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Abstract 
Our degree thesis is about insulting treatment between teachers and students at Colin 

Leclairgymnasiet in Södertälje. The purpose with this study was to find out when and how 

insults between teachers and students appear, and to what extent they appear.  

 

The method we have used for our study is a case study. Twenty teachers and eighty-eight 

students have filled out a questionnaire. The main questions we asked were: 

• Have you ever felt insulted by a teacher/student? 

•  Describe in words the event? 

• Have you ever unconsciously or deliberately insulted a teacher/student? 

• How can we prevent insulted acts? 

 

The results we have discovered show that students answer more honestly than their teachers 

do when they are going to reflect over themselves.  We believe that the students do not feel 

threatened by our study, like the teachers seem to be. We also assume that the teachers at 

Colin Leclairgymnasiet generally do not reflect over how they behave towards the students. 

Our recommendation to prevent insults among teachers and students is to create a mutual 

dialogue between teachers and students by practising intercultural ways to meet each other.    

 

Keywords: Case study, Student, Teacher, Insulting treatment, Intercultural, Reflect 

Sammanfattning 
Vårt examensarbete i pedagogik handlar om kränkningar mellan lärare och elever på Colin 

Leclairgymnasiet i Södertälje. Syftet med studien var att finna när och hur kränkningar mellan 

lärare och elever förekommer, och i vilken utsträckning kränkningar förekommer.  

 

Metoden vi har valt att använda i studien är en fallstudie. Studien är gjord med hjälp av en 

enkätundersökning som både lärare och elever på skolan har besvarat. Tjugo lärare och 

åttioåtta elever har besvarat vår enkätundersökning. Frågorna handlade bland annat om:  

• Har du känt dig kränkt av någon lärare/elev någon gång? 

• Beskriv händelsen i ord. 

• Har du själv någon gång omedvetet och/eller medvetet kränkt någon lärare/elev? 

• Hur kan man förebygga kränkningar? 
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Resultatet i vår undersökning visar att elever svarar ärligare än sina lärare då de ska reflektera 

över sig själva. Vi tror inte att eleverna på samma sätt känner sig hotade av vår undersökning 

som vi har upplevt hos lärarna på skolan. Dessutom visar undersökningen att lärarna på 

skolan vanligtvis inte verkar reflektera över hur de uppträder mot sina elever. Vår 

rekommendation för att förebygga kränkningar på skolan är att skapa en ömsesidig dialog 

mellan lärare och elever med hjälp av att ha ett interkulturellt förhållningssätt till varandra. 

 

 

Nyckelord: Fallstudie, Elev, Lärare, Kränkningar, Interkulturell, Reflektera 
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 1. Inledning 

1.1 Kränkning; ett ord med så många betydelser 

I dag känner många lärare och elever sig kränkta på olika sätt i skolan. Kränkningar 

förekommer i alla åldrar och i alla skolor. Det har gjorts en del undersökningar kring 

kränkningar i skolan de senaste åren. I en attitydundersökning som skolverket genomförde 

2001, visade det sig att 6 % av eleverna i år 7-9 och gymnasiet upplevt sig kränkta av lärare.1 

Regeringen har därför tagit kränkningar på allvar och utarbetade ett lagförslag som den 1 april 

2006 trädde i kraft. Det har länge varit förbjudet att kränka elever i skolan genom Lpf 94, 

1985 års skollag och arbetsmiljölagen. Men det är inte förrän nu som en skola kan bli åtalad 

för att ha bidragit till kränkningar av elever. 

 

När vi skulle välja examinationsämne var vi båda intresserade att skriva om något som vi 

själva kunde ha nytta av i vår roll som lärare. Med hjälp av arbetet med denna uppsats hoppas 

vi kunna undvika vissa felsteg i arbetet mot kränkningar.  

 

Men vad är egentligen en kränkning? Enligt skolverket är en kränkning när någon upplever att 

”den eller de som utför handlingar gör det på ett sätt som innebär att den riktas mot upplever 

någon form av utanförskap och/eller obehag”. 2 Eftersom själva ordet kränkning är så 

komplext och individuellt har vi därför valt att utgå från att om någon har upplevt sig kränkt 

då är personen också kränkt. 

 

Vår undersökning har visat att 62 % av eleverna, som har besvarat vår enkät på Colin 

Leclairgymnasiet i Södertälje har någon gång känt sig kränkta. Av dessa elever har 33 % känt 

sig kränkta av lärare på skolan. Av lärarna på skolan som svarat på vår enkät, har 70 % känt 

sig kränkta av någon elev eller av annan personal på skolan. Om vi sedan jämför dessa tal 

med skolverkets attitydundersökning har en alltför stor del av både lärare och elever på Colin 

Leclairgymnasiet känt sig kränkta.  

                                                 
1 www.ungdomstyrelsen.se 
2  Skolverket, 2002, Kränkande behandling ar och informella miljöer. Elevperspektiv på skolans miljöer och 
sociala klimat, s. 38 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete var att synliggöra när, hur och varför elever och lärare känner sig 

kränkta av varandra. Frågeställningar som då uppkommer är: 

 

• Vad är en kränkning? 

• Hur stor andel av eleverna respektive lärarna har känt sig kränkta? 

• När känner de sig kränkta? 

• Fick de hjälp att bearbeta kränkningen? 

• Har de omedvetet och medvetet kränkt någon lärare/elev? 

• Hur kan man förebygga kränkningar? 

1.3 Avgränsningar 

Flera studier har berört kränkningar och mobbing mellan elever. Bland annat är det skrivet en 

C-uppsats från Linköpings universitet 2003 ”Att bli behandlad som luft” som behandlar 

kränkningar mellan elever. Som motpol till detta har vi istället valt att fokusera oss på 

förhållandet mellan lärare och elev. Vår studie kommer inte att beröra föräldrar. De kan också 

känna sig kränkta av lärare i olika sammanhang, vilket i sig skulle vara en intressant studie att 

undersöka. Ett annat uppsatsämne som det skulle vara intressant att forska kring är 

kränkningar mellan lärare. Men eftersom uppsatsens omfång inte tillåter alltför stora 

undersökningar, är vi tvungna att avgränsa oss. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Forskningsområdet kränkningar berördes på 1990-talet av flera forskare.  

Dan Olweus skriver i sin undersökning ”Mobbing av elever fra lærere” att ca 12 % (28 

stycken) av lärarna i de skolor han undersökt har regelbundet utsatt elever för trakasserier. 

Olweus baserar sin studie på 31 skolor i Bergen, Norge. Antalet klasser som deltog i 

undersökningen var 102 stycken. Totalt deltog 2400 elever i undersökningen och gjordes på 

elever i år 6-9. Det framkom att ca 2 % (40 elever) av eleverna under de senaste fem 

månaderna hade blivit utsatta för ”lærermobbing”.3 Olweus drar slutsatsen att om Bergens 

                                                 
3 Olweus, Dan, (1996), Mobbing av elever fra lærere, Bergen, ALMA MATER FORLAG AS, s. 4 
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skolor utgör genomsnittet för den norska grundskolan, har 5100 av 52 500 lärare regelbundet 

utsatt elever för trakasserier i skolan.4 Med dessa siffror i åtanke är det enligt Olweus alltför 

vanligt att elever känner sig kränkta av lärare i skolan. Trots detta poängterar Olweus att de 

flesta lärare ca 90 % utför ett gott och ansvarsfullt arbete med sina elever.5  

 

I Jill Johanssons och Annette Salomonssons examensarbete ”Att bli behandlad som luft”6 

kunde de urskilja tre typer av kränkningar som eleverna i skolan utsätter varandra för. 

Kategorierna de kunde urskilja var: intrång, uteslutning och ignorering.7 I deras undersökning 

har de även konstaterat att elever efterlyser lärarnärvaro under rasterna i skolan.8 Ett problem 

som de har stött på är att ett uttalande från en person kan uppfattas som en kränkning för 

någon annan. Johansson & Salomonsson poängterar att den kränkte personen har 

tolkningsföreträde. Endast den personen kan säga om det är en kränkning eller inte.9  

 

Gunnel Colnerud tar upp i sin doktorsavhandling ”Etik och praktik i läraryrket”10 den 

amerikanske författaren Toms bok och artikel ”Teaching as a Moral Craft”. (1980/1984) 

Tom skriver att relationen mellan lärare och elev präglas av ojämlikhet. Läraren har en 

tvingande makt över eleven samt att eleven är beroende av lärarens undervisning. Innehållet i 

undervisningen är därför viktig för eleven. 

 

Colnerud diskuterar även lärarens autonomi 11. Hon visar i Lorties studie från 1977 som 

menar att läraryrket präglas av individualism, eftersom läraren rent fysiskt befinner sig ensam 

i klassrummet med sina elever. Colnerud menar också att lärare gärna lever i sin egen 

autonomi och undviker samarbete med andra lärare. Om lärarna under större delen av sin 

undervisningstid är ensamma i klassrummet med eleverna och samtidigt värnar om sin 

autonomi, blir det svårt att upptäcka när en lärare kränker elever. Kränkningar händer bakom 

stängda dörrar. Många lärare ser det som en förelämpning att få besök av en kollega eller av 

rektor i sitt klassrum, eftersom de känner sig övervakade. 

                                                 
4 Olweus, Dan, (1996), Mobbing av elever fra lærere, Bergen, ALMA MATER FORLAG AS, s. 19 
5 Ibid., s. 22 
6 Johansson Jill & Salomonsson Annette (2003) Att bli behandlad som luft. En empirisk studie om elevers 
uppfattningar av kränkning i skolan. Linköpings universitet. 
7 Ibid., s. 32  
8 Ibid., s. 32 
9 Ibid., s. 33 
10 Colnerud Gunnel (1995) Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i 
grundskolan, Stockholm 
11 Ibid, s. 160 
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Colnerud fokuserar även i sin doktorsavhandling på McTaggart (1998) som påpekar att det 

finns ett rättesnöre som lärare starkt delar. Colnerud menar att lärare inte vill ha påtvingade 

gemensamma regler om hur de skall arbeta i sitt klassrum. Lärarens autonomi och 

individualism resulterar i att insynen i klassrummen är nästintill obefintlig. Det medför att 

eleverna har svårt att påverka sin klassrumssituation. Läraren jobbar fritt bakom stängda 

dörrar och det kan vara svårt för elever som känner att de har blivit kränkta av sin lärare att bli 

trodda. Rädslan att inte bli trodd kan göra att de inte vågar berätta det för någon annan lärare. 

Det blir då en dubbelkränkning för eleven som åter igen känner sig kränkt eftersom hon/han 

inte blir trodd.  

 

Enligt Gunnel Colnerud finns det saker en lärare bör undvika att ta upp med eleven, för att 

förhindra kränkningar: 

• Det är viktigt att inte skrämma eleven. 

• Det är viktigt att inte ställa överkrav. 

• Det är viktigt att inte försämra självförtroendet hos eleven. 

• Det är viktigt att inte klampa på och påminna om tragiska händelser som skapar obehag.12 

2.2 Styrdokument och lagstiftning 

Efter att högskolorna och universiteten fick en diskrimineringslag år 2003, beslutade 

regeringen år 2004 att tillsätta en utredning13 som skulle främja lika rättigheter och motverka 

diskriminering och motverka kränkning i skolan på grund av ”kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”.14 Utredningen resulterade 

i en proposition som i oktober 2005 till riksdagen om att stifta en lag som behandlar 

diskriminering och kränkande behandling i skolan. Propositionen fick namn ”Trygghet, 

respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever” 15

 

 

 

                                                 
12  Colnerud, 1995, s. 78 
13 Skolans ansvar för kränkningar av elever, Statens offentliga utredningar SOU 2004: 50 
14 www.riksdagen.se, Utbildningsutskottets betänkande 2005/2006: UbU4, Trygghet, respekt och ansvar- om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
15 ”Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever” 
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Även om några riksdagsledamöter motsatte sig propositionen i form av en motion, övergick 

propositionen till ett betänkande i början av 2006. Utskottet avslog samtliga motioner och ett 

beslut fattades nu i vår 2006. Lagen infördes den 1 april 2006. Enligt läroplanerna får det inte 

förekomma diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Den nya lagen innebär 

att om det ändå förekommer diskriminering och kränkningar i skolan, står huvudmannen 

vanligtvis rektorn ansvarig. Om en elev anmäler skolan för diskriminering får denne inte 

utsättas för repressalier av rektorn eller någon annan person på skolan. 16 Den nya lagen ger 

elever i skolan ett tryggare skyddsnät än tidigare. 

 

Skolverket har kommit fram till att åldern hos eleverna har betydelse för hur de tolkar 

kränkningar. I skolverkets rapport från år 2002 ser yngre elever vuxna i skolan som ett stöd 

och resurs när de behöver hjälp. Däremot skiljer tankesättet sig hos äldre elever. De äldre 

eleverna anser att de vuxna i skolan inte agerar vare sig meningsfullt eller effektivt när de ber 

om hjälp.17  

2.3 Interkulturell kommunikation 

Kommunikation kommer från det latinska ordet communis och betyder gemenskap. 

Kommunikation är en viktig del i undervisningen för att skapa en bra gemenskap så att 

eleverna känner sig trygga i gruppen och inte är rädda för att misslyckas. Att uppnå trygghet 

och gemenskap i skolan kräver mycket arbete och hård träning i att kommunicera med 

varandra. Det är inte heller helt lätt att uttrycka sig. Därför kan det lätt hända att människor 

känner sig kränkta när de samtalar med varandra. Kanske tar någon person upp för mycket av 

tiden så att någon inte får komma till tals. Eller så kan personen som försöker kommunicera, 

uttrycka sig på ett sådant sätt att personer som lyssnar kan känna sig kränkta. Tonfallet eller 

kroppsspråket som personen använder sig av kan även uppfattas som kränkande.18   

 

 

 

                                                 
16www.riksdagen.se, Utbildningsutskottets betänkande 2005/2006: UbU4, Trygghet, respekt och ansvar- om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, s. 25 
17 Skolverket, 2002, Kränkande behandling och informella miljöer. Elevperspektiv på skolans miljöer och 
sociala klimat, s. 40 
18 Nevander, Lena, Kränkta människor samarbetar inte. 
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Lena Nevander Friström skriver i sin bok ”Kränkta människor samarbetar inte. Inte ens bra 

idéer fungerar utan samarbete”19 att människor som känner sig kränkta inte kan samarbeta. I 

ett klassrum så bygger en stor del av undervisningen på en fungerade relation mellan läraren 

och eleverna. Om eleverna då blir utsatta för kränkningar av läraren omedvetet eller medvetet, 

kan det medföra stora konsekvenser i elevgruppen. Enligt Nevander resulterar samarbetet 

mellan lärare och elev, i att eleven inte blir intresserad av att lyssna aktivt och vara med på 

lektionen. I arbetslivet kanske Nevanders teori om att kränkta människor inte samarbetar, 

lättare kan synliggöras. Konsekvensen blir att vissa arbeten stannar upp eller inte fungerar lika 

bra som det brukar göra. I skolan däremot är eleverna i en annan position, helt beroende av 

läraren.20

 

 3. Metod 
Vi har valt att göra en fallstudie över Colin Leclairegymnasiet i Södertälje. Skolan fick 

nedslag av Skolverket för att det förekommer kränkningar mellan personal och elever. 

Eftersom det har varit svårt att finna en bra fallstudiemall över hur vi skulle gå tillväga, har vi 

valt att utarbeta en egen metod. Vår undersökning bygger på enkäter som vi har delat ut till 

både personal och elever på Colin Leclairegymnasiet. Frågorna behandlar ämnet kränkningar 

i skolan. Vi har både ja/nej frågor och mer kvalitativa frågor med tomma rader för reflektion. 

Frågorna godkändes både av handledare och av rektor innan vi delade ut enkäterna till 

personalen och eleverna.  

 

Vi använder av oss av begreppen internt bortfall och externt bortfall som vi har hämtat från 

Göran Ejlertsson ”Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik.”21 Med externt bortfall 

räknar vi de personer som inte har möjlighet att delta i vår undersökning på grund av 

exempelvis sjukfrånvaro. Vi räknar även med de personer som vägrat delta i vår 

undersökning. (Se.4.3) Internt bortfall använder vi oss av när en person har besvarat vår 

enkät, men valt att inte svara på en relevant följdfråga. Vi har även valt att placera de personer 

som har besvarat enkäten, men inte kunnat svara på följdfrågorna, då frågorna inte berört 

dem. 

