säger att var och 

ens bidrag är viktigt för att vi ska få möjlighet att se om en förändring behövs, liksom att 

syftet står i relation till de svarandes verklighet.  

 

Rektorerna på respektive skola gav sitt medgivande till att vi fick genomföra enkäten under en 

arbetsdag. Rektorn skickade ut ett gruppmail till personalen för att uppmana dem att komma 

och hjälpa oss med vårt arbete.  

 

Vi satt i personalrummet och inväntade lärare som under sin rast ställde upp och besvarade 

enkäten. Vi presenterade vårt syfte och var beredda på att förtydliga eventuella oklarheter 

under tiden vi väntade in svaren. Enkäten är enkelt formulerad för att frågeställningarna ska 

vara så tydliga som möjligt. Den är lättöverskådlig och tar inte för mycket tid i anspråk av 

svaranden. Lärarna instruerades att svara relativt snabbt på frågorna då de i verkliga 

situationer tvingas agera utan någon längre betänketid. 
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Databehandling 

Då vi började läsa enkäterna såg vi snabbt att variationen på svar inte var särskilt stort, vilket 

förenklade bearbetningen avsevärt. Vi gjorde en frekvenstabell enligt Rudbergs (1993) modell 

och kunde tydligt se vilka alternativ som var vanligast förekommande. Motiveringarna vi 

erhållit till frågorna 12 och 14, återger vi i berättande form.  

 

Resultat och diskussion 

Här redovisas svaren på enkätfrågorna i kronologisk ordning då vi valt att följa Backmans 

(1998) råd om att slå ihop de båda rubrikerna resultat och diskussion till en enda. Backman 

anser det lämpligt när resultatet redovisas fråga för fråga, vilket ofta är fallet vid 

enkätundersökningar.  

 

Enkätundersökningen behandlar vad lärarna har för inställning till sitt och skolans uppdrag 

när det handlar om ordningsproblem, konflikter och våld. Enkäten synliggör även lärarnas 

medvetenhet eller brist därpå, gällande vilka befogenheter de har enligt Lagen att ingripa vid 

brottsliga handlingar i skolan. Vi har valt att redovisa frågorna i tabeller för att göra materialet 

mer lättöverskådligt trots att Backman (1998) anser att det krävs minst fyra siffergrupperingar 

för att en tabell ska vara lättare att läsa än löpande text. Vi tycker resultatet blir tydligare på 

detta sätt. Eftersom vi genomförde exakt 100 enkäter kan svaren utläsas i procent eller antal, 

vilket medför att det står läsaren fritt att välja.  

 

Enkätredovisning 

I vår undersökning deltog 100 lärare, varav 34 var män och därmed 66 kvinnor. I 

åldersintervall 36-50 representerades merparten, 55 stycken. Spridningen mellan 

skolårsintervallen var jämnt fördelad. 

 

Fråga 4. 

Vilken eller vilka av alternativen nedan anser du ingår i lärarens uppdrag att hantera? 

Flera svar möjliga. 
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Vi ville ta reda på lärarnas inställning till sitt uppdrag, vad de själva anser ingår i arbetet. Här 

fick de fyra alternativ att välja mellan nämligen, ordningsproblem, konflikter, våld eller inget 

av dessa. 

 

Tabell 1. Vad ingår i lärares uppdrag? 

Alternativ Svar 

Ordningsproblem 3 

Ordningsproblem och konflikter 37 

Ordningsproblem, konflikter och våld 56 

Inget av dessa  4 

 

Kommentar  

Enligt tabell 1 är det endast 3 lärare som anser att det bara är ordningsproblem av alternativen 

som ingår i uppdraget. Betydligt fler anser att också konflikter bör hanteras, 37 stycken. Drygt 

hälften, 56 lärare, anser att alla tre alternativen ingår i lärares uppdrag. 4 av de som svarat på 

enkäten anser inte att några av dessa alternativ ingår. Av detta kan vi utläsa att 96 lärare anser 

att ordningsproblem ingår i deras uppdrag, 93 stycken anser även att konflikthantering ingår. 

Som framgår av tabellen är det drygt hälften som dessutom tycker att lärare ska hantera det 

våld som kan uppstå i skolan.  

 

Fråga 5. 

Anser du att lärare har skyldighet att ingripa vid brottsliga händelser i skolan, såsom 

pågående misshandel? 

Denna fråga handlar om lärarens inställning till att ingripa vid brottsliga händelser i skolan, vi 

tar misshandel som exempel. Vi får reda på lärarnas inställning till sitt uppdrag, men även om 

de känner till att Lagen kräver att de aktivt ingriper.  

 

Tabell 2. Skyldigheter att ingripa. 

Alternativ Svar 

Ja 91 

Nej 9 

 



 18 

Kommentar  

Tabell 2 visar tydligt att lärarna anser att de har en skyldighet att ingripa vid brottsliga 

händelser i skolan, 91 svarade ja på frågan. Vi jämförde resultatet i fråga 4 med svaret på den 

här frågan. Skillnaden i resultatet på dessa två frågor är att när lärarna får ange vad de tycker 

ingår i sitt uppdrag, är det endast 56 stycken som anser att hantera våld ingår. Stöter de 

däremot på en pågående misshandel är det 91 lärare som anser att de har en skyldighet att 

ingripa. Av dessa tillade en att du som lärare inte har den skyldigheten, men däremot som 

medmänniska. 9 lärare ansåg inte att de hade någon sådan skyldighet.  