  

                                                 
19 Nevander, 2001 
20 Ibid, s.  
21 Eijlertsson, Göran, 1996, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, Lund, s. 127 
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Angående urvalet av besvarare, valde vi att hela personalgruppen på skolan och inte bara 

lärarna skulle besvara enkäten för att få en helhetlig bild över hur kränkningar kommer till 

utryck i skolan. Vi har använt oss av två typer av urval på eleverna, slumpmässigt- 22 och 

ändamålsenligt urval.23 Det slumpmässiga urvalet skedde med hjälp av skolans rektor och 

styrdes av när klasserna hade klassråd. Med rektorns hjälp kunde vi pussla ihop klasserna så 

att undersökningsdagarna blev effektiva. Önskemålet var dock att en klass i varje årskurs 

skulle besvara enkäten. Vi använde oss av en ändamålsenlig urvalsmetod,24  eller som Sharan 

B Merriam i ”Fallstudien som forskningsmetod” kallar det ändamålsinriktat urval. 25 Vårt 

motiv med det speciella urvalet var, att vi ville undersöka om åldern på eleverna hade någon 

betydelse i hur de tolkar vad som anses vara kränkande. Därför valde vi att göra 

undersökningen på alla tre årskurserna. Fyra av femton klasser á 25 elever fick bli urvalet i 

vår undersökning, totalt 88 elever. På grund av att vi fick ett stort antal externa bortfall i 

elevundersökningen, då många elever var frånvarande vid undersökningstillfället, samt att 

svaren från en klass var oseriösa, minimerades antalet elever som besvarade enkäten till 61 

stycken.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Med hjälp av rektorns hjälp fick vi möjlighet gå ut med våra enkäter till både elever och 

personal på skolan. Elevenkäterna gick vi själva ut med dem till tre utvalda klasserna för att 

kunna presentera enkäten och dess betydelse för vår undersökning. Efter att vi hade bearbetat 

enkäterna, valde vi att göra en intervju samt informella samtal med rektor Matts Andmarken. 

Intervjufrågorna grundade sig på intressanta frågor vi fått fram vid bearbetningen av 

enkätmaterialet. Vid intervjutillfället valde vi att specificera några direkta frågor till rektorn. 

De specifika frågorna vi ställde var: 

 

•  Vilka typer av kränkningar förekommer på skolan? 

• Vad gör ni för att motverka kränkningar i skolan? 

•  Hur går ni tillväga när en kränkning har skett i skolan? 

•  Vilka åtgärder sätts in? 

 

                                                 
22 Hartman, Jan, 2004, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori, s. 246-247 
23 Ibid, s. 245 
24 Ibid, s. 245 
25 Merriam, Sharan B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Lund s. 63 
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3.2 Enkäter  

När vi utformade enkäterna, tog vi hjälp av Judith Bells bok ”Introduktion till 

forskningsmetodiken”. 26 Vi har också haft användning av ”Enkätboken” av Jan Trost. 27  Vid 

bearbetningen av materialet, tyckte vi att ”Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik” 

av Göran Eilertsson28 gav oss många infallsvinklar hur vi skulle strukturera, sortera och 

analysera vårt material. 

 

  Vi introducerade enkäten med hjälp av allmänna frågor som ”Har du någon gång känt dig 

kränkt” och ”Har du någon gång känt dig kränkt av en elev/kollega” för att kunna smyga in de 

känsliga frågorna vi ville ha svar på. Vi kommer i vår resultatredovisning endast att fokusera 

oss på de frågor vi ville ha svar på.29

 

Instruktionerna vi gav eleverna vid undersökningstillfället var att de skulle svara så öppet och 

ärligt som möjligt, samt att vi ville ha utförliga svar på de kvalitativa frågorna. Vi var 

noggranna att betona för eleverna att enkäterna var anonyma och inte kunde spåras till någon 

enskild person. För att eleverna skulle känna sig obehindrade att besvara våra frågor, delade 

vi själva ut enkäterna under deras klassråd, vilket de har en gång i veckan. Under hela 

enkättillfället var vi båda närvarande i klassrummet för att kunna svara på eventuella frågor. 

 

Lärarenkäterna delade vi ut under personalens konferenstid. De flesta besvarade enkäten på en 

gång. Men det var några lärare som ville få lite mer betänketid innan de svarade.  De 

resterande enkäterna skulle vi vid ett annat tillfälle hämta på rektorsexpeditionen. Tyvärr 

fanns det inga enkäter på rektorsexpeditionen. Därför drabbades vi av ett externt bortfall då 

tio lärare inte ville svara på enkäten. Det externa bortfallet ökade då tjugo lärare/personal inte 

var närvarande vid utdelningstillfället av enkäterna. Vi kommer tillbaka till orsakerna till detta 

under vår redovisnings- och analysdel. (4.3) 

 

3.3 Metod för analys 

Vi kommer att redovisa vårt material tematiskt i resultatredovisnings- och analysdelen, 

eftersom vi har både kvantitativa Ja/Nej frågor och kvalitativa frågor. Ja/Nej svaren redovisas 

                                                 
26 Bell, Judith, 2000, Introduktion till forskningsmetodik, Lund, kap 8: utformning och hantering av enkäter. 
27 Trost, Jan, 2001, Enkätboken, Lund,   
28 Eilertsson, Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik   
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i diagram och löpande text. Svaren från de kvalitativa frågorna redovisas genom exempel. Vi 

har citerat enkätsvaren ordagrant. Därför förekommer det vissa felstavningar i 

resultatredovisningen. Utifrån undersökningsmaterialet har vi kategoriserat elevernas och 

lärarnas svar i olika kategorier. För att tydliggöra resultaten visar vi även deras svar i tabeller, 

diagram och löpande text. 

 

3.4 Undersökningens tid och rum 

Undersökningen genomfördes under fem dagar i maj månad 2006. Det första enkättillfället 

gjordes med en gymnasieetta. Tyvärr av flera skäl, kunde vi inte använda oss av denna klass 

utan var istället tvungna att välja en ny klass. Vi redogör för orsakerna till detta under 

oanvändbart redovisningsmaterial. (4.1) Vi var noggranna att poängtera för läraren som var 

mentor för den andra gymnasieettan att det var viktigt att eleverna svarade seriöst på frågorna. 

Läraren ville då få tio minuter på sig att introducera oss och enkäten innan vi började dela ut 

enkäterna. Under denna introduktion var vi inte närvarande i klassrummet. I efterhand tror vi 

det kan ha påverkat elevernas svar, eftersom svaren skiljer sig nämnvärt från de andra 

klasserna. Det finns en möjlighet att eleverna på detta vis inte vågar skriva vad de känner. En 

elev i denna klass ställde frågan om ifyllandet av enkäten räknades med i betyget.  

 

Det andra enkättillfället gjordes med en gymnasietrea. Under enkättillfället var ca 25 % av 

eleverna frånvarande. Klassmentorerna trodde orsaken till detta var att studenten stundar för 

eleverna. Även enkättillfället med gymnasietvåan gick bra. Ett annat problem som vi också 

måste ta i beaktning i resultatredovisningen var att ett flertal av eleverna från år två och tre var 

frånvarande under enkättillfället. Resultatet kan därför eventuellt bli lite missvisande. 

 

Vi har under våra besök haft flera samtal med rektor Matts Andmarken då han har varit vänlig 

och avsatt tid för oss. Den slutliga intervjun genomfördes den 8 maj 2006, och handlade om 

de fynd vi hittat i vår enkätundersökning. Intervjun spelades in med hjälp av en bandspelare. 

En av oss ställde frågor till rektorn och den andra förde anteckningar. Det var tur att vi förde 

noggranna anteckningar, eftersom vi fick problem med ljudet i bandspelaren, så intervjun var 

besvärlig att transkribera. Istället för att transkribera satte vi oss direkt ned efter intervjun och 

sammanfattade intressanta och viktiga delar, som vi ansåg oss ha nytta av i vår studie.30  

                                                                                                                                                         
29 Fullständig enkät, se bilaga 1 och 2. 
30 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, s.148 
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3.5 Skolan 

Colin Leclairgymnasiet har en internationell profil där de erbjuder ett brett utbud 

av moderna språk för studenterna. Skolan ligger i Södertälje och har en 

personalgrupp på 50 personer. Av dessa utgör 40st som gymnasielärare. 

Samtliga lärare på gymnasiet är behöriga lärare, förutom en deltidstjänst.31 Medelåldern är 

hög då 65 % av lärarkåren är mellan 56-64 år. Skolan har även skolkurator, skolsköterska och 

studievägledare. De ingår alla i det så kallade ”skolhälsovården”. Colin Leclairgymnasiet 

delar lokaler med Ekenbergska gymnasiet som erbjuder yrkesförberedande linjer. Colin 

Leclairgymnasiet är ett samhällsvetenskapligt gymnasium. Populära inriktningar är beteende 

och juridik.  

 

Skolan har inget större problem med att rekrytera elever, då elever från närliggande 

kommuner som Nykvarn, Gnesta och Trosa också söker sig till Colin Leclairgymnasiet. 

Marknadsföringen sker oftast genom att nöjda elever pratar gott om skolan, men skolan har 

även en marknadsföringsgrupp. Elevsammansättningen på gymnasiet är mångkulturell. 

Skolans rektor Matts Andmarken arbetar med att även lärarkåren skall bli mer mångkulturell. 

Idag finns det endast fem lärare med utländsk bakgrund. Rektorn hoppas inom snar framtid 

kunna fylla lärarkåren med fler lärare som har utländsk bakgrund, då många av de nuvarande 

lärarna närmar sig pensionsåldern. Det är 480 stycken elever som går på Colin 

Leclairgymnasiet. Ungefär hälften av eleverna har utländsk bakgrund. Syrianer representerar 

den större gruppen av elever med utländsk bakgrund på gymnasiet.  

 

På grund av problem med skadegörelse, falska brandlarm och nedskräpning har skolledningen 

tillsammans med elevrådet beslutat att sätta upp övervakningskameror i korridorerna. 

Kamerorna har haft en positiv inverkan då nedskräpning och skadegörelse har minskat. 

Rektorn hoppas kunna satsa på en del förbättringar i korridorerna för att göra skolan mer 

tilltalande. På skolan finns även en fritidsledare som jobbar för att engagera eleverna och 

finns också till hands för dem som behöver prata med någon. Colin Leclairegymnasiet fick 

som vi tidigare har nämnt nedslag, på flera punkter i Skolverkets senaste rapport. I rapporten 

framkommer det att elever känner sig kränkta av sina lärare på skolan. Som ett led i detta 

gjorde Lärarnas riksförbund en undersökning.32 De kunde konstatera att 35 % av eleverna på 

Colin Leclairgymnasiet känt sig kränkta på skolan. 100 elever på skolan svarade på 

                                                 
31 Se Kvalitetsredovisning 2005 Colin Leclairgymnasiet, Utbildningskontoret, Södertälje kommun 
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enkätundersökningen. För att åtgärda problemet med kränkningar har Colin 

Leclairegymnasiet tagit kontakt med Södertörns högskola och professor Pirjo Lahdenperä för 

att tillsammans utarbeta en tydlig värdegrund33 som bejakar mångkulturaliteten på skolan. 

 

Eftersom Colin Leclairegymnasiet delar lokaler med Ekenbergska gymnasiet, är det många 

elever i rörelse samtidigt. Eleverna har sina skåp i den så kallade Centralkapphallen, som 

ligger åtskild från lärarrummet och rektorsexpedition. Enligt rektor är det för få lärare som 

vistas i Centralkapphallen där eleverna befinner sig under raster och mellan lektioner. 

Eftersom det tidigare har förekommit skadegörelse och nedskräpningar i Centralkapphallen, 

vill få av skolans lärare vistas där. Men med kamerornas hjälp har hallen blivit trevligare. 

Rektor Matts Andmarkens förhoppning är att skapa ett naturligt lärarflöde i 

Centralkapphallen, för att öka interaktionen mellan lärare och elever, och på så vis förebygga 

och förhindra kränkningar och skapa en trivsam arbetsplats.34

                                                                                                                                                         
32 Lärarnas riksförbund, (2005) Resultat av enkät om kränkningar på Colin Leclair 
33 Informationen kommer från Matts Andmarken. 060502 
34 Informationen kommer från Matts Andmarken. 060502 
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4. Resultatredovisning och analys  
Vi redovisar frågorna tematiskt. Vi har valt att använda oss av elevernas egna formuleringar i 

form av citat. Citaten innehåller därför en hel del stavfel och konstiga formuleringar. 

Anledningen till att vi har valt att göra på detta vis är att vi vill spegla elevernas upplevelser.  

 

Som vi tidigare har nämnt i enkätkapitlet (3.2) använde vi oss av utfyllnadsfrågor för att på så 

vis kunna baka in de mer känsliga frågorna för att enkätsvararna skulle svara ärligt på 

enkäten. Därför kommer vi inte att använda alla frågor och svar från vår enkätundersökning. 

Enkäterna kan ses i sin helhet i bilaga 1-2 och svaren i bilaga 3-6. 

 

4.1 Oanvändbart undersökningsmaterial 

När vi skulle göra vår enkätundersökning i gymnasie år 1 fick vi missvisande svar som gjorde 

att vi tyvärr inte kan ta med resultaten i vår analys. Anledningen till detta är flera orsaker. Vi 

tror att klassrummets utformning påverkade utfallet i enkäterna.  Klassrummet var en 

laborationssal, där långa bänkrader tog upp hela klassrummets yta. Eftersom hela klassen var 

närvarande (27 stycken) var det ganska trångt i salen. Det var till och med svårt att dela ut 

enkäterna på grund av det lilla utrymmet. Vi bad därför den undervisande läraren som hade 

haft lektion med dem innan enkättillfället, om vi kunde sätta upp några skiljeväggar i form av 

pärmar mellan eleverna för att behålla anonymiteten. Vi fick till svar att det inte behövdes för 

den här undersökningen. Läraren sade detta inför hela klassen. Vi upplever att läraren inte tog 

vår undersökning på allvar. Det bekräftades en stund senare när en elev frågade oss om de 

skulle besvara enkäten seriöst. Andra frågor vi fick under enkättillfället var: ”Om man är 

osäker på sin könstillhörighet/är transvestit, var ska man då kryssa för i enkätformuläret, man 

eller kvinna?” Svaren i enkäten var också oseriösa. Exempelvis uppgav en elev att för att 

uppnå höga betyg, måste elever tvingas ligga med sina lärare. Samme elev uppgav även att 

denne hade haft sex med rektorn. Han uppgav också att han både omedvetet och medvetet 

hade kränkt lärare. Anledningen till att han kränkte läraren var: ”För att vi hade sex och jag 

ville reta honom.” Vi anser att dessa resultat är alltför missvisande att det inte går att överföra 

på hur Colin Leclairgymnasiets elever ser på kränkningar och på vilka sätt de har blivit utsatta 

för kränkningar.  

Vi har valt att inte använda oss av detta material i vår resultatredovisning eftersom vi anser att 

resultatet då kan bli alltför missvisande. På grund av att många av svaren var alltför oseriösa 
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valde vi i samråd med våra handledare att inte använda oss av dessa elever i resultatet. Detta 

val kan dock ha påverkat vår slutsats då vi eliminerade en hel klass med enkätsvar. Vi ersatte 

denna klass med en ny gymnasieetta. En fortsatt forskning skulle kunna vara en analys av de 

borttagna materialet som säkert skulle vara oerhört intressant att undersöka. Frågan skulle 

kunna vara varför så många ur just denna klass svarade som de gjorde i denna 

enkätundersökning? 

 

4.2 Enkätsammanställningar: elever 

Gymnasieklass år 1: Vid enkättillfället var det 23 av 24 elever närvarande; 12 flickor och 11 

pojkar. Åldersfördelningen bland eleverna var att en flicka och en pojke som uppgav att de 

var födda 1988 och tio flickor respektive pojkar uppgav att de var födda 1989. En flicka har 

inte uppgett hur gammal hon är.  

 

Gymnasieklass år 2: Vid enkättillfället var det 22 av 35 elever närvarande; 20 flickor och två 

pojkar. Beträffande åldersfördelningen i klassen var det en flicka som uppgav att hon var född 

1987. 17 flickor och två pojkar uppgav att de var födda 1988. Två flickor uppgav att det var 

födda 1989. 

 

Gymnasieklass år 3: Vid enkättillfället var det 16 av 20 elever närvarande; tolv flickor och 

fyra pojkar. Enligt klassmentorerna berodde bortfallet på att studentexamen ligger nära i tid.  

Åldersfördelningen bland eleverna: Två flickor och en pojke var födda 1986; tio flickor och 

tre pojkar var födda 1987. 
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4.2.1  Vad är en kränkning för dig? 
Internt bortfall år 1: En flicka och en pojke har inte besvarat denna fråga. Internt bortfall 
år 2: en flicka har inte besvarat denna fråga.  
 

• Det är när man är taskig mot en person och trycker ned den. Får en att känna sig 

ensam. (år 1) 

• när någon är rasistisk mot mig. (år 1) 

• Om någon kallar mig för hora och jag vet att jag inte är det, tar jag det som en 

kränkning. ( år 1) 

• Det är när någon förnedrar en annan människa på något sett. tex. förnedrar ens 

nationalitet, hudfärg, namn mm. (år 1) 

• Att man säger något nedlåtande emot en annan person. (år 1) 

• Någon som förolämpar mig, trycker ner mig. Om jag vore invandrare så skulle det 

vara en kränkning att kalla mig t.ex ”blattejävel” och liknande. (år 2) 

• När någon ser ned på mig. Förnedrar förlöjligar mina åsikter/tankar. Behandlar mig 

som en Idiot. (år 2) 

• Sänkande kommentarer. När man blir ignorerad dumförklarad. (år 2) 

• Kränkning är något som görs för att förnedra någon. Enligt min uppfattning så finns 

det olika anledningar till kränkningar t.ex rasism, hat, svartsjuka mm. Kränkning för 

mig är om någon kallar för turk, svartkalle, idiot. (år 3) 

• När man blir kallad för fula saker pga sin bakgrund, religion, sexuella läggning etc. 

och när man blir illa behandlad pga fet. (år 3) 

 

Det har varit intressant att se att så många elever har besvarat denna fråga på ett bra sätt. Vår 

intension var från början att undersöka om elevernas ålder påverkade svaren om vad en 

kränkning är. Vi har dock inte funnit någon större skillnad i deras sätt att beskriva innebörden 

av ordet kränkning. Däremot kan vi se vissa skillnader hos elever i den språkliga 

medvetenheten. 
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4.2.2   Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en lärare eller 
annan vuxen i skolan?  

Enligt vår undersökning så känner de yngre eleverna sig på skolan minst kränkta av lärarna. 

Att lärarna skulle kränka eleverna mera desto äldre eleverna är har vi svårt att tro. Däremot så 

kan vi misstänka att eleverna mognar och blir mer medvetna om sina egna rättigheter och vad 

de själva accepterar från andra. Osäkerheten på sig själv och på sin omgivning är större då 

eleven börjar sitt första år på gymnasiet.  

Hur många elever som känt sig kränkta av lärare eller annan 
personal på skolan:                                                            Figur A
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Gymnasie år 1: En flicka och fem pojkar uppger att de har känt sig kränkta av en lärare eller 

annan personal på skolan. Elva flickor och sex pojkar uppger att de aldrig känt sig kränkta av 

någon lärare eller annan personal på skolan. Det betyder att 26 % av eleverna i år ett har känt 

sig kränkta av någon lärare eller annan personal på skolan. 

 

Gymnasie år 2: Sex flickor och två pojkar uppger att de har känt sig kränkta av skolans 

personal. 14 flickor anger att de inte har känt sig kränkta av skolans personal. Det betyder att 

36, 4 % av dem som besvarat enkäten i år två har någon gång känt sig kränkta av en lärare 

eller annan personal på skolan. 
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Gymnasie år 3: Tre flickor och tre pojkar uppger att de har känt sig kränkta i skolan av en 

lärare eller annan vuxen. Nio flickor och en pojke uppgav att de inte hade känt sig kränkta av 

någon i personalen. Det betyder att 37, 5 % av dem som besvarade enkäten i år 3 har känt sig 

kränkta av personal på skolan.  

 

Vi har valt att precisera könstillhörigheten på både lärare och elever, för att kunna se om det 

fanns några skillnader mellan könen. Vi har dock inte kunnat påvisa några större skillnader. 

Det kan bero på att majoriteten av de svarande är kvinnor. Vi väljer ändå att redovisa eleverna 

och lärarna könsvis i många av frågorna i resultat- och analysdelen för att det är fler pojkar 

(58,8 %) än flickor (22,7 %) som känt sig kränkta av lärare eller annan personal på skolan, 

trots att de var betydligt färre i antal som svarade. 17 pojkar och 44 flickor besvarade enkäten. 

Här tar dock dess olikheter slut som vi kan urskilja, eftersom vi inte kan se några större 

skillnader mellan hur de handlade när de väl hade blivit kränkta. 

 

4.2.3 Beskriv med ord när du blivit kränkt av en lärare eller annan 
personal på skolan 
 

Efter att vi sammanställt vårt material, har vi kunnat urskilja sju stycken egna kategorier som 

beskriver olika typer av kränkande behandling som eleverna på Colin Leclairegymnasiet 

uppger att de har blivit utsatta för. En elevs händelse har vi kommenterat två gånger, eftersom 

vi har svårigheter med att besluta i vilken kategori händelsen hör hemma. För att tydliggöra 

detta har vi valt att kursivera det som är relevant för kategorin. De sju kategorierna är: 

 

 Nedsättande kränkning: 

I den här kategorin uppfattar eleverna att läraren nedvärderar eleven som person, dess ålder 

och prestation.  

Han sa några ord så jag kände mig kränkt. (pojke år 1) 

Förnedrar min intellegens. (pojke år 1) 

När de patar med en & för klarar i slowmotion & modulerar, pratar som om jag vorre ett 

barn. (flicka år 2) 

Det var i mellanstadiet då en lärare kallade mig dum i huvudet. Han fick mig att känna mig 

otillräcklig och dum. (flicka år 2) 
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En lärare gav mig sänkande kommentarer, sa att jag inte kunde. Jag fick ett sträck i omdöme 

trotts att jag kan. (pojke år 2) 

Nej men ibland kan man få känslan att man kanske skulle ha kunnat mer än vad man kan. Och 

då kanske läraren sagt något som fick mig att känna mig sämre. (flicka år 3) 

Ibland säger de ord som tex: inte visste jag att du var så duktigt i skolan. Där känner man sig 

kränkt. (pojke år 3) 

 

 Kränkande av yttrandefrihet/värderingar 

Eleverna upplever att de inte får sina röster hörda och lärarnas sätt att se världen skulle vara 

den enda rätta. 

På lektionstid när jag kände att läraren försökte trycka ned mig för att jag inte tyckte som 

hon. (flicka år 3) 

När en lärare öppet sa att alla kristna är blåsta och lurade. Under en svenska lektion så 

påpekade läraren att vi skulle få ”våra ögon öppnade” när vi läste geografi. En del gånger 

kan man få ”blickar” från både lärare och elever när man yttrar sin åsikt om t.ex homogifte. 

(flicka år 2) 

Religionsfråga. Läraren frågade mig om jag skulle tillbaka till ”min” kyrka i knutby 

(pojke år 2) 

När en lärare inte respekterar mina åsikter och klankade ner på dem inför hela klassen, jag 

kände mig helt utblottad och illa till mods då jag ej fick en chans att försvara mig. 

(flicka år 3) 

 

 Förtroendesviktande/utlämnande kränkning 

Elever upplever lärarna som falska, eftersom de sviker elevernas förtroende. 

En lärare bröt tystnadsplikten de hon genom att berätta högt och tydligt inför hela klassen om 

en incident som hade inträffat, och som jag, i förtroende hade berättat för henne. (flicka år 2) 

Skolsköterskan kontaktade min mor då jag gick till henne och även här, i förtroende berättat 

en sak för henne. (flicka år 2) 

När en lärare inte respekterar mina åsikter och klankade ner på dem inför hela klassen, jag 

kände mig helt utblottad och illa till mods då jag ej fick en chans att försvara mig. 

(flicka år 3) 
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  Tillsägelse med negativ värdering   

Eleverna upplever att lärarna överdriver elevens misstag. 

Om vi har skorna på bordet så istället förat säja ta ner föterna så skriker dom ta ner era 

äkliga smutsiga stora fötter. (pojke år 1) 

Om man har gjort nånting fel så gör dem saken värre än vad det är. Men blir inte förlåten, 

man känner sig kränkt. (flicka år 2) 

 

 Ignorerande/avvisande kränkning 

Eleven uppfattar att läraren nonchalerar eleven som person, samt att läraren uttrycker en 

ovilja till elevens närvaro. 

 

När en lärare rent av skiter i vad man säger något till läraren. Eller att lärare har jämt har 

Förutsatta meningar. (pojke år 1) 

Jag sade till min lärare att jag inte ville gå kvar i hennes kurs eftersom att jag behandlades 

dåligt. Då sa hon: men stick härifrån då, jag vill inte ha dig här! (flicka år 2) 

 

 Orättvis behandling 

Eleven känner att lärare favoriserar vissa elever framför andra.  

När jag har behandlats illa. Tex fått sämre betyg än någon annan trots att jag presterat 
bättre. (pojke år 3) 
 

 Ospecificerade kränkningar: 

Här har vi valt att placera de händelser som vi har svårigheter med att kategorisera. Vi valde 

att ha med dessa för att alla elevers ord skulle vara lika mycket värda och ville därför inte 

utelämna någon. 

Kommer inte ihåg men man känner av det. (pojke år 1) 

Vill inte berätta. (flicka år 1) 
 

Internt bortfall: En av pojkarna i år tre som hade blivit kränkta av en lärare eller annan 

personal på skolan valde att inte svara på denna fråga. I gymnasie år ett var det elva flickor 

och sex pojkar som skriver att de inte blivit kränkta av någon lärare eller annan personal på 

skolan och kan därför inte svara på denna fråga. I gymnasie år två uppgav fjorton flickor att 

de inte blivit kränkta av någon lärare eller annan vuxen på skolan och kunde därför inte heller 

svara på denna fråga. I gymnasie år tre skrev nio flickor och en pojke att de inte hade blivit 

kränkta av en lärare, därför har även de inte besvarat denna fråga. 
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Enligt vår undersökning är nedsättande kränkningar den kategori av kränkningar som flest 

elever på Colin Leclairgymnasiet har känt sig utsatta för. Med tanke på att många elever i 

skolan har ett annat modersmål än svenska, kan det påverka kommunikationen mellan lärare 

och elever, då större delen lärarkåren har svensk bakgrund. På liknade sätt kan elevernas 

studiemotivation påverkas av att många elever inte valt samhällsprogrammet i första hand, 

utan hellre velat gå yrkesförberedande linjer. 

 

Efter att ha gjort denna undersökning kan vi konstatera att begreppet kränkning är så otroligt 

komplext, eftersom varje kränkning är individuell. En person kan känna sig kränkt, medan en 

annan person däremot inte upplever sig kränkt i samma händelse. Vi har olika toleransnivå 

och mognadsnivå. Vi kan endast hålla med Johansson & Salomonsson om att den som 

upplever sig kränkt har tolkningsföreträde. 

 

Två elever skriver att läraren har svikit dem genom att bryta ett tysthetslöfte.(Se kategori 

förtroendesviktande/utelämnande kränkning) Det måste lärare vara beredda att göra om man 

befarar att en elev utsätts för exempelvis våld i hemmet. Anmälningsskyldigheten är då 

viktigare än förtroendesviket.  

 
Enligt Lpf 94 har skolan som uppgift att fostra eleverna ”till rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande”.35 Det innebär att läraren måste förhålla sig professionell i sitt arbete 

med elever. Vi tolkar tillsammans med Matts Andmarken att eftersom det finns en 

fostransaspekt i skolan så måste lärare kunna stå emot kränkningar och tolerera mer än vad 

eleverna gör. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den övergripande fostran av eleverna 

måste föräldrarna stå för. Men eftersom många föräldrar idag förvärvsarbetar i större 

utsträckning än tidigare, har det blivit vanligt med att barnen får bestämma i hemmet. Dessa 

föräldrar går under namnet curlingföräldrar, som för att göra sig populära hos sina barn har 

svårt att sätta gränser. Det resulterar i att barnen styr familjen och medför att barnen har 

svårigheter med att visa respekt för vuxna och andra barn.  

 

                                                 
35 Lpf 94, 1: Skolans värdegrund och uppgifter, 1.1: Grundläggande värden 
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4.2.4 Tog du kontakt med någon när du kände att du hade blivit kränkt?  

Här har vi endast räknat de eleverna som svarat att de blivit kränkta av en lärare eller annan 

personal på skolan. 

Antal elever som tog kontakt med någon när de känt sig kränkta av 
lärare eller annan personal på skolan:                                           Figur 
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Det är få elever som väljer att ta kontakt med någon när de känt sig kränkta av en lärare. De 

elever som valde att inte ta kontakt med någon för att få stöd när det blivit kränkta beskriver 

det på följande sätt: 

• Kändes onödigt och töntigt, känns som att det inte hade blivit någon skillnad. (pojke 

år 1) 

• Orkade inte bry mig (pojke år 1) 

• För att jag sa saker till honom också och jag är ganska stark i mig själv alltså mitt 

självförtroende. (pojke år 1)  

• Vad skulle det tjäna till. Jag trodde inte att det skulle göra någonting även om jag sa 

något. Jag litade inte på skolpersonalen. (flicka år 2) 

• För det finns inte hjälp till sånt man måste själv prata med läraren. (flicka år 2) 

• Om två lärare kan svika, kan även andra ”vuxna” innanför skolans väggar göra det. 

(flicka år 2) 
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• Det kändes meningslöst att ens ta upp det. Det var mitt ord mot lärarens. Det skulle 

inte få någon effekt. Jag valde att strunta i det. (flicka år 2) 

• Jag hanterar det bättre själv kanske konfronterar personen som kränkt. (pojke år 2) 

 
• Jag kände att det var meningslöst och inte skulle leda någonstans.  (flicka år 3) 

•  Därför att det kändes lättare att glömma och gå vidare än att göra en stor grej utav 

det. (flicka år 3) 

• Det hjälper inte, det är ändå ingen som tror på en. (pojke år3)  

 

Internt bortfall år 1: En flicka och en pojke som inte tog kontakt med någon när de känt sig 

kränkta valde att inte svara på denna fråga. Internt bortfall år 3: Två pojkar som känt sig 

kränkta av lärare eller annan personal på skolan, valde att inte ta kontakt med någon och har 

inte svarat på denna fråga. 

 

Några elever beskriver att de känner sig svikna av vuxna och har därför svårt att ta kontakt för 

att få stöd. Rädslan att inte bli trodd eftersom det är lärarens ord gentemot elevens ord skapar 

oro inför kontakten. (Se 2.1, dubbel kränkning) En del elever vill bara glömma och gå vidare. 

Kanske för att de är rädda att gå emot sin lärare, eftersom eleverna befinner sig i en stark 

beroendeställning till läraren i och med betygssättningen. 
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4.2.5 Tabell Elever: vem och hur de fick hjälp.  
Här nedan har vi valt att slå ihop tre frågor i en tabell för att få överskådlighet. Tabellen 

beskriver vem eleverna tagit kontakt med när de blivit kränkta av en lärare eller annan 

personal på skolan. Tabellen visar även hur hjälpen såg ut och om eleverna var nöjda med 

hjälpen. Tabellen visar att två av fem elever inte var nöjda stödet och hjälpen de fick. Vi 

tycker att denna siffra är för låg. Alla elever borde bli nöjda när de törs ta kontakt. 

       Figur C 

♀♂ 
Om JA, vem eller vilka
kontaktade du? 

Hur fick du hjälp av 
personen/personerna 
du valde att ta kontakt med? 

Kände du att 
hjälpen var 
tillräcklig? 

Pojke år 
1 

Läraren vill vara anonym   Fick inte så mycket hjälp. Nej

Flicka 
år 2 

Min handledare, mina föräldrar.   De pratade med läraren. Ja

Flicka 
år 2 

Bl.a rektor. 
 

 
Fick inngen hjälp. Men det 
var väll inte så allvarligt
sade man.

 Nej

Pojke år 
2 

Min klassförståndare.   Vi ordnade ett möte mellan
mig, målsman och läraren.

 Ja

Flicka 
år 3 

Kompisar.   Pratade Ja

 

4.2.6 Kände du att du fick tillräckligt med hjälp av den/dem du valde att ta 
kontakt med? 
Gymnasie år 1: Det var en flicka och fem pojkar som känt sig kränkta av en lärare eller 

annan personal på skolan. Endast en pojke valde att ta kontakt med någon. Han var dessutom 

missnöjd med hjälpen han fick. De resterande elva flickorna och sex pojkarna hade aldrig 

blivit kränkta av någon lärare och kan därför inte svara på denna fråga. 

 

Gymnasie år 2: Sex flickor och två pojkar som blivit kränkta av en lärare eller annan 

personal på skolan valde att inte ta kontakt med någon därför kan de inte svara på denna 
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fråga. De resterande fjorton flickorna i klassen hade aldrig blivit kränkta av någon lärare eller 

annan personal och kunde därför inte svara på denna fråga. Tre elever som valde att ta kontakt 

med någon då de känt sig kränkta av någon vuxen i skolan, tyckte två av dem att hjälpen och 

stödet var tillräckligt.  

 

Gymnasie år 3: De resterande två flickorna och tre pojkarna som känt sig kränkta av lärare 

eller annan personal på skolan valde att inte ta kontakt med någon därför kan de inte svara på 

denna fråga. En elev som valde att ta kontakt med någon, då hon känt sig kränkt av någon 

vuxen i skolan, tyckte att hjälpen och stödet hon fick av kompisar var tillräckligt. 

 

Vad vi här kan se är att få elever vågar eller bryr sig om att ta kontakt med någon då de känt 

sig kränkta av vuxna i skolan.  

4.2.7   Om inte, vad saknade du? Hur kunde personen/personerna ha 
hjälpt dig bättre? 

Gymnasie år 1:  

Internt bortfall: En pojke som svarat att han inte tyckte att han fick tillräckligt med hjälp av 

den han valde att kontakta, har inte svarat på denna fråga. 

 

Gymnasie år 2: En flicka som valt att ta kontakt med bland annat rektorn skriver att hon inte 

alls känner att hon fick den hjälp och stöd som hon ville ha. I hennes fall kände hon sig kränkt 

av en lärare. Hon skildrar bemötandet hon fick av rektorn så här: ”Fick ingen hjälp. Men det 

var väl inte så allvarligt sade han”.   Hon beskriver också vad hon saknade och hur hon 

kunde ha fått bättre hjälp genom: ”Jag tycker att läraren borde bett mig om ursäkt för att hon 

skämde ut mig framför hela klassen.”    

 

Gymnasie år 3: Den enda flickan som tog kontakt med någon var nöjd med stödet hon fick. 

4.2.8 Har du (omedvetet) i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt 
en lärare?  

Gymnasie år 1: Fem flickor och sex pojkar uppger att de i efterhand har kränkt en lärare. 