 

Slutsatser och diskussion av fråga 4 och 5 

Eftersom media låtit oss veta att många lärare är av den uppfattning att de inte ens kan ta i 

elever, förstår vi dem som i fråga 4, valt att inte se våldet som en del av lärarens uppdrag. Att 

hantera våld borde naturligtvis inte ingå i lärarens uppdrag, de är ju pedagoger, inte poliser. 

Även om inte alla lärare anser att det ingår i läraruppdraget att hantera våld, visar resultatet att 

de allra flesta ändå skulle ingripa i en akut situation. Knappt hälften av lärarna anser inte att 

hantering av våld ingår i deras uppdrag, men de ingriper ändå, i vissa fall av medmänsklighet.  

 

Men med tanke på vad Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 1985) säger om att skolan ska uppfostra och utbilda elever i en 

demokratisk anda, arbeta med värdegrund och lära eleverna ett socialt samspel, känns det 

märkligt att vissa lärare inte ser våldshantering som en del av uppdraget. Det är inte klart 

uttalat i styrdokumenten vart gränsen går för vad en lärare ska acceptera, det känns som det är 

en tolkningsfråga som överlämnas till respektive skola.   

 

Av Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) framgår det att lärarens uppdrag är att 

tillsammans med hemmet fostra eleverna i socialt samspel och utveckla deras trygghet. Alla 

har rätt att känna trygghet i skolan, såväl elever, lärare, som övrig skolpersonal, men även 

föräldrar. En förälder ska inte behöva oroa sig över sitt barns välbefinnande när det är i 

skolan. Skolans personal ansvarar för att barnen har det bra där. Vår undersökning visar att 

alla inte har samma inställning till sitt uppdrag. Vi anser att styrdokumenten borde bli 

tydligare så att alla vet vad som gäller och vad som förväntas av lärare och övrig skolpersonal. 

Lagen tar upp underlåtenhet att hindra brott, och lägger ett stort ansvar på lärarna, då Lagen 

faktiskt kräver att de aktivt ska ingripa, om de kan göra det utan att utsätta sig själva eller sina 

närmaste för fara.   
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Fråga 6. 

En elev blir våldsamt misshandlad i rasthallen, du ser det och tid finns inte för dig att 

hämta hjälp. Vad gör du? 

Enligt Brottsbalken (Thomson, 2003) har envar rätt att åberopa nöd och nödvärn, både för 

egen del och för annans. Du har rätt till detta om du inte brukar mer våld än nöden kräver. Då 

kan du agera utan att bli fälld. Vi har i vår kategorisering av denna frågas svar resonerat att ett 

ingripande handlar om att agera på något sätt. Det behöver alltså inte innebära att läraren rent 

fysiskt går in i ett pågående slagsmål. Denna fråga var öppen, lärarna gavs alltså möjlighet att 

själva skriva vad de skulle göra i denna situation och motivera varför. 

 

Tabell 3. Pågående misshandel, vad gör du? 

Alternativ Svar 

Ingriper själv 67 

Ingriper – skickar efter hjälp 30 

Ringer polisen 1 

Ingriper inte 2 

 

Kommentar  

Svaren var ganska entydiga. Tabell 3 visar att så gott som alla lärare valde att ingripa. En del 

tänkte sig att ropa på hjälp, andra skulle skicka en elev efter hjälp. Vissa hade för avsikt att 

försöka avstyra/hantera situationen själv, någon tillkallar polis. 9 av de 98 som ingriper har i 

sin motivering uppgett att alla borde känna skyldighet att ingripa, om inte annat så för att du 

är vuxen. De allra flesta svarade att de skulle ingripa, men utelämnade motivering. 2 av alla 

tillfrågade skulle dock avstå från att lägga sig i.  
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Fråga 7. 

En del väljer att inte ingripa vid våldsamma händelser i skolan. Vad tror du det beror 

på? 

Syftet med frågan är att försöka sätta fingret på vad som hindrar en del lärare från att ingripa. 

 

Tabell 4. Orsak till att inte ingripa. 

Alternativ Svar 

Allmän rädsla 59 

Rädsla att bli skadad 15 

Rädsla för repressalier 11 

Okunskap vad som är tillåtet 3 

Alla fyra ovanstående 10 

Ej svar 2 

 

 

Kommentar  

Tabell 4 visar att nästan alla lärare, 94 stycken, tror att det beror på rädsla om ett ingripande 

uteblir. Rädslan de beskrev var att själv bli skadad, skada en elev samt rädd för repressalier 

som att bli polisanmäld eller hotad av en elev. En del trodde också att det merarbete 

situationen innebär, avskräcker lärare från att lägga sig i. De 6 vi placerat under annat, har 

angett skäl som osäkerhet, ovilja till inblandning, vet ej och att det kan anses jobbigt att 

beblanda sig i sådana situationer.  

 

Slutsatser och diskussion av fråga 6 och 7 

Det är tydligt att så gott som alla lärare som svarat på enkäten vill hjälpa till, men om de inte 

gör det, tror de allra flesta att det beror på någon slags rädsla. I princip alla ser sig själva 

ingripa i en pågående misshandel, men de verkar förstå dem som inte gör det. I Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) står det att läraren tillsammans med övrig skolpersonal ska 

uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och stävja alla former av 

kränkande behandling. Av detta utläser vi att lärare och övrig skolpersonal har en skyldighet 

att behandla alla slags konflikter och kränkningar, vare sig våld förekommer eller inte. Vi 

tycker inte att det framgår vad kränkande behandling innebär. Om någon blir svårt 
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misshandlad, är det att anse som kränkande behandling? Vi tycker det. Och är det så, borde 

det vara lärarens skyldighet att ingripa under skoltid, vilket även resultatet i fråga 5 visar på.  

 

Nöd och nödvärn nämns sällan eller aldrig i skolsammanhang, vilket vi finner besynnerligt. 

Vår undersökning visar att många tror sig veta varför en del inte ingriper vid våldsamma 

situationer i skolan. De menar att det till största delen beror på rädsla av olika slag. Vi tror att 

om lärares medvetenhet om Lagen ökade, skulle de kunna känna en större trygghet på sin 

arbetsplats. Är skolpersonalen rädd för att koppla in polisen eller ingripa på annat sätt och 

därför låter olika saker bero, innebär det en dold acceptans som inte bidrar till någon 

förbättring, tvärtom. Vi ifrågasätter, liksom Forsell (1987), om lärarna är medvetna om vilka 

redskap de har till sitt förfogande när de möts av våld i skolan. Om lärarna saknar kunskaper i 

Brottsbalkens (Thomson, 2003) paragraf om rätten att åberopa nöd och nödvärn både för egen 

och annans del, framgår inte av denna frågas svar.   

 

Fråga 8. 

Om en elev bär kniv i skolan, vad kan du göra? 

Vi har under arbetet med den här undersökningen fått höra om flera fall där elever har haft 

med sig kniv till skolan, en aktuell fråga. Hur sådana situationer ska hanteras finns reglerat i 

Knivlagen (Thomson, 2003).  

 

Tabell 5. Vad gör du om en elev har kniv i skolan? 

Alternativ Svar 

Beslagtar kniven – utan att 
ange vidare åtgärd 

21 

Beslagtar kniven - polis 22 

Beslagtar kniven - rektor 21 

Beslagtar kniven under skoltid 7 

Polisanmäler direkt 15 

Övrigt  14 

 

Kommentar  

Tabell 5 visar vad lärarna svarat att de skulle göra om en elev hade med sig kniv till skolan. 

21 av de tillfrågade anger att de skulle beslagta kniven men berättar inte vad de gör med den 

efter beslaget. 22 lärare beslagtar kniven och ringer därefter polisen. Ytterligare 21 av de 
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svarande beslagtar kniven och överlämnar sedan kniven och ärendet till rektorn. 7 lärare anger 

att de skulle beslagta kniven under skoltid och låta eleven få tillbaka den när skolan slutar 

eller att vårdnadshavare fick hämta den då. 15 lärare ringer polisen direkt utan att göra ett 

beslag och 14 stycken ger andra exempel på hur de skulle hantera situationen. Ett exempel är 

att de pratar med eleven för att i nästa steg ringa deras vårdnadshavare som i sin tur får ta 

hand om kniven. Att eleven får gå hem med kniven under skoltid och få frånvaro som påföljd 

är den sista lösningen vi väljer att presentera här.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 8 

Knivlagen (Thomson, 2003) innebär bland annat att det är förbjudet att bära kniv inom ett 

skolområde, ett brott på vilket fängelse kan följa. Om en elev bär kniv på skolan har envar, 

vem som helst, rätt att gripa eleven. För att få ta en kniv i beslag krävs det ett gripande först. 

Ett beslag ska alltid överlämnas till polis skyndsamt. Vi får inte veta om lärarna vet varför de 

kunde ta kniven i beslag, inte heller om de vet vad de ska göra efter att de tagit den i beslag.  

Mest troligt agerar de instinktivt och med sunt förnuft. Klarhet i hur det förhåller sig får vi 

inte reda på i vår undersökning, eftersom vi inte frågat efter det.  Vi tycker det är 

anmärkningsvärt att 7 lärare tar hand om kniven åt eleven under skoldagen för att ge tillbaka 

den efter skolan slutar. Lika anmärkningsvärt är det att 14 lärare tycker det räcker att prata 

med eleven och i vissa fall kontaktar vårdnadshavaren för att överlämna ansvaret till denna. 

Regler för hur man ska hantera kniv på allmän plats eller inom skolområde finns tydligt 

reglerat i Knivlagen (ibid). Det är alltså 21 lärare, en femtedel, som erkänner att de faktiskt 

sopar problemen under mattan. Är det fler i en verklig situation? Vem vill ta ansvar för vad 

eleven gör med kniven efter skoldagens slut? Knappast den lärare som har förvarat kniven åt 

eleven under skoltid.   

 

Vår undersökning visar att de flesta, 77 stycken, beslagtar kniven. Det förutsätter att den 

knivbärande eleven är snäll och tillmötesgående och kanske endast haft för avsikt att visa upp 

kniven för sina kamrater. Den erfarenhet som en av oss har från sin tidigare arbetsplats, 

närpolisen, är att det finns många exempel på elever som haft med sig kniv till skolan för att 

kunna sätta sig i respekt hos andra eller i värsta fall försvara sig. Det kanske inte alltid är 

möjligt att faktiskt ta kniven i beslag, det kan vara förenat med livsfara.  
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Fråga 9. 