Sex flickor och fem pojkar uppger att de inte i efterhand har kränkt någon lärare. Internt 

bortfall: En flicka har valt att inte svara på denna fråga. 
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Gymnasie år 2: Fem flickor och en pojke uppger att de hade kränkt en lärare i efterhand. 

Femton flickor och en pojke uppgav att de inte hade kränkt någon lärare. En flicka som svarat 

att hon i efterhand kränkt en lärare skriver: ”Inte med mening, men ett skämt kan vara roligt 

för mig, men förödande för någon annan.” En flicka har missuppfattat frågan och svarat på 

något helt annat därför räknar vi inte med denna elevs svar.  

 

Gymnasie år 3: Två flickor och en pojke uppger att de i efterhand har kränkt en lärare. Tio 

flickor och tre pojkar har uppgett att de aldrig har omedvetet kränkt någon lärare. 
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Figuren visar alla elever som besvarat denna fråga i enkäten. 
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4.2.9  Har du medvetet kränkt någon lärare? 
Gymnasie år 1: En flicka har valt att inte svara på denna fråga. En flicka och fyra pojkar 

medger att de har medvetet kränkt en lärare. Tio flickor och sju pojkar uppger att de inte 

medvetet har kränkt någon lärare. 
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Gymnasie år 2: En flicka som svarat ja på denna fråga skriver varför hon kränkt läraren 

medvetet. ”Av att jag kände mig orättvist behandlad och ignorerad och inte lyssnad på.”  

Resterande elever 18 flickor och två pojkar har angett att de inte medvetet har kränkt någon 

lärare. En flicka har missuppfattat frågan och svarat på något helt annat därför räknar vi inte 

med denna elev i denna fråga. 

 

Gymnasie år 3: En pojke har medvetet kränkt en lärare. De resterande eleverna tolv flickor 

och tre pojkar uppger att de inte medvetet har kränkt någon lärare.  

 

Genom att en betydande del av eleverna medger att de har medvetet kränkt lärare, tolkar vi 

det som att eleverna på Colin Leclairgymnasiet svarar ärligt på frågan. 

 

4.2.10 Om JA, på fråga 13, av vilken anledning kränkte du läraren? 
Eleverna beskriver varför de kränkt läraren: 

• För att läraren kränkte mig. (flicka år 1) 

• För läraren medvetet kränkt mig stort. (pojke år 1) 

• Efter att hon hade skrikigt på mig så kallade jag henne för ugla och häng rumpa. 

(pojke år 1) 

• För att vi tjafsade och så kom det några kränkande ord. (pojke år 1) 

• Det har hänt när jag har varit arg/upprörd och det har hänt utan att jag har tänkt 

efter. (pojke år 1) 

• Av att jag kände mig orättvist behandlad och ignorerad och inte lyssnad på.  

(flicka år 2)  

• Endast för att ge igen. Har en lärare kränkt mig släpper jag de aldrig. (pojke år 3) 

 

Svaren visar att orsaken till varför elever medvetet kränker sina lärare är att ge igen. Istället 

för att ta upp det med läraren och berätta att de känt sig kränkta, sätter försvarsmekanismen in 

hos eleven och kränker läraren i syfte att hämnas. 

                                                                                                                                                      31



4.2.11 Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas? 
På samma sätt som vi kategoriserade olika typer av kränkningar i 4.2.3, har vi även 

kategoriserat hur eleverna tror att kränkningar kan undvikas och förebyggas i skolan. Vi har 

kunnat urskilja sex kategorier, varav fem stycken är förslag på åtgärder och en kategori 

handlar om att dessa elever inte tror att kränkningar kan förebyggas. Vi har valt att inte ta med 

alla elevernas exempel då många av dem behandlade liknade tema. För att se hela 

sammanställningen, se bilaga 3, 4, 5.  Värt att kommentera är att endast några få elever har 

valt att inte besvara denna fråga. Totalt besvarade 50 elever denna fråga. Se internt bortfall på 

sidan 34. 

 

Efter att ha sammanställt svaren från elever på Colin Leclairgymnasiet om hur man kan 

förebygga kränkningar, har vi valt att ta med några exempel som Colin Leclairgymnasiet 

skulle kunna arbeta efter.  

 

 Går inte att åtgärda eller att förebygga 
 

I denna kategori har vi placerat sju stycken av elevernas svar. Vi har valt att ta med tre citat i 

resultatredovisningen. 

 

* Går inte att undvikas. (flicka år 1)  

* Det kommer alltid finnas orättvisa och personer som försöker trycka ner andra för att 

själva må bra. Men en kränkning kan också vara att tex en man får högre lön än en kvinna i 

samma tjänst. Sånt kan motarbetas. (flicka år 3)  

* Kränkningar kommer aldrig att försvinna, vissa tar de bara på skämt, vissa tar åt sig. 

(pojke år 3) 

 

 

 Bättre relationer på skolan 

I denna kategori har vi placerat in 21 elevsvar, vilket utgör den största gruppen. Vi har valt att 

ta med sex citat i resultatredovisningen för att de beskriver olika åtgärder som berör 

kommunikation. 
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* Om alla lär sig att respektera andra människor. Alla är lika mycket värda och det borde 

alla förstå. Genom samtal kanske. Med folk som känt sig kränkta så folk förstår vad dom gör. 

(flicka år 1)  

* En bättre bemötande från bådda parter. Kanske mer dagar med lärare/elever 

tillsammans.(pojke år1) 

* Få folk att sammarbeta, blanda folk i grupper så de lär känna varandra, då minskar 

fördomarna. (flicka år 1)  

 

* Respektera andras åskikter och inte vara rädd för att berätta hur man känner. För mig var 

det t.ex bra att ta kontakt med killen som jag kände mig kränkt av. Man måste försöka mötas 

på mitten även om man har totalt olika uppfattningar och saker och ting. Tänka mer på 

andras känslor och värna om varandra. Låter bara som en massa klyschor men jag tror det 

stämmer. (flicka år 2) ( Markeringen ovan är vår) 

* Träffas på samma nivå som elleven eller ett steg högre, en lärare är trots allt en lärare. 

(flicka år 2) 

* Genom att som lärare se vad som händer på och utanför klassrummet. Att reagera på sånt 

är viktigt. Elever borde våga säga till när de drabbas. Det är jätteviktigt att lärarna tar till 

sig den tid som behövs för att förhindra mobbing. (pojke år 3) 

 

  Kontroll och disciplin 

I denna kategori har vi valt att visa alla svaren som vi placerat in i denna kategori. 

* Genom klara regler, respekt för varandra och lärare som inte framför framförallt sina egna 

åsikter, utan respekterar allas. (flicka år 3) 

* Man uppmärksammar dem och alla visar att de inte tolereras. Respektera varandra. 

 (flicka år 3) 

 

 Reflektion över sitt eget beteende  

I denna kategori har vi placerat in nio elevsvar. Vi har valt att ta med tre stycken elev citat.  

* Om man tänker mer på hur man är mot andra, vad man säger och vad man har för 

kroppspråk. Även diskutera med andra om vad en kränkning är så man får se andras syn på 

det också så att man kan få en större förståelse för andra människor. (flicka år 2) 

* Det kanske kan vara svårt för det kan ju bara slinka ut ett ord/kommentar. Men som lärare 

är det väldigt viktigt att tänka på vad man säger hela tiden.  (flicka år 3) 
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På något sätt visa att alla människor är jämställda men olika. Religion, ras etc spelar ingen 

roll. (pojke år 2) 

* Att man tänker efter innan man säger ngt. (flicka år 3) 

 

 Utbildning 

I denna kategori har vi endast placerat in två elevsvar och väljer därför att visa båda. 

* Kränkningar kan undvikas och förebyggas, anser jag att skolan skall spela en stor roll 

genom att lära ut att alla människor har samma värde. (pojke år 3) 

* Genom att man får mer kunskap om andra så att man förstår hur de tänker och känner. 

Man ska lära sig acceptera alla. (pojke år 3) 

 

 Annat 

I denna kategori har vi placerat in de elevsvar (totalt nio) som vi inte riktigt vet var de ska 

placeras in i för kategori. Dessa svar fick namnet annat. Ur dessa har vi sedan plockat ut tre 

citat. 

* På sätt och vis kan man undvika kränkning genom att bara ignorera personen som kränker 

än. (flicka år 1)  

* Svår fråga. Vet inte lur jag ska svar på den. (flicka år 2) 

* Vet inte riktigt. Kanske genom att beskriva den kränkta känslan tydligare. Att göra övningar 

osv. (flicka år 2) 

 

Internt bortfall år 1: tre flickor och fyra pojkar valde att inte svara på denna fråga. 

Internt bortfall år 2: Två flickor och en pojke valde att inte svara på denna fråga. 

Internt bortfall år 3: En flicka valde att inte svara på denna fråga.  

 

Utifrån de svar vi fått från eleverna, kan vi konstatera att de har en välutvecklad reflekterad 

syn på hur man ska arbeta för att motverka kränkningar i skolan. Eleverna kan därmed ses 

som förebilder i hur de har reflekterat och svarat på denna fråga. Få elever har skrivit att de 

tror att kränkningar kan förebyggas med hjälp av mer disciplin och regler. Några elever tror 

inte att det går att motverka kränkningar. De flesta elever tror dock att det viktigaste redskapet 

mot kränkningar är att arbeta med relationen mellan människor. Även reflektionen över vad 

man själv gör kan minska kränkningarna menar några. Andra lösningar som eleverna föreslår 

är en ökad kunskap genom utbildning som berör allas lika värde.
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4.3  Sammanställning av enkäter: personal  
Vi har sammanställt och analyserat totalt tjugo personalenkäter, tolv kvinnor och åtta män. 

Tyvärr har vi inte fått in enkäter av alla.  Hela skolan har 50 medarbetare. Vi tror att orsakerna 

till att vi fått ett stort bortfall är flera. Vid enkättillfället var det några i personalen som inte 

var närvarande (externt bortfall). En annan anledning var att några lärare 

(tio stycken) begärde längre betänketid innan de svarade på enkäten. Dessa lärare fick tre 

dagar extra att besvara enkäten. Detta var ingen bra lösning upptäckte vi den dagen vi skulle 

hämta de resterande enkäterna då det inte fanns några enkäter att hämta. Ingen på 

expeditionen hade heller sett dem. Vår konklusion är att antingen tog lärarna inte vår 

undersökning på allvar, eller så var de rädda att besvara frågorna trots att enkäten var anonym. 

Dessa enkäter räknar vi som internt bortfall, eftersom de vägrade att besvara enkäten. Trots 

detta har vi i alla fall fått en hel del svar från de lärare som besvarade enkäten. 

Åldersfördelningen av besvararna är: 

Figur E 
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4.3.1 Vad är en kränkning för dig?  
Internt bortfall: En kvinnlig och en manlig lärare valde att inte svara på frågan. 

Vi har valt att ta ut några svar hur lärarna ser på kränkningar. Elva kvinnliga och sju manliga 

lärare har besvarat denna fråga. En av de manliga lärarna påpekar i sin enkät att han vill ha en 

definition vad innebörden av ordet kränkning är.  

• Kränkning är ett ord, som jag aldrig använt innan det blev ett modeord. Jag har 

aldrig känt mig ”kränkt”. Möjligen blir jag bedrövad och/eller ledsen över något som 

sagt eller gjorts. 

• Allvarlig förolämpning, svårt definiera just ordet kränkning. 

• Att inte bli respekterad. 

• När jag inte blir respekterad som person – när någon ”klappar” mig på huvudet. 

• Att bli nedvärderad, nedsättande, falskt omdöme om min person. ”Tala illa om mig” 

utan att kommunicera kritiken till mig personligen. ”Baktalen” 

• Bli kallad rasist. 

• När jag inte får komma till tals. När jag påtvingas åsikter jag inte har. När mitt 

arbete saboteras. 

 

Efter att ha läst igenom lärarsvaren, får vi än en gång konstatera att innebörden i begreppet 

kränkning är så komplext. Däremot reagerar vi på att en lärare sätter sig emot att använda 

ordet kränkning, eftersom hon anser att begreppet kränkning endast är ett modeord.  Generellt 

kan vi se att många lärare använder sig av ord som nedsättande, nedvärderande, och ej 

respekterad när de ska förklara innebörden av begreppet kränkning. En intressant iakttagelse 

vi har gjort är att lärarnas definition av kränkning liknar de situationer som eleverna beskrivit 

då de blivit utsatta för kränkningar av en lärare. (Se 4.2.3) 
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4.3.2 Har du någon gång känt dig kränkt av en elev?  
 

Internt bortfall: En kvinnlig lärare valde att inte svara på denna fråga. 

Tio kvinnor och fyra män uppger att de har känt sig kränkt av någon elev. Endast en kvinna 

och fyra män uppger att de inte känt sig kränkt av någon elev på skolan.  

 

Antal lärare på Colin Leclairgymnasiet som känt sig kränkta av någon 
elev:                                                                                   Figur F
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Vad vi kan se känner sig fler kvinnliga lärare på Colin Leclairgymnasiet kränkta av elever än 

av manliga lärare. Dock bör man tänka på att det var flera kvinnliga lärare som svarade på vår 

enkät än manliga lärare. Men resultatet är intressant att göra en vidarestudie på, då relationen 

mellan lärare och elev verkar skilja sig bland kvinnliga och manliga lärare. 

 

4.3.3 Beskriv med ord när du blivit kränkt av en elev.  
Internt bortfall: En kvinnlig lärare som känt sig kränkt av en elev har valt att inte beskriva 

händelsen. En annan kvinnlig lärare valde att inte svara på frågan om de någon gång känt sig 

kränkta av en elev, hon har inte heller svarat på denna fråga. 
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En kvinnlig och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svara på denna fråga.  

 

• Ingen speciell händelse, snarare smågrejer som att bli kallad rasist eller att någon 

kommenterat mina kläder eller mitt utseende. 

• Elev som kallar mig rasist, i en konfliktsituation. 

• Otrevligt förolämpande tilltal förekommer men om det ska definieras som kränkning 

• När en elev vägrar gå ut ur klassrummet 

• En elev tilltalade mig med diverse nedsättande ord (ex djävla kärring) 

• Nonchalerad trots tillsägelser (obs! en engångsföreteelse) 

• När jag vid brandlarm bad elever att genast gå ut. Då svarade tre killar: ”Håll käften 

jävla kärring. Vi skiter i dig.” (Inte egna elever!) 

• En elev kastade ett tuggummi på mig. 

• En elev ex. kallar mig elak och att jag särbehandlar någon negativ – när det beror på 

elevens egna brister. Jag jobbar nära eleverna och blir sällan ”kränkt” när man 

skjuter in sig på mig! 

• En elev var högljudd och störande under ett prov. Jag gick fram till henne och bad 

henne vara tyst. Du sa hon (STARKT) ”STICK OCH BRINN”, när jag bad henne 

lugna ner sig sa hon ”DU IRRITERAR MEJ...” (Lärarens namn har tagits bort av oss) 

”JAG BEHÖVER INTE DIG”. Otrevligheter av denna typ är ganska vanliga. 

• Har blivit kallad ”idiot”, ”bög” och liknade vid några enstaka tillfällen. Visst, det är 

naturligtvis kränkande men det finns många som råkat betydligt värre ut. 

• Eleven ansåg att betyget var för lågt. Då var jag rasist. 

• Jag har flera gånger blivit kallad rasist av elever som har varit missnöjda med sina 

betyg. 

 

Vi har valt att inte kategorisera lärarnas svar, då vi inte kan urskilja så många kategorier, som 

vi kunde med eleverna. Av de lärare som beskrivit händelser där de känt sig kränkta av elever, 

är det många lärare som upplever att de har blivit kränkta av nedsättande ord i form av 

personliga skällsord som rasist, djävla kärring, bög, idiot. Dessutom är det flera lärare som 

menar att eleverna inte respekterar deras auktoritet.  
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4.3.4 Tog du kontakt med eleven som du känt dig kränkt av? 
Internt bortfall: En kvinnlig lärare som inte svarat på frågan om hon någon gång hade blivit 

kränkt av en elev, hon har inte heller svarat på denna fråga. 

 

Samtliga lärare som känt sig kränkta av någon elev valde att kontakta eleven.  

En kvinnlig och fyra manliga lärare uppger att de aldrig blivit kränkt av en elev och kan då 

inte besvara denna fråga. 

 

Här kan man tydligt se att lärarna tar kränkningar på allvar och agerar när de själva har känt 

sig kränkta av elever. Om klimatet på skolan skulle tillåta att eleverna agerade på samma sätt, 

så skulle kanske en öppnare dialog leda till en god kommunikation mellan lärare och elev.  

 

4.3.5 Tog du kontakt med föräldern till den elev som kränkt dig? 
Internt bortfall: En kvinnlig lärare som inte svarat på frågan om hon någon gång hade blivit 

kränkt av en elev, har inte heller svarat på denna fråga. 

 

Tre av tio kvinnliga lärare som känt sig kränkta av en elev kontaktade elevens föräldrar. En av 

fyra manliga lärare som känt sig kränkt av en elev tog kontakt med elevens föräldrar. En 

kvinnlig och fyra manliga lärare hade aldrig blivit kränkta av någon elev och kan därför inte 

svara på denna fråga. 