Du vet att en elev har stöldgods i sitt elevskåp. Vad kan du göra? 

Syftet med frågan är att se om de känner till att det är förbjudet att öppna elevskåp. Det är 

enligt Rättegångsbalken (Thomson, 2003) att jämställas med att göra en husrannsakan, en 

åtgärd som endast polis får göra. Ett sätt att kringgå detta är att skolan upprättar ett kontrakt 

mellan skolan och elevens vårdnadshavare. I detta kan vårdnadshavaren medge att skolan på 

förekommen anledning har rätt att öppna elevens skåp. 

 

Tabell 6. Vad gör du om en elev har stöldgods i skolan? 

Alternativ Svar 

Kopplar in polisen 48 

Informerar rektorn 29 

Öppnar skåpet  7 

Öppnar skåpet – kontrakt finns  6 

Övrigt 10 

 

Kommentar  

Enligt tabell 6 kan vi se att knappt hälften, 48, av de tillfrågade tillkallar polis direkt. 29 lärare 

lämnar över ärendet till rektorn. 13 stycken anger att de skulle öppna skåpet, 7 av de 13 menar 

att de gör det i vittnes närvaro, de andra 6 uppger att det finns ett kontrakt upprättat. De övriga 

10 lärarna har svarat ”vet ej”, pratar med elev och föräldrar och ”vi får inte göra någonting 

alls”.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 9 

Ungefär en tiondel vet inte hur de ska handla eller öppnar skåpet i tron att det är tillåtet tack 

vare att de har ett vittne med sig. De hade under ”motivera” möjlighet att beskriva under vilka 

omständigheter detta skulle kunna tänkas vara tillåtet. För att skolans personal ska kunna 

öppna ett elevskåp krävs det att skolan informerat eleven om att skåpen är skolans egendom 

och att endast skolans material ska förvaras i dessa. Skolan måste också informera om att 

skolan har rätt att öppna skåpen på förekommen anledning. En av skolorna vi besökte med vår 

enkät hade som rutin när skolan startade på hösten att upprätta ett kontrakt där 

vårdnadshavaren medger att skåpet får öppnas av skolans personal. Det är ett smidigt sätt att 

hålla sig inom lagens ramar och borde kanske praktiseras av alla skolor där det finns elevskåp.  
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Fråga 10. 

Du är säker på att en elev mottagit en mindre leverans narkotika under lunchen och 

eleven har den i sin ficka. Skoldagen är inte slut. Vad kan du göra? 

I den här frågan berör vi egentligen två brottsliga företeelser, dels innehav av narkotika dels 

kroppsvisitation. Vi sätter dock fokus på kroppsvisitationen i denna fråga då det är förbjudet 

att kroppsvisitera någon. Vi vill veta om de känner till det. Enligt Rättegångsbalken 

(Thomson, 2003) får en sådan åtgärd endast göras av polis. Föremål som ska tas i beslag av 

envar måste vara synliga. 

 

Tabell 7. Vad gör du om en elev har narkotika i skolan? 

Alternativ Svar 

Ringer polisen  58 

Informerar rektorn 32 

Tar hand om själv 5 

Övrigt 5 

 

 

Kommentar  

Tabell 7 visar att drygt hälften, 58 stycken, kopplar in polisen direkt. 32 lärare informerar 

rektorn som förväntas göra polisanmälan. Av de 10 lärare som vi kategoriserat under övrigt är 

det 5 stycken som uppger att de skulle försöka förmå eleven att lämna ifrån sig narkotikan till 

läraren. Vi får däremot inte veta vad de skulle göra efter att ha mottagit den. De övriga 5 

lärarna hanterar det själv genom samtal med eleven, dess föräldrar, väljer att resonera med 

kollegor eller har svarat ”vet ej”.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 10 

Ingen har valt att plocka narkotikan från elevens ficka, utan valt att be eleven överlämna det 

självmant. Detta är helt korrekt enligt Rättegångsbalkens (Thomson, 2003) paragraf om 

kroppsvisitation. Det är, precis som lärarna uttrycker det, en polissak. 32 lärare har valt att 

informera rektorn och för att få ta del av vad som skulle kunna tänkas hända efter det, krävs 

en fortsatt undersökning riktad mot rektorer. Lärarna har valt att hantera situationen på olika 

sätt, men korrekt. Ingen skulle ha gjort en kroppsvisitation som läraren vi berättade om i 

bakgrunden (Bergstrand, 2005). 
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Fråga 11. 

Har du kunskaper om vilka befogenheter du har enligt Sveriges Lagar, 

Grundskoleförordningen, Skollagen eller annan lagtext: 

Med den här frågan ville vi se hur många som tycker sig känna till vilka befogenheter de har 

enligt de lagar och förordningar som gäller i skolan och i förlängningen Sveriges Lagar 

(Thomson, 2003).  

På denna fråga har de svarande haft möjlighet att markera vid varje enskild lag/förordning om 

de anser sig ha kunskaper i nämnd lag/förordning. Resultaten ska ses som svar på fyra 

fristående frågor. 

 

Tabell 8. Kunskaper om lagar och förordningar. 

Alternativ Ja Nej 

Sveriges Lagar 26 74 

Grundskoleförordningen 39 61 

Skollagen 43 57 

Annan lagtext 1 99 

 

Kommentar  

74 lärare anser sig inte ha kunskaper i Sveriges Lagar (Thomson, 2003) och 61 saknar 

kunskaper i Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994). 57 känner sig inte så 

välbevandrade i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) och 1 lärare uppger sig ha 

kunskaper i annan lagtext, nämligen socialtjänstlagen.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 11 

Vi konstaterar att många lärare saknar kunskaper om vilka befogenheter de har enligt Sveriges 

Lagar (Thomson, 2003). De flesta verkar trots allt känna till att de kan beslagta en kniv, att 

det är förbjudet att öppna ett elevskåp och att misshandel inte är tillåtet. Att de trots detta 

anser sig behöva mer kunskap om Lagen kan tyda på att de faktiskt inte vet vad den säger och 

vilka krav Lagen ställer för att vi ska kunna använda den på rätt sätt.   

 

Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994) ger bland annat lärarna rätten att 

visa ut en elev från en lektion. 61 lärare känner antingen inte till detta eller så är de inte 

medvetna om att det är i Grundskoleförordningen detta är stadgat. Då vår utbildning i princip 
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inte behandlat denna och mest troligt inte de verksamma lärarnas heller, borde rektorn ansvara 

för att den kommer till allas kännedom.  

Knappt hälften uppger sig känna till vad skollagen ger dem för befogenheter. Är det för att de 

vet att den inte ger några sådana, eller är det för att de inte vet vad som står i den? Vi får inte 

veta hur de tänkt när de svarat på skollagsfrågan, eftersom vi inte frågat efter det.  

 

Fråga 12.  

Om du svarat nej på någon av ovanstående, känner du behov av att få utbildning i 

någon av dessa lagtexter? 

Lärarna har på denna fråga möjlighet att tala om i fall de känner ett behov av mer utbildning i 

någon av de lagtexter vi nämnt. 

 

Tabell 9. Utbildningsbehov. 

Alternativ Svar 

Ja 83 

Nej 11 

Ej svar 6 

 

Kommentar  

De 11 som svarade nej ansåg sig ha tillräcklig kunskap om lagen eller förlitar sig på sitt sunda 

förnuft. Av de 83 som svarade ja känner många ett stort behov av att få kännedom om vad 

lagarna ger dem för rättigheter och skyldigheter. Vi har ett internt bortfall på 6 stycken som 

inte svarade på frågan alls.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 12 

Vi konstaterar att lärarna anser att det finns ett stort behov av utbildning i vad Lagen säger 

och vilka befogenheter den medger. Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) har 

rektorn ansvaret för att lärarna får kompetensutveckling så att de kan utföra sina uppgifter på 

ett professionellt sätt. Forsell (1987) skriver om att lärarutbildningen brister när det gäller 

skoljuridik och även vi är av den åsikten. Vi skulle vilja föreslå att högskolorna som ger 

lärarutbildningen upprättar en kurs på åtminstone 5 p i Lag och rätt. Denna borde vara 

obligatorisk för alla som läser till lärare. Läraruppdraget innefattar så mycket mer än 

ämneskunskap, pedagogik, lek och lust att lära. Läraren och skolan har även del i ansvaret att 
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fostra eleverna till ansvarsfulla svenska medborgare i en demokratisk anda och som dessutom 

kan samspela socialt. Om du som lärare inte kan Lagen och dessutom väljer att inte markera 

dåliga och ibland kriminella beteenden genom att ingripa på något sätt, förefaller det svårt att 

leva upp till allt vad läraruppdraget innebär.   

 

Fråga 13. 

Har du klart för dig vilka åtgärder du kan vidta mot elever som stör studieron och 

tryggheten på lektioner och raster? 

Frågan vi ställde har vi lånat från Lärarförbundets undersökning (Boric, 2005). Vi ville se om 

lärarna kände sig bekanta och trygga med vad Grundskoleförordningen 

(Utbildningsdepartementet, 1994) säger.  

 

Tabell 10. Åtgärder att vidta mot störande uppträdande. 

Alternativ Svar 

Ja, i alla situationer 10 

Ja, i de flesta situationer 50 

Ja, men inte i alla situationer 35 

Ingen kommentar 5 

 

Kommentar  

Resultatet  i tabell 10 visar att endast 10 av 100 lärare känner sig säkra i alla situationer, på 

vad de har för möjligheter att hantera elever som uppför sig olämpligt. Hälften av lärarna 

känner sig säkra i de flesta situationer och 35 känner sig ganska säkra men inte i alla 

situationer. 5 lärare känner sig osäkra på vilka åtgärder de kan vidta när elever stör ordningen.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 13 

I Lärarförbundets undersökning (Boric, 2005) var det 21 % som kände sig säkra i alla 

situationer och 54 % i de flesta. 8 % svarade ja, men inte i alla situationer och 17 % angav nej 

som svar. Det är få som känner sig fullständigt trygga med sina befogenheter att upprätthålla 

ordningen på lektioner och raster. Det stärker vår tolkning av resultatet i fråga 11, där lärarna 

själva säger sig sakna vetskap om vad Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 

1994) säger. Det står att läraren får visa ut elever från återstoden av en lektion, men det är inte 

alltid så enkelt som det kan låta. Det kan lika gärna ses som ytterligare ett dilemma. Vi vet att 
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du som lärare har ansvaret för den elev du visat ut, men utan möjlighet att veta vad eleven gör 

eller tar vägen. Vem tar ansvaret för vad den eleven gör utanför klassrummet? Det känns 

därmed inte som att denna möjlighet är så användbar såvida det inte finns ett back-up system, 

vilket en lärare efterlyser under nästa frågas exempel på ytterligare redskap.  