 

Vår slutsats är att endast fyra av fjorton lärare kontaktade föräldrarna. Kan eventuellt ses som 

om lärarna inte tar kränkningarna på allvar. Se föräldrakontakt i diskussionsdelen. (kap 6) 
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4.3.6 Kontaktade du någon person för att få hjälp/stöd?  
Internt bortfall: En kvinnlig lärare som inte svarat på frågan om hon någon gång hade blivit 

kränkt av en elev, har inte heller svarat på denna fråga. En annan kvinnlig lärare som känt sig 

kränkt av en elev har inte svarat på denna fråga. 

Antal lärare som kontakade någon för att få stöd/hjälp när du 
blivit kränkta av elever.                                                          Figur 
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Svaren från enkäterna visar tydligt att det är flera vuxna som tar kontakt med någon för att få 

stöd, när de känt sig kränkta.  Jämför med eleverna där få elever känner att det lönar sig att ta 

kontakt med någon när de känt sig kränkta. (Se 4.2.4) Sju kvinnliga och två manliga lärare 

valde att ta kontakt med någon när de blivit kränkta. Två kvinnliga och två manliga lärare 

valde att inte ta kontakt med någon. En kvinnlig och fyra manliga lärare hade aldrig blivit 

kränkta av någon elev och kan därför inte svara på denna fråga. 
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4.3.7 Sammanställning av frågor.  
Figur H, visar hur lärarna besvarat sex olika frågor ur enkäten (Figur H finns på nästa sida). 

Frågorna som tabellen visar är: 

• Om JA, på fråga vem/vilka kontaktade du? 

• Hur fick du stöd/hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med?  

• Kände du att hjälpen var tillräcklig? 

• Om du inte fick tillräckligt med hjälp vad saknade du? 

• Kontaktade du någon i skolledningen? 

• Kände du att skolledningen gav dig tillräckligt med stöd i arbetet mot kränkningar? 

 

Två av de fyra manliga lärarna som känt sig kränkta valde att inte kontakta någon. Det var tio 

kvinnliga lärare som känt sig kränkta av någon elev. Av dessa tio var det sju stycken som 

valde att ta kontakt med någon för hjälp eller stöd. (se Figur H) 

 

Internt bortfall: En kvinnlig lärare valde att inte svara på frågan har du någon gång känt dig 

kränkt av en elev därför kan hon inte svar på denna fråga. De resterande fyra manliga lärarna 

kan inte svara på denna fråga då de uppgett att de aldrig känt sig kränkta av någon elev. 

(Totalt 8 manliga lärare som besvarade enkäten) Det visar att hälften av de manliga lärarna 

som blivit kränkta valde att ta kontakt med någon när de känt sig kränkta av någon elev. 

 
 
Vi har även valt att presentera detta resultat i löpande text, för att tydliggöra innehållet för de 

som har svårigheter med att läsa tabellen. Se punkterna: (4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3, 4.3.7.4, 

4.3.7.5) I tabellen presenteras dessa fem frågor som sex, då vi har valt att bryta ned fråga 

4.3.7.3: Hur fick du stöd och hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med? 

Kände du att hjälpen var tillräcklig? 



Figur H 
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*Internt bortfall innebär att personen har svarat på enkäten men valt att int
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 Inte alltid alltså. Nej Ja 

e svara på denna fråga. 
  



44..33..77..11  OOmm  JJaa  ppåå  ffrrååggaa  77,,  vveemm//vviillkkaa  kkoonnttaakkttaaddee  dduu??  
Internt bortfall: En kvinnlig lärare valde att inte svara på denna fråga. Sju kvinnliga lärare 

valde att ta kontakt med någon när de känt sig kränkta av en elev. (Se Figur H vem dessa 

kontaktade.) Tre av de kvinnliga lärarna som hade blivit kränkta valde att inte ta kontakt med 

någon för att få stöd och hjälp. En kvinnlig lärare hade aldrig blivit kränkt och kunde därför 

inte svara på denna fråga. 

 

De två manliga lärarna som svarat att de kontaktat någon när de känt sig kränkta, den ene 

kontaktade arbetskamrat och den andre kontaktade rektorn och klassföreståndare. Två av de 

manliga lärarna som känt sig kränkta valde att inte kontakta någon. De resterande fyra 

manliga lärarna kan inte svara på denna fråga då de inte hade blivit kränkta någon gång av en 

elev. 

 

44..33..77..22  KKoonnttaakkttaaddee  dduu  nnååggoonn  ii  sskkoolllleeddnniinnggeenn  fföörr  aatttt  ddiisskkuutteerraa  pprroobblleemmeett??  
 
Internt bortfall: En kvinnlig lärare valde att inte svara på denna fråga. Av de kvinnliga 

lärarna som känt sig kränkta var det sju som valde att ta kontakt med skolledningen och tre 

som valde att inte göra det. Bland de kränkta manliga lärarna var det två som valde att ta 

kontakt och två som valde att inte kontakta skolledningen. En kvinnlig och fyra manliga 

lärare hade aldrig blivit kränkt av en elev och kunde därför inte svara på denna fråga. 

 

44..33..77..33  HHuurr  ffiicckk  dduu  ssttöödd//hhjjäällpp  aavv  ppeerrssoonneenn//ppeerrssoonneerrnnaa  dduu  vvaallddee  aatttt  ttaa  kkoonnttaakktt  mmeedd??  
KKäännddee  dduu  aatttt  hhjjäällppeenn  vvaarr  ttiillllrrääcckklliigg??  
 

• Inte först, på en gång. Jag var mycket upprörd och fick då höra: ”Inte den tonen!” 

Paff blev jag. Nu tog det en bättre utveckling. Genom att en skolledare råkade ut för 

samma sak. 

• Känslomässigt stöd. Alla var villiga att ingripa om det skulle upprepas. 

• Ja, han kom (Rektorn, vårt tillägg). Dock pratade han med eleven utanför och sen lät 

han eleven gå in i klassrummet. Det var en rektor som i övrigt var mycket bra men i 

det här fallet gjorde han fel, enligt mig. 

• Vi jobbade mycket hårt med en viss klass där sådant här hände. Vi flyttade elever till 

andra utbildningar/praktik där de mår bättre och trivs. Extra insatser med 

diskussioner i klassen – som nu ett år senare är jättebra. 

• Ja 
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• I samtal med eleven - närvaro av skolledningen. 

• Nej 

• Ja, rektor pratade med eleven som sökte upp mig och bad om ursäkt.  

Internt bortfall: En manlig lärare som uppgett att han tog kontakt med någon när han känt 

sig kränkt har inte beskrivit hur hjälpen såg ut. 

 

44..33..77..44  OOmm  dduu  iinnttee  ffiicckk  ttiillllrrääcckklliiggtt  mmeedd  hhjjäällpp  vvaadd  ssaakknnaaddee  dduu  oocchh  hhuurr  ttyycckkeerr  dduu  aatttt  ddeett  
kkuunnddee  hhaa  vvaarriitt  bbäättttrree??  
 

• Givetvis en omedelbar respons. 

• Förebyggande arbete 

• Direkt reaktion och dialog 

 

Samtliga av dessa tre lärare svarar att de eftersöker bättre kommunikation mellan lärare och 

elever i skolan. Det här visar att några lärare på Colin Leclairgymnasiet har reflekterat över 

distansen som finns mellan lärare och elever på skolan. Dessa citat kan även betyda att de är 

villiga att arbeta för ett öppnare klimat både mellan lärare och elever, men också mellan lärare 

och skolledning. 

 

44..33..77..55  KKäännddee  dduu  aatttt  dduu  ffåårr  ttiillllrrääcckklliiggtt  mmeedd  ssttöödd  oocchh  hhjjäällpp  ffrråånn  sskkoolllleeddnniinnggeenn  ii  aarrbbeetteett  
mmoott  kkrräännkknniinnggaarr??  
 
En kvinnlig lärare valde att ta kontakt med skolledningen men var inte nöjd med deras stöd. 

Tre kvinnliga lärare valde att kontakta skolledningen och alla var nöjda med skolledningens 

stöd.  

Internt bortfall: Tre kvinnliga lärare valde att inte svara på denna fråga även fast de svarat 

att de tagit kontakt med skolledningen. Två av de fyra manliga lärarna som känt sig kränkta 

kontaktade skolledningen. En av dem var nöjd med stödet från skolledningen medan den 

andre var inte det. Tre kvinnliga lärare som utsatts för kränkningar har valt att inte ta kontakt 

med skolledningen och kan därför inte svara på denna fråga. En kvinnlig lärare hade aldrig 

blivit kränkt och kunde därför inte svara. En annan kvinnlig lärare har inte svarat på frågan 

om hon någon gång blivit kränkt av en elev. Hon har inte heller svarat på denna fråga.  
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De resterande fyra manliga lärarna hade aldrig blivit kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på frågan. 

 

Ur vårt resultat kan vi se att det är flera kvinnor som tagit kontakt med någon när de känt sig 

kränkta. (7 av 10) Av männen var det hälften av de kränkta lärarna som valde att ta kontakt 

med någon. (2 av 4)  

4.3.8 Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en elev?  
 
Fyra kvinnor och tre män medger i enkäten att de i efterhand har kränkt en elev. Åtta kvinnor 

och fem män uppger att de aldrig har kränkt någon elev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många lärare som någon gång omedvetet kränkt en elev: 
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Figur I 

Två kvinnliga lärare beskriver vad som hänt: 

• Eleven upplevde att jag inte tillät ”alla” åsikter. Att man inte fick säga vad man ville. 

• Om jag orättvist klagat på fel eller uppförande, av misstag.  

 

Detta diagram visar att det är få lärare som erkänner att de har omedvetet kränkt någon elev. 

Vår konklusion av detta är att lärarna på Colin Leclairgymnasiet inte vanligtvis reflekterar 

över hur och på vilket sätt de bemöter sina elever. 
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4.3.9 Har du medvetet kränkt någon elev? 
Samtliga lärare har i enkäten uppgett att de aldrig medvetet har kränkt en elev. En kvinnlig 

lärare kommenterar denna fråga: ”Ursäkta! Men vad är detta för fråga?” Med tanke på 

svaren vi fått på den föregående frågan om de omedvetet hade någon gång kränkt en elev, kan 

man fråga sig hur ärliga egentligen lärarna är mot sig själva. 

 

4.3.10 Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas?  
Internt bortfall: Tre kvinnliga lärare och två manliga lärare valde att inte skriva något på 

denna fråga.  

Vi har kategoriserat lärarnas svar på samma sätt som vi kategoriserade elevernas svar. Det 

som skiljer elevernas och lärarnas kategorier åt är att eleverna har en kategori som heter går ej 

att åtgärda eller att förebygga, eftersom några elever menar att det inte går att arbeta 

förebyggande mot kränkningar. Lärarna har även de en kategori som de inte delar med 

eleverna. Vi har valt att kalla denna kategori för värdegrund då flera lärare påpekar att 

värdegrundsarbetet i skolan är viktigt i det förebyggande arbetet mot kränkningar. 

 

  Reflektion över sitt eget beteende 

I denna kategori har vi placerat två stycken lärarsvar. Vi har valt att ta med bägge citaten i 

resultatredovisningen. 

* Ett respektfullt och positivt klimat med tydliga gränser när det gäller uppförande och 

arbetsklimat i klassrummet. Läraren måste visa vägen. Visa respekt för eleverna och vara 

tydlig med att inga sänkande kommentarer eller handlingar accepteras, eleverna emellan. 

(kvinna) 

* Genom att ständigt diskutera hur man bör bete sej, genom att ha riktig kontakt med 

föräldrar. Genom att ständigt försöka förbättra sin egen empati och försöka förstå hur andra 

tänker och känner. (man) 

 

 Kontroll och disciplin 

Vi har valt att ta med dessa citat i resultatredovisningen, vilket är de två i kategorin. 

* En öppen dialog och ett öppet klimat. (kvinna) 

* Dialog – fördjupande relationer – nolltolerans. (kvinna) 
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 Värdegrund 

Vi har valt att ta med två av tre lärarsvar i denna kategori. 

* Genom att skapa en gemensam värdegrund i vilken vi klart definierar vad som är 

acceptabelt och vad som är oacceptabelt. (man) 

* Värdegrundsarbete. Diskussioner bland personal, elever, elever - personal. Komma överens 

om vad som gäller och se till att det förankrat både hos personal och elever. Föra ständigt 

dialog. Ta tag i situationer som uppstår. (kvinna) 

 

 Utbildning 

Vi har valt att ta med två lärarsvar i denna kategori. 

* Info. (man) 

* Kommunikation mellan alla inblandade. Diskussion. Bjud in Friends. (man) 

 

 Bättre relationer på skolan 

Vi har valt att ta med tre av sex lärarsvar som går under denna kategori. 

* Nära kontakt med konsekvens i hur vi möter andra. (kvinna) 

* En öppen dialog och ett öppet klimat. (kvinna) 

* Genom att komma överens vad som är en kränkning och vad som inte är det kan man bli av 

med en del av problemet. En känner sig kränkta utan att vara det. Andra är kränkta utan att 

känna det. Sedan finns det förstås en majoritet av gränsfall. (man) 

 

 Annat 

Ett lärarsvar har vi inte specifikt kunnat kategorisera, utan den har vi placerat under annat. 

* Min uppfattning är att ordet ”kränkt” har en annan innebörd för eleverna än för lärare. 

Det känns nästan som om vissa elever känner sig ”kränkta” bara för att de blivit underkända 

i en kurs. (man) 

 

Det positiva som vår undersökning visar är att alla lärare som besvarat frågan, tror att 

kränkningar går att förebygga. Däremot är det konstigt att fem lärare valde att inte svara på 

frågan. Det kan tolkas som att dessa lärare inte tycker att det är någon idé att arbeta 

förebyggande mot kränkningar i skolan eller att de inte vet hur detta arbete ska ske.  
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5. Sammanställning av intervju med rektor Matts 
Andmarken 
Efter att vi hade sammanställt alla enkäter, intervjuade vi rektor Matts Andmarken den 9 maj 

2006. Vi ställde frågan om och hur Colin Leclairegymnasiet arbetar förebyggande med 

kränkningar i skolan. Till svar fick vi att skolan har upprättat en handlingsplan, som de ska 

arbeta efter då någon har blivit utsatt för kränkande behandling. Denna handlingsplan 

upprättades efter att Skolverket hade konstaterat att det förekommer kränkningar mellan lärare 

och elever på skolan, samt efter att Lärarnas riksförbund36 hade gjort en undersökning som 

bekräftade Skolverkets rapport. För att medvetengöra eleverna om detta problem, har vissa 

klasser (inte alla) under vårterminens klassråd fått diskutera definitionen av begreppet 

kränkning och hur man kan förebygga kränkningar i skolan. Matts Andmarken säger i 

intervjun med oss att på grund av dessa ovanstående fynd har Colin Leclairegymnasiet i 

samråd med Södertörns högskola utarbetat en värdegrundsplan37, som ska bejaka mångfalden 

i skolan. Värdegrundplanen är just nu ute på remiss, för att både lärare och elever ska kunna 

komma med synpunkter. För att göra föräldrarna delaktiga i processen säger Andmarken: ”Vi 

kommer i höst att bjuda in föräldrar till ett möte där de också kan komma med synpunkter. 

Efter att remissen har diskuterats i alla skolans forum38 kommer vi att verkställa planen.” 

Flera insatser i det förebyggande arbetet mot kränkningar i skolan menar Andmarken ska dels 

ske genom att höja status i elevrådet för att öka elevinflytandet i undervisningen. Men även 

genom att inrätta ett gemensamt råd för både lärare och elever i varje arbetslag för att öka 

samarbetet mellan lärare och elever. Exempel på uppgifter som råden ska diskutera är: hur 

stort elevinflytande det ska vara i klasserna; förändringar och förbättringar av provscheman 

för att förhindra eventuella krockar och för att skapa ett jämnt arbetstempo under terminerna.  

 

Vi frågade även Andmarken hur väl insatta lärarna var i arbetet mot kränkningar i skolan. 

Han svarade att lärarna egentligen ännu inte har påbörjat sitt arbete mot kränkningar. Många 

lärare efterfrågar handledning i konflikthantering. I den nya värdegrundsplanen som ska 

implementeras i skolan till hösten är det meningen att lärarna ska få kompetensutveckling i 

form av samtalsutbildning. Det första steget i kompetensutvecklingen är att hela kollegiet på 

Colin Leclairegymnasiet ska i juni 2006 tillsammans med några handledare från Södertörns 

                                                 
36 Lärarnas riksförbund, (2005) Resultat av enkät om kränkningar på Colin Leclair 
37 Colin Leclairgymnasiets värdegrund och mångfalsarbete, Remissmaterial 
38 Med forum menar Matts Andmarken; lärare, elever och föräldrar. 
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högskola åka på en tredagars kurs. Andmarken tillägger: ”Under dessa dagar kommer vi att 

diskutera hur vi ska aktivt arbeta mot kränkningar i skolan.” 

 

En fråga som vi var särskilt intresserade av var om lärarna på Colin Leclairegymnasiet hade 

fått eller skulle få någon interkulturell utbildning för att lättare bemöta den mångkulturella 

skolan. Matts Andmarken menade att det är där Södertörns högskola kommer med in i bilden, 

med bland annat konflikthantering och det interkulturella perspektivet. Som följdfråga 

undrade vi om skolan tillvaratar de lärare som är duktiga på konflikthantering. Matts 

Andmarken säger att han önskar att klimatet bland kollegorna tillåter att lärarna själva tar 

initiativ till att kompetensutveckla varandra. Men tyvärr säger han att många lärare inte vågar 

visa sina kollegor vad de kan och vad man kan göra för att utveckla skolan, eftersom 

jantelagen hindrar dem. Vi ställde frågan om han som rektor då inte kunde införa att lärarna 

kunde besöka varandras lektioner och ge varandra feedback. Matts Andmarken svarade då: 

”Man kan endast uppmuntra människor till förändring, inte tvinga dem.”  