 

Fråga 14. 

Anser du att det behövs ytterligare redskap för att kunna skapa ordning och trygghet 

inom skolan i allmänhet? 

Även fråga 14 har vi lånat från Lärarförbundets undersökning (Boric, 2005). Som ren kuriosa 

hade vi även en öppen följdfråga där lärarna hade möjlighet att ge exempel på redskap de 

saknar för att kunna erbjuda eleverna studiero och trygghet. Vi presenterar dessa under 

resultatet. 

 

Tabell 11. Behov av redskap. 

Alternativ Svar 

Ja 81 

Nej 12 

Vet ej 2 

Inget svar 5 

 

Kommentar  

Tabell 11 visar på en stor önskan om ytterligare redskap. Vi ser att 81 lärare anser att det 

behövs ytterligare redskap och Lärarförbundets resultat (Boric, 2005) på denna fråga var 78 

procent. 12 av de tillfrågade anser inte att det behövs och 2 stycken har svarat ”vet ej”. Det 

interna bortfallet på denna fråga var 5. 

 

När lärarna som följd på vår fråga fick möjlighet att ge exempel på ytterligare redskap de 

skulle vilja ha, fick vi flera förslag. Bland förslagen kan nämnas att det skulle införas betyg i 

uppförande, att Lagen ger lärarna möjlighet att ”ta tag i elever” utan att de behöver frukta en 

polisanmälan samt att lärarnas befogenheter utökas för att upprätthålla ordningen. Vidare 

framförs att klara, tydliga och kännbara konsekvenser borde kunna vidtas vid regelbrott i 

skolan, men även att föräldrarna ska känna ett större ansvar för sina barns uppförande i 

skolan. En lärare skulle vilja ha ett back-up system, där en oberoende person tog hand om 
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elever som visats ut från lektioner. Några saknar det samarbete skolan hade med närpolisen 

tidigare, andra är av den uppfattningen att mindre skolor innebär mindre problem och därmed 

mindre behov av fler redskap.  

 

Slutsats och diskussion av fråga 14 

De likvärdiga resultaten i vår och Lärarförbundets undersökning (Boric, 2005) visar att 

behovet av fler redskap är en angelägen fråga för lärarna och att ämnet är lika aktuellt i vår 

kommun som i resten av landet. Lärarna känner sig uppenbart maktlösa i många situationer, 

men är de verkligen det? Vi tycker att lärarna som svarat på vår enkät ger intryck av att agera 

och ingripa på ett, för det mesta, riktigt sätt. Några lärare skulle vilja återinföra betyg i 

uppförande, vilket är något vi inte tror på. Vi ser framför oss hur vissa elever sätter prestige i 

att ha sämst betyg i uppförande. Däremot känner vi att klara, tydliga och kännbara 

konsekvenser borde ses som en nödvändighet. Lika lagar i skolan som i samhället. Gör 

eleverna något av brottslig karaktär, ska polis kopplas in och så vidare. Det mest effektiva 

borde trots allt vara, precis som några har föreslagit, små skolor som endast medför små 

bekymmer och därmed inget behov av ytterligare redskap. Närhet, vetskap om att vara känd 

och folk omkring sig som bryr sig om en, ger ett ömsesidigt ansvar och trygghet, och det 

kanske är den sortens redskap vi saknar mest idag. Alla vill bli sedda, alla vill bli hörda och 

det borde vara en rättighet för alla elever.   

    

Avslutande diskussion 
 
Vi inleder med att diskutera vår undersöknings validitet och reliabilitet, för att sedan övergå 

till avslutande diskussion om resultatet kontra bakgrunden utifrån syftets huvudfråga. Vi 

avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning.  

 

När ett brott begås eller uppdagas i skolan, bör det behandlas korrekt och handfast. Enligt 

erfarenhet från arbetet vid närpolisen vet vi att skolan inte vänder sig till polis i den 

omfattning det faktiskt finns fog för, vilket vårt resultat också visar. Rent brottsliga handlingar 

borde hanteras på det sätt samhället hanterar dem. Vi tror att om skolan ska ”leka polis och 

domstol” kan det ge eleverna fel bild av samhället och dess konsekvenser. 
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Validitet 

 
För att uppnå en god validitet ska man verkligen ha undersökt det man vill undersöka.  Patel 

och Davidsson (2003) presenterar sätt att säkerställa validiteten och ett av dessa har tilltalat 

oss. Det är innehållsvaliditeten, och den innebär att innehållet i bakgrunden analyseras och 

utformar mätmetoden, i vårt fall enkäten, efter detta. Bakgrunden täcker vårt syfte och vi är av 

den uppfattningen att även vår enkät gör det. Vissa frågor skulle ha kunnat vara än mer 

direkta för att vi på ett tydligare sätt skulle kunna dra slutsatser om lärares medvetenhet om 

vad lagen ger dem för befogenheter. Vi valde dock att inte göra det, då vi var rädda att de 

skulle uppleva enkäten som en myndighetskontroll och därmed avstå från att besvara den. När 

vi sammanställde fråga 11 insåg vi att vi borde ha gett lärarna mer nyanserade svarsalternativ. 

Vi fick inte reda på om de hade några kunskaper överhuvudtaget eller om kunskaperna de 

hade var omfattande eller ringa. 

 

Reliabilitet 

 
Tillförlitligheten i en undersökning, reliabiliteten, innebär att undersökningen är rättvist gjord 

och att resultatet skulle bli detsamma om vi genomförde samma undersökning på nytt. Skulle 

undersökningen göras bland några andra lärare, i en annan kommun, torde svaren bli 

likvärdiga. Vi anser att reliabiliteten är god i vår undersökning, då vi fick likvärdigt resultat 

med Lärarförbundets undersökning. Lärarna som deltog i vår enkät uppbar olika åldrar, 

arbetade i olika skolår och på olika skolor. Vidare besvarade de enkäten oberoende av 

varandra och trots det konstaterade vi att svaren inte skiljde sig åt nämnvärt.  Det styrker 

reliabiliteten ytterligare anser vi. Slumpmässiga faktorer tror vi inte kan ha påverkat 

undersökningen eftersom vi bestämt innan hur många svar vi ville få och att vi hade 

rektorernas stöd. 

 

Sammanfattande diskussion 

 
Syftet med vår undersökning var att se hur lärare uppfattar sitt uppdrag, när det handlar om 

ordningsproblem, men även att se om de är medvetna om vad Sveriges Lagar (Thomson, 

2003) ger dem för befogenheter att ingripa vid brottsliga handlingar som sker på skolan. Vi 

har sett att lärarna ser olika på vad som ingår i deras uppdrag, vad som är deras skyldigheter 

som lärare. Lärarna handlar många gånger korrekt och resolut, men det borde råda en större 
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enighet om vad skolan och dess personal har för ansvar i olika situationer. Vi är av den 

uppfattningen att alla lärare borde känna lika stort ansvar och vara överens om vad som ingår 

i deras uppdrag för att uppnå en större trovärdighet och högre status. Kanske är det här 

Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985) och styrdokumenten borde bli tydligare, i sin 

presentation av skolans och lärarnas uppdrag?  

 

Vi har tagit del av medias bild av hur det kan gå för lärare som ingriper vid olika 

ordningsproblem men även vid brottsliga handlingar i skolan. Naturligtvis har även lärarna 

gjort detsamma. Påverkar media lärare att avstå från att ingripa vid vissa situationer? Vi har 

inte ett klart svar på detta i vår undersökning, men när lärarna ger förslag på vad som kan 

tänkas hindra kollegor från att ingripa i våldsamma situationer uppger de bland annat rädsla 

för att bli polisanmälda samt repressalier. Vi undrar om rädslan är befogad. Kanske är det så 

att media bidrar med föreställningar om att elever är farliga, att lärarna är chanslösa inför 

Lagen och mer eller mindre tvingas stå handfallna inför ordningsproblem. Vi är av den 

uppfattningen att det ingår i lärarens uppdrag att stävja alla sorters problem som uppstår i 

skolan. Det framgår även av lagtexten vi presenterar i vår bakgrund under avsnittet om 

Brottsbalken. Det är till och med så att det kan ses som brottsligt att inte aktivt ingripa i 

situationer där elever blir utsatta för mobbning. Vi vågar påstå att detta är något som lärarna 

inte känner till.  

 

Rätten att aga elever var i början av 1900-talet en självklarhet  (Friman, m fl. 1985). 

Lyckligtvis togs denna befogenhet bort från lärare 1958 och det medförde en förändring i 

skolan. Eleverna hade fortfarande respekt för läraren, men fruktan försvann. Förr var det 

status att vara lärare, det är det inte idag. Kanske hade eleverna haft kvar respekten om alla 

lärare hade haft pondus och auktoritet, vågade vara vuxna som ställer krav och sätter gränser. 

Eleverna, barn och ungdomar, är idag väl upplysta om sina rättigheter. Skyldigheterna verkar 

ha tappats bort på vägen. Vi kan därför förstå att lärare känner att de behöver fler redskap 

idag. Men vi är å andra sidan inte säkra på att de skulle ge den effekt som lärarna hoppas på. 

Till syvende och sist tror vi det handlar om den enskilde läraren och hur de bemöter eleverna. 

Vi menar att läraren är det främsta redskapet i skolan.     

 

I debatten vi följt diskuteras Skollagens (Utbildningsdepartementet, 1985) bristfällighet. Det 

påstås att det inte finns skrivet någonstans om vad lärare får göra och vad eleverna inte får 

göra. Vi har hittat två paragrafer i Grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 1994) 
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som tar upp att elever inte ska uppträda på ett olämpligt sätt. Det preciseras inte närmare. Vi 

kan hålla med om att befogenheter och regler behöver utökas eller tydliggöras eftersom 

många känner en osäkerhet inför vad som bör gälla. Det finns fall som hör hemma i ”den grå 

zonen”, fall som inte är tillräckligt grova för att ses som kriminella, men som ändå är mer 

störande än olämpliga beteenden. Här, anser vi, saknas anvisningar för hur lärarna kan agera. 