 

Slutligen frågade vi Matts Andmarken, hur proceduren går till då en elev eller lärare kontaktar 

rektorn då denne blivit kränkt eller råkat i konflikt med någon. Först lyssnar han på vad denne 

har att säga. Därefter med tillstånd från personen kontaktar han den andre parten och hör vad 

denne säger. Sedan bjuder han in till ett samtal mellan de två parterna som är i konflikt. Matts 

Andmarken var noggrann att poängtera att han anser att båda parter i en konflikt måste vinna, 

och att hela proceduren går till på samma vis vare sig det är en elev eller lärare som kommer 

med problemet. 

6. Diskussion 
Vid informella samtal med olika lärare på Colin Leclairgymnasiet, samt genom vår 

enkätundersökning tycker vi oss urskilja att lärare och elever ser olika på kränkningar. En 

lärare sa vid ett informellt samtal att vissa elever anser att man kränker dem vid tillsägelser.   

Detta uttalande talar för att lärare generellt behöver bli ännu bättre på att reflektera över de 

säger till eleverna. 
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Ämnesorienterad kontra personorienterad lärarroll 
Traditionellt sätt tror vi det har varit vanligt på gymnasiet att som lärare vara mer 

ämnesorienterad än personorienterad.39 Men idag ser gymnasieskolan helt annorlunda ut än 

vad den gjorde för femton år sedan då vi gick i gymnasiet. På grund av den hastiga 

lågkonjunkturen som träffade Sverige i början av 1990-talet, blev det mycket svårare än 

tidigare för ungdomar att få jobb efter grundskolan. Vi tycker inte att den nya gymnasieskolan 

idag är frivillig som det står i Lpf 94 att den skall vara, eftersom praktiskt taget alla elever 

som lämnar grundskolan behöver gå gymnasiet för att klara sig i samhället. 

 

Ett ytterligare problem som vi ser med den nya gymnasieskolan är att de yrkesförberedande 

programmen har ökat i popularitet. Det är i sig inte dåligt menar vi men många elever som är 

skoltrötta har inte de betygspoäng som behövs komma in på yrkesförberedande program. 

Istället tvingas de emot sin vilja välja ett teoretiskt program. Förr valde studieomotiverade 

elever yrkesförberedande programmen. Eftersom de yrkesförberedande linjerna40 gav dem en 

chans att så fort möjligt ta sig ut på arbetsmarknaden istället för att fortsätta studera. Idag så 

har de studietrötta eleverna svårt att ta sig in på yrkesförberedande programmen då 

konkurrensen har ökat. Dessa program gör det möjligt att efter gymnasiet få ett jobb eller 

praktik/lärlingsplats vilket ökar dess popularitet då bristen på arbete idag är stor. För många 

studietrötta är detta program deras enda chans att komma ut i arbetslivet. På de teoretiska 

programmen krävs det oftast en fortsättning av universitetsstudier för att kunna konkurrera på 

den svenska arbetsmarknaden vilket många unga idag inte orkar med. Detta problem som vi 

har beskrivit ovan är ett samhällsproblem vi måste arbeta för att lösa. 

 

Precis så är fallet i Södertälje där många av eleverna på Colin Leclairgymnasiet41 hellre 

önskat gå på en yrkesförberedande gymnasieskola. Som lärare är det därför inte helt lätt att 

undervisa och motivera dessa elever som hellre skulle vilja vara någon annanstans. 

Framförallt om man som lärare är uppväxt i den gamla gymnasieskolan, där elevunderlaget 

präglades av frivillighet och studiemotiverade medelklassungdomar. 

 

                                                 
39 Med ämnesorienterad menar vi att läraren är mer fokuserad på ämneskunskaperna än relationen till eleverna. 
Med personorienterad menar vi att läraren lägger större vikt på relationen till sina elever än de faktiska 
ämneskunskaperna. 
40 Vi skiljer mellan program och linje. Den förra är den nuvarande beteckningen, och den senare före 1994. 
41 Colin Leclairgymnasiet är ett renodlat samhällsgymnasium. 
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Vår slutsats är att en reflekterande lärare som behärskar ett situationsanpassat ledarskap42 kan 

hitta en balans mellan det personorienterade och ämnesorienterade arbetssätten. Vi menar att 

som lärare kan man inte använda sig enbart av det ena eller det andra arbetssättet utan att det 

är viktigt att kombinera bägge arbetssätt med varandra. Maria Borgström poängterar i sin 

artikel ”Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen” för att lyckas som lärare i 

dagens skola måste man vara flexibel i sitt arbetssätt.43 Vi tolkar hennes flexibilitet som att 

även hon förordar ett situationsanpassat ledarskap med ett interkulturellt perspektiv. Varje 

elev och klass är unik och kan inte jämföras med varandra. Förhoppningsvis skulle detta 

resultera i att en del av de kommunikationsproblemen som finns på Colin Leclairgymnasiet på 

sikt kan lösas. 

Interkulturella konflikter 
I resultatredovisnings- och analysdelen har vi kunnat se att många av de problem med 

kränkningar som Colin Leclairgymnasiet har skulle kunna förebyggas och lösas med hjälp av 

kommunikation. Finns det en ömsesidig fungerande dialog mellan lärare och elever, där 

felsteg är tillåtet från båda parter, kan skolan tillsammans möta en ljusare framtid utan 

kränkningar. För att uppnå detta krävs det att lärarna och eleverna lär sig att reflektera över 

sina handlingar. 

 

Ett av våra fynd vi gjorde i vår undersökning, var att vi kunde utifrån enkäterna se att det 

verkar som att elever svarar ärligare på frågor angående ämnet kränkningar, än vad deras 

lärare gör. Vi finner det orimligt att så få (sju av tjugo) lärare på Colin Leclairegymnasiet 

medger att de har omedvetet eller medvetet kränkt någon elev under sin karriär som lärare, 

eftersom vi som lärarkandidater redan vid ett par tillfällen har omedvetet sårat någon elev. Vi 

anser därför att en betydande andel av lärarna på Colin Leclairegymnasiet inte dagligen 

reflekterar över sin arbetssituation. Eftersom reflektion är något som dagens lärarutbildning 

finner oerhört väsentligt, anser vi att lärarna på Colin Leclairegymnasiet har behov av att 

reflektera över sitt arbete med eleverna både tillsammans med eleverna, för sig själva, i 

arbetslaget och med resten av personalgruppen. Det står för exempel i Lpf 94 att: ”Eleverna 

skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”44 Om 

läroplanen värdesätter reflektion borde även lärare göra det. 

 

                                                 
42 Maltén, Arne, 2000, Det pedagogiska ledarskapet, Lund, s. 36, 73, 135, 185 
43 Lahdenperä, Pirjo (red.) 2004, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, s. 33 
44 Lpf 94, 1.2: Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Kunskaper och lärande 
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Vi tror att för att utvecklas i sitt arbete som lärare måste man reflektera över vad man säger 

och hur man utrycker sig i samtal med människor. Särskilt viktigt är detta när lärare samtalar 

med elever som inte är färdiga i sin mognadsutveckling. Elever i tonåren är extra sköra, och 

deras självbild stämmer ofta inte överens med vad de visar utåt. Det skulle kunna förväntas av 

behöriga lärare med pedagogisk utbildning att de funderar över hur de själva fungerade under 

sin skoltid.  

 

Colnerud skriver om etniska konflikter och hur olika lärare väljer att agera. Colnerud kommer 

fram till att lärarna ofta löser etniska konflikter utifrån deras egna privata bedömning och att 

det inte finns någon gemensam lärarnorm för vad som är viktigt att tänka på i dessa beslut.45 

Vilket vi tycker är skrämmande då alla lärare idag skall tillsammans följa gemensamma 

dokument så som Lpf 94, lokala arbetsplaner och att skolorna mer och mer satsar på att 

utarbeta egna värdegrunder.  

 

En annan form för interkulturell konflikt som Colin Leclairgymnasiet har är mellan de 

svenska lärarna och eleverna med utländsk bakgrund. I en informell intervju med Matts 

Andmarken berättade han att flera elever med utländsk härkomst har känt sig orättvist 

behandlade av sina svenska lärare. I resultatredovisningen av lärarsvaren, kommer det till 

exempel fram att några lärare har blivit kallade för rasister av elever. Britta Liljegren påvisar i 

boken Elever i svårigheter att nationaliteten på lärare och elever kan vara en betydande faktor 

i kontakten mellan dem.46 Svenska lärare har lättare att undervisa svenska elever47 än elever 

med utländsk bakgrund48. Hon skriver: ”Enkelt uttryckt är det lättare för eleven att lyckas ju 

mer lik han/hon är sina lärare.”49 Vi tror att problemen med kränkningar mellan lärare och 

elever kan ha att göra dels med att de flesta lärarna på Colin Leclairegymnasiet har svenska 

som modersmål och att en betydande del av eleverna har ett annat första språk än svenska. 

Därför hävdar vissa elever med utländsk bakgrund att lärarna favoriserar svenska elever och 

ger dem bättre betyg. 

 

                                                 
45 Colnerud (1996)  
46 Liljegren, Britta, 2000, Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samtal, s.115 
47 Med svenska elever menar vi elever som har svenska som modersmål. 
48 Med elever med utländsk bakgrund menar vi elever som inte har svenska som modersmål. 
49 Liljegren, Britta, 2000, Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samtal, s.115 
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Något annat som påverkar klimatet mellan lärare och elever på Colin Leclairegymnasiet är att 

ålderskillanden mellan lärare och elever är stor, eftersom 65 % av lärarna är mellan 56 och 64 

år. Vi menar inte att det är negativt att ha (gamla) rutinerade lärare på en skola, utan vi vill 

poängtera att den optimala arbetsplatsen är när flera generationer möts. Maria Borgström tar 

upp i sin artikel ”Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen” att dagens lärare måste 

ha interkulturell kompetens och en förutsättning för detta är att lärarens förhållningssätt 

gentemot elever är öppet och förståelsefullt.50 För att få en bättre relation med eleverna på 

skolan anser vi att lärarna på Colin Leclairgymnasiet behöver tänka extra på detta i arbetet 

med sina elever, särskilt med eleverna med invandrarbakgrund, eftersom många av dem inte 

är uppväxta i Sverige och därmed inte har samma referensramar som de svenska eleverna.  

 

Vi har funnit att åldern på eleverna har betydelse i hur man ser på kränkningar. De äldre 

eleverna tvåorna och treorna kan tydligare urskilja när de har blivit kränkta. Se diskussion i 

resultatredovisningen. Vi tror inte att det förekommer fler kränkningar bland äldre elever, 

utan vi håller med Skolverket (jämf: Tidigare forskning 2.1) om att äldre elever lättare kan 

urskilja kränkningar än vad yngre elever kan, eftersom de har utvecklat medvetenhet i deras 

sätt att tänka och se världen. Vi har också funnit att det finns en viss skillnad mellan könen i 

hur vanligt det är att bli kränkt. Procentuellt så uppgav fler pojkar än flickor att de känt sig 

kränkta av lärare.  

 

Lärarens makt  
Som Colnerud skriver, präglas förhållandet mellan lärare och elever av ojämlikhet.(Se 2.1) 

Skolverket påpekar i sin rapport ”Tillsyn av kränkande behandling” hur allvarligt det är när en 

elev blir kränkt av en lärare som han/hon är beroende av.51 I Sverige har lärarna från år 8 till 

sista året i gymnasiet maktredskapet att sätta betyg på eleverna. Ett dåligt betyg kan sätta 

käppar i hjulen för framtida drömyrket eftersom det kan leda till att eleverna inte kommer in 

på det gymnasium de velat på grund av allt för dåligt betyg. Visst kan betygen även ställa till 

problem längre fram i ansökningar till högskolor, universitet eller i arbetslivet. Lyckligtvis 

finns det fortfarande en andra chans för dem som inte lyckats med sina betyg i gymnasiet. Det 

sker genom komvux, högskoleprov och arbetslivserfarenhet. Lärarna måste dock kunna 

tillrättavisa elever utan att vissa elever tar till sitt enda ”vapen” och kallar lärare för rasister.  

                                                 
50 Lahdenperä, (red), 2004,  s. 33 
51 Skolverket, Tillsyn av kränkande behandling. En redovisning från skolverkets tillsyn av grundskolan 2000-
2001, s. 16 
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Hur ska den fysiska miljön på skolan förändras till det bättre? 
Som vi nämnt i kapitlet om skolan (2.5) så har Colin Leclairgymnasiet en centralkapphall där 

många elever samlas vid sina skåp och passerar för att ta sig till sina lektioner. Ett problem 

med Centralkapphallen har varit att det har förekommit en del skadegörelse där och att många 

lärare undviker att passera där (enligt rektor Matts Andermarken). Efter att ha besökt Colin 

Leclairgymnsiet vid flera tillfällen har vi lagt märke till att lärarnas gemensamma mötespunkt, 

lärarrummet och elevernas gemensamma mötespunkt Centralkapphallen, är placerade långt 

ifrån varandra.   

 

Vi föreslår att Colin Leclairgymnaiet skapar en ny gemensam mötesplats för både lärare och 

elever, genom att flytta lärarna närmare Centralkapphallen. Genom att göra på detta sätt, blir 

det lättare att införa en informell lärande miljö i skolan. 52 En informell lärande miljö är en 

plats där lärare och elever möts för att samtala om annat än vad som sker under 

undervisningstiden. 

 

Denna mötesplats bör placeras centralt, där det blir ett naturligt flöde av både personal och 

elever. På detta sätt skapar skolan en trygg plats med stor vuxentäthet då många av personalen 

måste passera för att kunna ta sig till sitt klassrum, men även till lärarrummet. Vi vill skapa en 

flygplatskänsla (ett flöde) utan stress som präglas av ständig insyn. På detta sätt hoppas vi 

kunna skapa en mer personlig dialog mellan lärare och elever, som i sin tur minskar 

kommunikationsproblemen som Colin Leclairgymnasiet idag brottas med. 

 

Aktionslärande i praktiken i form av reflektion 
Monroe Lorraine beskriver i sin bok ”Våga leda i skolan” om hur hon som rektor på Fredric 

Douglas Academy gjorde besök i sina lärares klassrum för att kunna handleda de och ge dem 

råd på hur de kunde bli en bättre ledare.53 Detta är något som kanske kunde förhindra en del 

kränkningar som förekommer i dagens stängda klassrum. Om inte annat skulle det kunna 

påvisa för lärare hur det upplevs att vara ”åskådare” (i sitt klassrum), vilket kanske kunde 

hjälpa läraren att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot eleven. I intervjun vi hade med 

                                                 
52 Skolverket, 2002, Kränkande behandlingar och informella miljöer. Elevperspektiv på skolans miljöer och 
sociala klimat, s. 38 
53 Monroe, Lorraine, 1998, Våga leda i skolan!: En personlig berättelse om ledarskap som förändrar 
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Matts Andmarken menade han att för att han skulle gå runt i klassrummen behövde han ha ett 

syfte med handlingen. Att bara synas som Monroe är förespråkare till är något som han inte 

tycks använda i sin ledarroll. 

 
Colnerud menar att det finns en kollegial lojalitet 54 hos lärare att hellre hålla sina kollegor 

bakom ryggen än att försvara sina elever gentemot dessa lärare. Vi upplever att så kan fallet 

vara på Colin Leclairgymnasiet, då vi har fått svar från elever som ”det leder ju ingen till 

ingen ting.”  

 

Vi tycker att det skulle vara bra om lärarnas individualitet och autonomi inte var lika påtaglig 

som den fortfarande än idag är, framförallt på gymnasieskolan. Vi skulle vilja se en lärarkår 

som en grupp och inte som ett gäng individualister, där gemensamma projekt och samarbeten 

tillhör vardagen. En lärarkår där jantelagen inte existerar, där man kan dela med sig även av 

sina positiva egenskaper och erfarenheter så att lärarkåren som grupp kan lyftas med hjälp av 

medlemmar i gruppen. 

 

För att öppna dörrarna till det stängda klassrummet föreslår vi aktionsforskning55 där elever 

och lärare står i centrum. Vi ser dock vissa svårigheter med detta då många lärare ogillar 

insyn och förändringar. Därför tycker vi att det skulle vara bra att nyttja samarbetet med 

Södertörns högskola och till en början låta handledare därifrån gå in och aktionsforska i 

klassrummen. Målet med detta skulle vara att lärarna blir mer öppna för insyn och i framtiden 

kan aktionsforska hos varandra. 

Föräldrasamverkan 
För att maximera elevers kapacitet i skolan är det väl känt att skolan måste i större 

utsträckning än tidigare samverka med föräldrarna, för att minska lojalitetskonflikterna som 

elever ofta utsätts för både i hemmet och i skolan. Pirjo Lahdenperä poängterar i ”Att utveckla 

skolan som interkulturell lärandemiljö” vikten av att lärare har ett interkulturellt 

förhållningssätt för att kunna kommunicera på bästa sätt. 56 Detta har Matts Andmarken, 

rektor på Colin Leclairgymnasiet tagit till sig, då han vill rekrytera fler lärare med 

invandrarbakgrund. Vi tror dock att det inte är hela lösningen på problemet att rekrytera fler 

lärare med invandrarbakgrund. Men det är en bra början i arbetet för den interkulturella 

                                                 
54 Colnerud,  1996, s. 137 
55 Rönnerman, Karin, 2004, Aktionsforskning i praktiken- erfarenheter och reflektioner, Studentlitteratur, Lund 
56 Lahdenperä, (red), 2004, s. 69 
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skolan för att kunna förbättra den framtida dialogen mellan hem och skola. Pirjo Lahdenperä 

förespråkar också att lärare har ett komplementärt förhållningssätt till föräldrarna, när de ska 

fostra deras barn i skolan.57  

 

En annan lösning är att erbjuda interkulturell utbildning till befintlig personal. Vi finner det 

oroväckande att så få lärare, fyra av femton som har känt sig kränkt av en elev, har kontaktat 

elevens föräldrar. Kanske är det något som gymnasieskolor generellt låter bli att göra då 

problem uppstår i skolan, eftersom många av eleverna är myndiga. Vi menar ändå att 

gymnasieskolor har något att lära av grundskolan som genast kontaktar föräldrar/målsman då 

något inträffat i skolan. Eftersom Colin Leclairegymnasiet inför hösten 2006 ska arbeta för en 

ökad samverkan med föräldrarna genom att bjuda in dem till ett föräldramöte. På mötet ska 

föräldrarna kunna yttra sig om remissförslaget till den nya värdegrunden. På så vis tror vi att 

problemet med kränkningar i skolan kan minska.  

Lärarrollen 
Att vara lärare innebär att arbeta i en lärande miljö som på många arbetsplatser måste man 

ständigt uppdatera sig, komma med nya lösningar på olika problem. Vi anser att uttryck som 

”Kränkningar är ett ord, som jag aldrig har använt innan det blev ett modeord” är 

skrämmande. Vad är nästa steg?  

- Datorer/internet det är en modefluga för dagens ungdomar, de är inget jag 

tänker använda mig av! (Liknelsen är vår) 

 

Resonemanget mode, som något obekvämt är vi inte eniga i. Vi ser mode som en del av vår 

utveckling. Att inte ta till sig nya sätt att se världen på är något som inte hör hemma i dagens 

samhälle. Det är särskilt viktigt att uppdatera sig och följa med i samhällsutvecklingen då man 

som lärare arbetar i en lärande och utvecklande skolmiljö. Det måste finnas en vilja att vara 

med och skapa något nytt, hos alla aktiva lärare gammal som ung. Finns inte känslan där 

kanske man bör fundera över om man befinner sig på rätt plats. Lärare påverkar trots allt 

många ungdomars liv, både som förebilder och kunskapsförmedlare. 

 

                                                 
57 Lahdenperä, Pirjo (red), 2004, Interkulturell pedagogik i teori och praktik s. 69 
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Hur kan Colin Leclairegymnasiet gå vidare i arbetet mot kränkningar? 
 
I vår intervju och informella samtal med rektor Matts Andmarken kom det fram att Colin 

Leclairegymnasiet inte aktivt arbetar med ämnesövergripande projekt. För att öka 

samhörigheten mellan lärare och elever i arbetet mot kränkningar, tror vi att gemensamma 

projekt i skolan skulle gynna både lärare och elever. Vi tror att projektarbete är en av 

nycklarna till ett öppnare klimat på skolan, som hjälper till att ”låsa upp” de ”stängda” 

klassrummen för att få en mer rättvis bild av undervisningen. Genom att ta tillvara lärarnas 

olika förmågor, skulle säkerligen Colin Leclairgymnasiet kunna starta många projekt utan 

några större problem.  

 

På samma sätt som vi har påpekat vikten av att lärarna ska reflektera över sina sätt att 

undervisa och bemöta eleverna, tycker vi att det är lika viktigt att eleverna får tid till detta. 

Mer fokus på reflektion i skolan skulle göra det lättare för både elever och lärare att bli 

medvetna över på vilket sätt de tilltalar varandra. Det kan inte vara helt lätt som ledare 

(rektor) att försöka få en lärarkår som till stor del saknar reflektion i sitt arbete med ungdomar 

att acceptera förändringar. Vi menar att kan man inte reflektera, kan man heller aldrig förstå 

att förändringar är nödvändigt för att utveckla morgondagens skola. 

 

En skola med dessa problem kan inte förändras över en natt. Colin Leclairgymnasiet måste 

därför få lugn och ro för att kunna arbeta och genomföra de förändringarna som krävs för att 

motverka kränkningarna mellan lärare och elever.                                                                                        
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Elevenkät Bilaga 1

Född år  _______                                    Flicka                  Pojke

1. Vad är en kränkning för dig?

JA NEJ
2. Har du någon gång känt dig kränkt?

3. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan elev?

4. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en lärare eller
annan personal?

5. Beskriv med ord när du blivit kränkt av en lärare eller annan personal på skolan.





JA NEJ
6. Tog du kontakt med någon när du kände att du hade blivit kränkt av en 
lärare eller annan personal på skolan?

7. Om JA, vem eller vilka kontaktade du?

8. Hur fick du hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med?

JA NEJ
9. Kände du att du fick tillräckligt med hjälp av den/dem du 
valde att ta kontakt med?

10. Om inte, vad saknade du? Hur kunde personen/personerna ha hjälpt dig bättre?

11. Om NEJ, varför tog du inte kontakt med någon för att få hjälp?





JA NEJ
12. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en lärare?

13. Har du medvetet kränkt någon lärare?

14. Om JA, på fråga 13. Av vilken anledning kränkte du läraren/personal?

15. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas?





Personalenkät Bilaga 2

Född år  _______                                    Kvinna                       Man
JA NEJ

1. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan lärare 
eller annan personal?

2. Har du någon gång känt dig kränkt av en elev?

3. Vad är en kränkning för dig? När känner du dig kränkt?

4. Beskriv en händelse med ord när du har blivit kränkt av en elev.

JA NEJ
5. Tog du kontakt med eleven som du känt dig kränkt av?

6. Tog du kontakt med föräldern till den elev som kränkt dig?

7. Kontaktade du någon person för att få hjälp/stöd när du känt dig kränkt av 
en elev?





8. Om JA på fråga 7, Vem/vilka kontaktade du?

JA NEJ
9. Kontaktade du någon i skolledningen för att diskutera problemet?

10. Om JA, hur fick du stöd/hjälp av personen/personerna du valde att ta 
kontakt med? Kände du att hjälpen var tillräcklig? 

11. Om du inte fick tillräckligt med hjälp vad saknade du 
och hur tycker du att det kunde ha varit bli bättre?

JA NEJ
12. Känner du att skolledningen ger dig tillräckligt med stöd i arbetet mot 
kränkningar. 





JA NEJ
13. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en elev?

14. Har du medvetet kränkt någon elev?

15. Om JA, på fråga 14. Av vilken anledning kränkte du eleven?

16. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas?



Sammanställning av enkäter år 1 på gymnasiet.   Bilaga 3 
ANTAL ELEVER: 23st (Externt bortfall 1st elever pga. ej närvarande vid lektion.) 
Flickor: 12st 
 
Pojkar: 11st 
 
En flicka har inte uppgett hur gammal hon är. 
 Flicka  Pojke 
 ? 
Född: 1988:1  1988: 1 
 1989:10  1989: 10 
 
1.Vad är en kränkning för dig? 
Internt bortfall: En flicka och en pojke har inte skrivit något på denna fråga. 

• Det är det när man blir mobbad. Alltså bli kallad för elaka saker på ett dumt sätt. 
(flicka) 

• Det beror på om en person menar det och säger det väldigt taskigt då är det inget kul 
och bli kränkt. Men om det är på skoj då är det inga problem. (flicka) 

• Det är som mobbing fast lite mildare. (flicka) 
• När man är taskig mot någon och trycker ner den personen. (flicka) 
• Det är när man är taskig mot en person och trycker ned den. Får en att känna sig 

ensam. (flicka) 
• Att någon får dig att må dåligt ungefär som mobbing. (flicka) 
• När någon retar mig om min religion eller mitt utseende. Eller när någon är rasistisk 

mot mig. (flicka) 
• När någon blir utsatt för något. Tex retar upp någon för något fult. m.m. (flicka) 
• Om någon kallar mig för hora och jag vet att jag inte är det, tar jag det som en 

kränkning. (flicka) 
• Det är väll när någon säger taskiga saker och sådant. (flicka) 
• Mobbing, när någon eller några trakar mig. (flicka) 
• När någon säger något taskigt till mig som är nedlåtande och personen menar det. 

Ord Förekommer som är taskiga men det är skillnad på när det är skamt & lek. och 
Allvar. (pojke) 

• Om någon skulle göra något elak, taskigt mot mig. T.ex om någon skulle sätta upp 
bilder på mig på vissa ställen. (pojke) 

• Det är när en person trycker ner på en annan säger saker om personen som inte ska 
bli sagda eller när personen inte tycker om det har det blivit en kränkning. (pojke) 

• En handling eller ett uttalande som man kan ta illa upp av. (pojke) 
• När man kallar någon för fula ord som man inte är och om man är det kan man känna 

sig kränkt. (pojke) 
• Det är när någon förnedrar en annan människa på något sett. tex. förnedrar ens 

nationalitet, hudfärg, namn mm. (pojke) 
• Det är när någon får mig att må dåligt om mig själv,  försvagar självförtroendet till en 

viss gräns. (pojke) 
• Att man säger något nedlåtande emot en annan person. (pojke) 
• När nån beter sig illa eller på annat sätt för en person att må dåligt över sig själv. 

(pojke) 
• En kränkning för mig är om någon säger dumma saker till mig, inte för att jag har 

känt mig kränkt. (pojke) 



2. Har du någon gång känt dig kränkt? 
 
Flickor: Ja: = 2  Nej: =10 
Pojkar: Ja: = 5  Nej: =6 
Analys: 
 
3. Har du någon gång känt dig kränkt av en annan elev? 
 
Flickor: Ja: = 2  Nej: = 10 
Pojkar: Ja: = 1  Nej: = 10 
Analys:  
 
4. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan lärare eller annan vuxen i 
skolan? 
 
Flickor: Ja: =1   Nej: = 11 
Pojkar: Ja: = 5  Nej: = 6 
Analys: 
 
5. Beskriv med ord när du blivit kränkt av en läare eller annan personal på skolan. 
Elva flickor och sex pojkar har aldrig blivit kränkta av någon lärare eller annan personal på 
skolan och kan därför inte svara på frågan.  

• Vill inte berätta. (flicka) 
• När en lärare rent av skiter i vad man säger något till läraren. Eller att lärare har 

jämt har Förutsatta meningar. (pojke) 
• Han sa några ord så jag kände mig kränkt. (pojke) 
• Förnedrar min intellegens. (pojke) 
• Om vi har skorna på bordet så istället förat säja ta ner föterna så skriker dom ta ner 

era äkliga smutsiga stora fötter. (pojke) 
• Kommer inte ihåg men man känner av det. (pojke) 

 
6. Tog du kontakt med någon när du kände att du blivit kränkt av någon lärare eller 
annan personal på skolan? 
Elva flickor och sex pojkar i denna klass hade aldrig blivit kränkta av någon lärare eller annan 
personal och kunde därför inte svara på denna fråga. 
 
Flickor: Ja: =  Nej: = 1 
Pojkar: Ja: =1  Nej: = 4 
 
 
7. Om JA. vem eller vilka kontaktade du? 

• Läraren vill vara anonym. (pojke) 
 

8. Hur fick du hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med? 
• Fick inte så mycket hjälp. (pojke) 
 

 
 
 
 



9. Kände du att du fick tillräckligt med hjälp av den/dem du valde att kontakta? 
Elva flickor och sex pojkar har aldrig blivit kränkta av någon lärare eller annan personal på 
skolan och kan därför inte svara på frågan.  
 
Flickor: Ja: =  Nej: 
Pojkar:  Ja:  Nej: =1 
 
10. Om inte, vad saknade du? Hur kunde personen/personerna hjälp dig bättre? 
Internt bortfall: pojken som inte tyckte att han fick tillräckligt med stöd valde att inte svar på 
denna fråga. 
 
11. Om NEJ, varför tog du inte kontakt med någon för att få hjälp? 

• Kändes onödigt och töntigt, känns som att det inte hade blivit någon skillnad. (Pojke) 
• Orkade inte bry mig. (Pojke) 
• För att jag sa saker till honom också och jag är ganska stark i mig själv alltså mitt 

självförtroende. (Pojke) 
 
Internt bortfall: En flicka och en pojke som valt att inte ta kontakt med någon när de känt sig 
kränkta har inte svarat på denna fråga. 
 
12. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en lärare? 
Internt bortfall: En flicka har valt att inte svar på denna fråga. 
Flickor: Ja: =5  Nej: =6 
Pojkar: Ja: =6  Nej: =5 
 
13. Har du medvetet kränkt någon lärare? 
Internt bortfall: En flicka har valt att inte svar på denna fråga. 
Flickor: Ja: =1  Nej: =10 
Pojkar: Ja: =4  Nej: =7 
 
 
14. Om JA, på fråga 14. Av vilken anledning kränkte du läraren? 

• För att läraren kränkte mig.(flicka) 
• För läraren medvetet kränkt mig stort. (pojke) 
• Efter att hon  hade skrikigt på mig så kallade jag henne för ugla och häng rumpa. 

(pojke) 
• För att vi tjafsade och så kom det några kränkande ord. (pojke) 
• Det har hänt när jag har varit arg/upprörd och det har hänt utan att jag har tänkt 

efter. (pojke) 
 
15. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas? 
Internt bortfall: Tre flickor och fyra pojkar valde att inte svar på denna fråga. 
 

• Går inte att undvikas. (flicka) 
• Man ska försöka vara snäll och behandla alla lika , lärarna skall ha tålamod med 

eleverna. Samma med eleverna. (flicka) 
• På sätt och vis kan man undvika kränkning genom att bara ignorera personen som 

kränker än. (flicka) 



• Alla kontrollerar sig själva och inte säger det man tycker om man vet att det kan såra 
en person. (flicka) 

• Om alla lär sig att respektera andra människor. Alla är lika mycket värda och det 
borde alla förstå. Genom samtal kanske. Med folk som känt sig kränkta så folk förstår 
vad dom gör. (flicka) 

• Ja det tror jag. Om man tänker mer på vad man säger till andra människor. Man kan 
ju tänka på hur man själv vill bli behandlad. (flicka) 

• Få folk att sammarbeta, blanda folk i grupper så de lär känna varandra, då minskar 
fördomarna. (flicka) 

• Om man försöker att inte använda fula ord, då kanske detta blir bättre. Ibland kan 
eleverna påverkas av lärarna. (flicka) 

• Jag tror att om alla bryr sig om sitt och tar hand om sitt så blir det mycket bättre. Alla 
borde visa den respekt man senare vill ha tillbaka. (flicka) 

• En bättre bemötande från bådda parter. Kanske mer dagar med lärare/elever 
tillsammans. (pojke) 

• Man måste lära känna varann bättre och respektera varann. (pojke) 
• Att alla visar respekt för alla etc. (pojke) 
• Genom osäker het på sig själv. (pojke) 
• Jag vet inte tror inte det går. (pojke) 
• Bra fråga…(pojke) 
• Om man bara fortsätter att kränka personen dag för dag så blir det värre och värre. 

(pojke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanställning av enkäter år 2 på gymnasiet.   Bilaga 4 
ANTAL ELEVER: 22st (Externt bortfall 13st elever pga. ej närvarande vid lektion.) 
 
Flickor: 20st 
 
Pojkar: 2st 
 
 Flicka  Pojke 
  
Född: 1987:1    
 1988: 17  1988: 2 
 1989:2 
 
1. Vad är en kränkning för dig?  

• När man känner sig orättvist behandlad eller om ngn kränker ner en. (flicka) 
• Diskriminering. Kränkande fula ord. (flicka) 
• Minska på självförtroendet. Det är hemskt, tycker ner en kanske till depression. 