Det är lärarna som är i skolan och möter eleverna i alla slags situationer. De vet vad de 

behöver för att kunna leva upp till styrdokumentens uppdrag, mål och riktlinjer.  

 

Vi har ställt frågan om lärare är medvetna om vilka befogenheter olika lagrum medger, men 

även tagit reda på deras inställning till sitt uppdrag när det kommer till ordningsproblem och 

våld. Kanske har vi utan att tänka på det undersökt om lärare är så hjälplösa som media målar 

upp. Vi har svårt att tro det då vår enkätundersökning visar att flertalet handlar på ett korrekt, 

resolut och ansvarsfullt sätt. Däremot kan det vara så att de inte alltid vet varför de gör eller 

kan göra vissa ingripanden. Vi har av lärarnas svar kunnat utläsa att de inte känner till vad 

Lagen kräver för att kunna göra till exempel ett beslag. Du får beslagta en kniv inom 

skolområde, men det förutsätter att du skyndsamt överlämnar den till polis. I enkätsvaren har 

vi sett att alla inte är medvetna om det. Många lärare känner ett behov av att få utbildning i 

lagar och förordningar. För att inte överskrida gränsen för vad som är tillåtet eller lika illa, 

avstå från att ingripa, behövs kunskap om Lagen. Lärare har fler redskap än de är medvetna 

om, men de saknar kunskap.  

 

Fortsatt forskning 

Vi skulle tycka att det vore intressant att undersöka vad rektorerna känner till om Lagen och 

styrdokument i övrigt när det handlar om de problem vi behandlar i vår undersökning. Många 

lärare förlitar sig på rektorerna, då de bollar över alla typer av konflikter till rektorn som 

förväntas lösa allt. Det är trots allt rektorn som har det yttersta ansvaret för det som händer i 

skolan. Därför skulle det vara intressant att ta del av rektorers kunskaper och tillvägagångssätt 

vid rent brottsliga företeelser i skolan. 

 

Efter att vi sett resultatet av vår undersökning har vi gjort en förfrågan hos polisen om det är 

vanligt att elever eller föräldrar anmäler lärare. Det visade sig att i den undersökta kommunen 

finns inte en polisanmälan gjord mot lärare de senaste 4 åren. I personalrummen på skolorna 

där vi genomfört vår undersökning, har diskussioner och resonemang förts angående lärares 
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utsatthet gällande ingripanden och ageranden i olika situationer. Lärarna säger att de inte 

vågar göra något för att risken att bli polisanmäld är så stor och att de känner sig villrådiga. 

Detta problem förefaller inte vara så stort i den undersökta kommunen som lärarna vill göra 

gällande och vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka hur det ser ut i övriga 

landet. Det skulle vara intressant att undersöka om media får problemet att verka större än det 

faktiskt är.   
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  Bilaga 1  

Enkät till lärare 

 
Läs igenom frågorna, ringa in eller stryk under dina svar där svarsalternativ finns. 
 
1.   Vilket år är du född? ..................................................................................................                 
 
 
2.   Kön:  Man  Kvinna 
 
 
3.   Vilket skolårsintervall arbetar du för närvarande i?  
                 

 År 1-3                      År 4-6                        År 7-9 
 
 
4/ Vilken eller vilka av alternativen nedan anser du ingår i lärarens uppdrag att 
hantera? Flera svar möjliga. 
 
1. Ordningsproblem  
2. Konflikter 
3. Våld 
4. Inget av alternativen 

 
 
5/ Anser du att lärare har skyldighet att ingripa vid brottsliga händelser i skolan, såsom 
pågående misshandel? 
   
Ja Nej 
 
 
6/ En elev blir våldsamt misshandlad i rasthallen, du ser det och tid finns inte för dig att 

hämta hjälp. Vad gör du? 

 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Motivera! 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 



  Bilaga 1  

7/ En del väljer att inte ingripa vid våldsamma händelser i skolan. Vad tror du det beror 
på? 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 
8/ Om en elev bär kniv i skolan, vad kan du göra? 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 

9/ Du vet att en elev har stöldgods i sitt elevskåp. Vad kan du göra? 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Motivera! 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 
10/ Du är säker på att en elev mottagit en mindre leverans narkotika under lunchen och 
eleven har den i sin ficka. Skoldagen är inte slut. Vad kan du göra ? 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

   
11/ Har du kunskaper om vilka befogenheter du har enligt: 
 
Sveriges Lagar?  Ja Nej 
 
Grundskoleförordningen? Ja Nej 
 
Skollagen?   Ja Nej 



  Bilaga 1  

 
Annan lagtext?  Ja Nej 
Om ja, ange vilken 
 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 
 
12/ Om du svarat nej på någon av ovanstående, känner du behov av att få utbildning i 
någon av dessa lagtexter? 
 
Ja Nej 
 
 
13/ Har du klart för dig vilka åtgärder du kan vidta mot elever som stör studieron och 
tryggheten på lektioner och raster? 
 
Ja, i alla situationer 
Ja, i de flesta situationer 
Ja, men inte i alla situationer 
Nej 
 
 
14/ Anser du att det behövs ytterligare redskap för att kunna skapa ordning och 
trygghet inom skolan i allmänhet? 
 
Ja  Nej 
 
 
Om ja, ge exempel. 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 
 
 
 

 
 
 