(flicka) 
• När någon säger ngt sårande.(flicka) 
• Att man trakaserar en människa ständigt. (flicka) 
• inget, för mig spelar det ingen roll. (flicka) 
• Man känner sig utstöt och blir kallad saker som man inte tål. (flicka) 
• När man t.ex blir kallad hora eller något sådannt, för det är ett ord som folk slänger 

omkring sig rätt så ofta. Och ingen här på skolan är ju en hora så att få höra nått sånt 
tycker jag klassas som en kränkning. Man kan få höra det utan anledning av folk, för 
att de inte tycker om en bara. (flicka) 

• Att man säger elaka eller nedvärderande ord som man vet sårar en annan person. 
(flicka) 

• När en människa förnedrar och trycker ner en annan människa. När någon berättar 
för en annan hur dålig, ful, töntig eller liknande är. (flicka) 

• Någon som förolämpar mig, trycker ner mig. Om jag vore invandrare så skulle det 
vara en kränkning att kalla mig t.ex ”blattejävel” och liknande. (flicka) 

• När någon säger nätt fult, typ svartskalle, Hora. (flicka) 
• En respektlös kommentar som är till för att såra en. (flicka) 
• När någon med flit säger eller gör som jag blir förolämpad av eller tar som ett 

personligt påhopp. (flicka) 
• En kommentar som sårar mig. (flicka) 
• När personen som det handlar om känner sig kränkt eller illa till mods p.g.a det 

någon gör eller säger. (flicka) 
• När någon ser ned på mig. Förnedrar förlöjligar mina åsikter/tankar. Behandlar mig 

som en Idiot. (flicka) 
• Att få en kommentar, eller utsätts för en fysisk handling som jag ej tillåter. En handlig 

som sårar mig. (flicka) 
• Diskriminering. Att trycka ner någon på ett eller annat vis. (flicka) 
• Någon som är riktat personligt till mej, ett fult ord, något nedvärderande, något 

negativt. Något som är menat att skada, en påpekning om min tro, personlighet osv. 
(flicka) 

• När en person säger något som sårar dig, eller påverkar dig negativt.(pojke) 
• Sänkande kommentarer. När man blir ignorerad dumförklarad. (pojke) 



 
 
2. Har du någon gång känt dig kränkt? 
 
Flickor: Ja: =16  Nej: =4 
Pojkar: Ja: =2  Nej: = 
 
 
3. Har du någon gång känt dig kränkt av en annan elev? 
 
Flickor: Ja: =6  Nej: =14 
Pojkar: Ja: =2  Nej: =  
 
4. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan lärare eller annan vuxen i 
skolan? 
 
Flickor: Ja: =6  Nej: =14 
Pojkar: Ja: =2  Nej: =  
 
5. Beskriv med ord när du blivit kränkt av en lärare eller annan personal på skolan? 
 
Fjorton flickor hade inte blivit kränkt av någon lärare eller annan vuxen på skolan och kunde 
därför inte svara på denna fråga. 
 
Flickorna svarar: 

• När en lärare öppet sa att alla kristna är blåsta och lurade. Under en svenska lektion 
så påpekade läraren att vi skulle få ”våra ögon öppnade” när vi läste geografi. En del 
gånger kan man få ”blickar” från både lärare och elever när man yttrar sin åsikt om 
t.ex homogifte. (flicka) 

• En lärare bröt tystnadsplikten de hon genom att berätta högt och tydligt inför hela 
klassen om en incident som hade inträffat, och som jag, i förtroende hade berättat för 
henne. (flicka) 

• Skolsköterskan kontaktade min mor då jag gick till henne och även här, i förtroende 
berättat en sak för henne. (Samma flicka som ovan) 

• När de patar med en & för klarar i slowmotion & modulerar, pratar som om jag vorre 
ett barn. (flicka) 

• Jag sade till min lärare att jag inte ville gå kvar i hennes kurs eftersom att jag 
behandlades dåligt. Då sa hon: men stick härifrån då, jag vill inte ha dig här! (flicka) 

• Det var i mellanstadiet då en lärare kallade mig dum i huvudet. Han fick mig att 
känna mig otillräcklig och dum. (flicka) 

• Om man har gjort nånting fel så gör dem saken värre än vad det är. Men blir inte 
förlåten, man känner sig kränkt.(flicka) 

 
Pojkarna svarar: 

• En lärare gav mig sänkande kommentarer, sa att jag inte kunde. Jag fick ett sträck i 
omdöme trotts att jag kan. (pojke) 

• Religionsfråga. Läraren frågade mig om jag skulle tillbaka till ”min” kyrka i knutby. 
(pojke) 

 
 



6. Tog du kontakt med någon när du kände att du blivit kränkt av någon lärare eller 
annan personal på skolan? 
 
Flickor: Ja: =2  Nej: =4 
Pojkar: Ja:=1  Nej: =1 
 
Fjorton flickor hade aldrig känt sig kränkta av någon lärare och kunde därför inte svara på 
denna fråga.  
 
7. Om JA. vem eller vilka kontaktade du? 

• Rektor (flicka) 
• Handledare och mina föräldrar (flicka) 
• Klassföreståndare (pojke) 
 

Fyra flickor och en pojke valde att inte ta kontakt med någon och kan därför inte svara på 
denna fråga. Fjorton flickor hade aldrig känt sig kränkta av någon lärare eller annan personal 
på skolan och därför kunde de inte svar på denna fråga. 
 
 
8. Hur fick du hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med? 

• Fick ingen hjälp. Men det var väll inte så allvarligt sade man. (flicka) 
• De pratade med läraren. (flicka) 
• Vi ordnade ett möte mellan mig, målsman och läraren. (pojke) 

 
Fyra flickor och en pojke valde att inte ta kontakt med någon och kan därför inte svara på 
denna fråga. Fjorton flickor hade aldrig känt sig kränkta av någon lärare eller annan personal 
på skolan och därför kunde de inte svar på denna fråga. 
 

 
9. Kände du att du fick tillräckligt med hjälp av den/dem du valde att kontakta? 
 
Flickor: Ja: =1  Nej:=1 
Pojkar:  Ja:=1  Nej:= 
 
Fyra flickor och en pojke valde att inte ta kontakt med någon och kan därför inte svara på 
denna fråga. Fjorton flickor hade aldrig känt sig kränkta av någon lärare eller annan personal 
på skolan och därför kunde de inte svar på denna fråga. 
 
10. Om inte, vad saknade du? Hur kunde personen/personerna hjälp dig bättre? 

• Jag tycker att läraren borde bett mig om ursäkt för att hon skämde ut mig framför hela 
klassen. (flicka) 

 
 

11. Om NEJ, varför tog du inte kontakt med någon för att få hjälp? 

• Vad skulle det tjäna till. Jag trodde inte att det skulle göra någonting även om jag sa 
något. Jag litade inte på skolpersonalen. (flicka) 

• För det finns inte hjälp till sånt man måste själv prata med läraren. (flicka) 



• Om två lärare kan svika, kan även andra ”vuxna” innanför skolans väggar göra det. 
(flicka) 

• Det kändes meningslöst att ens ta upp det. Det var mitt ord mot lärarens. Det skulle 
inte få någon effekt. Jag valde att strunta i det. (flicka) 

• Jag hanterar det bättre själv kanske konfronterar personen som kränkt. (pojke) 
 
 
12. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en lärare? 
 
Flickor: Ja: =5  Nej: =15 
Pojkar: Ja: =1  Nej: =1 
 
En flicka som svarat att de i efterhand upptäckt att hon kränkt en lärare skriver, ”Inte med 
mening, men ett skämt kan vara roligt för mig, men förödande för någon annan.”  
 
 
13. Har du medvetet kränkt någon lärare? 
 
Flickor: Ja:=2  Nej: =18 
Pojkar: Ja:   Nej: =2 
 
En flicka som svart ja på denna fråga skriver varför hon kränkt läraren medvetet. En annan 
flicka har missuppfattat frågan och svarat på något helt annat därför räknar vi inte med denna 
elev på denna fråga. 
 
14. Om JA, på fråga 14. Av vilken anledning kränkte du läraren? 

• Av att jag kände mig orättvist behandlad och ignorerad och inte lyssnad på. (flicka) 
• Att gå till rektorn och om inte rektorn gör någonting om det vänder jag mig till 

skolvärket. (flicka) (egen notering flickan verkar ha missförstått denna fråga) 
 
 
15. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas? svarade eleverna.  
Internt bortfall: Två flicka och en pojke valde att inte svara på denna fråga. 
Flickorna: 

• Vet ej. (flicka) 
• Genom ökad förståelse för varandra.(flicka) 
• Nej (flicka) 
• Allt handlar om respekt. (flicka) 
• Har ingen anning. (flicka) 
• Svår fråga. Vet inte lur jag ska svar på den. (flicka) 
• Jag vet faktist inte, man kan ju prata med folk som, slänger ur sig ord, men jag vet 

inte om de hjälper, de måste bara mogna själva först den förstå att det är fel. 
(flicka) 

• Att man försöker respektera andra och deras åsikter, så att det inte uppstår 
konflikter. (flicka) 

• Att man pratar om det. (flicka) 
• Det kan det säkert. (flicka) 



• Även om jag skulle svar på frågan så tror jag inte att detta kommer att undvikas. 
Och det gör inte så mycket heller för det händer inte så ofta. Därför vill jag inte 
svara på frågan. (flicka) 

• Att man måste diskutera i klassen och komma överens om att man ska försöka att 
aldrig kränka någon. Och kanske också ta upp exempel på när kränkningar gått 
för långt och slutat med tex. Slagsmål. (flicka) 

• Respektera andras åskikter och inte vara rädd för att berätta hur man känner. 
För mig var det t.ex bra att ta kontakt med killen som jag kände mig kränkt av. 
Man måste försöka mötas på mitten även om man har totalt olika uppfattningar 
och saker och ting. Tänka mer på andras känslor och värna om varandra. Låter 
bara som en massa klyschor men jag tror det stämmer. (flicka) 

• Om man tänker mer på hur man är mot andra, vad man säger och vad man har 
för kroppspråk. Även diskutera med andra om vad en kränkning är så man får se 
andras syn på det också så att man kan få en större förståelse för andra 
människor. (flicka) 

• Träffas på samma nivå som elleven eller ett steg högre, en lärare är trots allt en 
lärare. (flicka) 

• Genom att öppet tala om när man blir kränkt, och tydligt visa sin ståndpunkt i 
fråga. (flicka) 

• Vet inte riktigt. Kanske genom att beskriva den kränkta känslan tydligare. Att 
göra övningar osv. (flicka) 

• Man måste förstå sig på andra människors tankegångar och acceptera andra. 
Kränkningar kan ofta uppkomma i diskussioner som urartat i bråk/tjafs. För att 
undvika dessa illviljor och kränkningar så borde man också tänka sig för innan 
man säger något, eftersom den andra personen kan uppfatta det fel. (flicka) 

• På något sätt visa att alla människor är jämställda men olika. Religion, ras etc 
spelar ingen roll. (pojke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanställning av enkäter år 3 på gymnasiet.   Bilaga 5 
ANTAL ELEVER: 16 (25%bortfall pga sista termin i 3an) 
 
Flickor: 12 
 
Pojkar : 4 
 
 Flicka  Pojke 
  
Född: 1986: 2  1986: 1 
 1987: 10  1987: 3 
 
1.Vad är en kränkning för dig? 
Internt bortfall: En flicka har inte skrivit någon på vad en kränkning är. Hennes enkät har 
heller inte ett enda ord skrivet hon har endast kryssat nej i alla ruter som går samt skrivit i när 
hon är född. 
 

• Om någon säger något till/om mig som inte är sant, eller retas för något man inte kan 
rå för. Att man ser ner på någon annan eller försöker göra narr av den. (flicka) 

• När någon inkräktar på mig som person, ”violates me” genom kanske en beröring jag 
inte vill ha. Eller om någon hackar på mig och nedvärderar mig. Jag känner mig 
kränkt när jag inte blir respekterad för det jag är. Helt enkelt när jag inte blir visad 
respekt. (flicka) 

• När man känner sig illa till mods p.g.a någon annans handling. (flicka) 
• Om någon på något vis säger eller gör ngt som får mig att känna mig trampad på. 
• När någon gör något mot någon anna så att den känner sig illa till mods, tex hånar, 

blottar (någon annans åsikter) eller gör något för att vara elak. (flicka) 
• Att man blir nedsatt eller får någon dålig kommentar av någon bara för att man ser ut 

på ett visst sett. (flicka) 
• När någon känner sig utanför och orättvis behandlad. (flicka) 
• När man säger något som sårar en person, inte kritik (berättigad) utan något elak om 

personlighet och utseende. (flicka) 
• Kränkning innebär för mig att man är mindre värd. (flicka) 
•  Att känna obehag efter att ha blivit verbalt eller fysiskt attakerad av en person, 

oavsett ålder. (flicka) 
•  Det är när någon säger något nedåt värderande till mej. Att någon försöker vara 

bättre än mig. Men att någon säger något som får en att känna sig mindre värd. 
(flicka) 

• Kränkning är något som görs för att förnedra någon. Enligt min uppfattning så finns 
det olika anledningar till kränkningar t.ex rasism, hat, svartsjuka mm. Kränkning för 
mig är om någon kallar för turk, svartkalle, idiot. (pojke) 

• När man blir kallad för fula saker pga sin bakgrund, religion, sexuella läggning etc. 
och när man blir illa behandlad pga fet. (pojke) 

• Kränkning är nästan samma sak som mobbing. Detta förekommer ofta i grundskolor 
och gymnasiet. Kränkningar kan påverka stort i ens liv. (pojke) 

•  Det beror på. Ibland kan det vara så att någon förolämpar en med ord, ord som man 
inte vill höra tex turk etc. (pojke) 

 
 



2. Har du någon gång känt dig kränkt? 
 
Flickor: Ja: = 9  Nej: =3 
Pojkar: Ja: = 4  Nej: =0 
 
3. Har du någon gång känt dig kränkt av en annan elev? 
 
Flickor: Ja: = 4  Nej: = 8 
Pojkar: Ja: = 2  Nej: = 2 
 
4. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan lärare eller annan vuxen i 
skolan? 
 
Flickor: Ja: = 3  Nej: = 9 
Pojkar: Ja: = 3  Nej: = 1 
 
 
5. Beskriv med ord när du blivit kränkt av en lärare eller annan personal på skolan? 
Det var tre flickor och tre pojkar som känt att de blivit kränkta på skolan av någon lärare eller 
annan vuxen så här beskriver de händelsen. Internt bortfall: En pojke som uppgett att han 
blivit kränkt av en lärare eller annan personal på skolan valde att inte svara på denna fråga. 
  

• På lektionstid när jag kände att läraren försökte trycka ned mig för att jag inte tyckte 
som hon.  (flicka) 

• När en lärare inte respekterar mina åsikter och klankade ner på dem inför hela 
klassen, jag kände mig helt utblottad och illa till mods då jag ej fick en chans att 
försvara mig. (flicka) 

• Nej men ibland kan man få känslan att man kanske skulle ha kunnat mer än vad man 
kan. Och då kanske läraren sagt något som fick mig att känna mig sämre. (flicka) 

• När jag har behandlats illa. Tex fått sämre betyg än någon annan trots att jag 
presterat bättre. (pojke) 

• Ibland säger de ord som tex: inte visste jag att du var så duktigt i skolan. Där känner 
man sig kränkt. (pojke) 

 
 
6. Tog du kontakt med någon när du kände att du blivit kränkt av någon lärare eller 
annan personal på skolan? 
 
Flickor: Ja: =1  Nej: =2 
Pojkar: Ja:  Nej: =3 
 
Nio flickor och en pojke har uppgett att de aldrig känt sig kränkta av någon lärare därför kan 
de inte heller svara på denna fråga. 
 
7. Om JA. vem eller vilka kontaktade du? 

• Kompisar (flicka) 
 

8. Hur fick du hjälp av personen/personerna du valde att ta kontakt med? 
• Pratade (flicka) 
 



9. Kände du att du fick tillräckligt med hjälp av den/dem du valde att kontakta? 
 
Flickor: Ja: =1  Nej: 
 
Pojkar:  Ja:  Nej: 
 
Eftersom det endast var en flicka som tog kontakt med någon kunde endast hon svara på 
denna fråga. 
 
10. Om inte, vad saknade du? Hur kunde personen/personerna hjälp dig bättre? 
Flickan som tog kontakt var nöjd och kunde därför inte svara på denna fråga. 
 
11. Om NEJ, varför tog du inte kontakt med någon för att få hjälp? 

• Därför att det kändes lättare att glömma och gå vidare än att göra en stor grej utav 
det. (flicka) 

• Jag kände att det var meningslöst och inte skulle leda någonstans. (flicka) 
• Det hjälper inte, det är ändå igen som tror på en. (pojke) 

 
Internt bortfall: En flicka och en pojkar som blivit kränkta av lärare eller annan personal på 
skolan väljer att inte svara på denna fråga. 
 
12. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en lärare? 
 
Flickor: Ja: =2  Nej: =10 
Pojkar: Ja: =1  Nej: =3 
 
13. Har du medvetet kränkt någon lärare? 
 
Flickor: Ja:  Nej: =12 
Pojkar: Ja: =1  Nej: =3 
 
14. Om JA, på fråga 14. Av vilken anledning kränkte du läraren? 

• Endast för att ge igen. Har en lärare kränkt mig släpper jag de aldrig. (pojke) 
 
15. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas? svarade eleverna.  
Internt bortfall: en flicka valde att inte svara på denna fråga.  

• Det kanske kan vara svårt för det kan ju bara slinka ut ett ord/kommentar. Men som 
lärare är det väldigt viktigt att tänka på vad man säger hela tiden. (flicka) 

• Det är svårt att säga eller alternativt sätta en regel för det. Man bor väl försöka 
förbättra kommunikationen mellan människor. (flicka) 

• Att undvika kränkningar är inte så lätt men man kan alltid försöka. Genom att umgås 
mkt med folk som känner sig ensamma och rädd. (flicka) 

• Svårt att säga, det är ju en negativ del av livet. Men om man tänker sig för innan man 
pratar så kan det undvikas. Ibland kan man ju säga någon som kränker någon fast 
man bara skojade. (flicka) 

• Genom gemenskap och samanhållning och arbeten tillsammans med kurator och 
andra stöttande personer. (flicka) 

• Vet inte. Jag antar att man kan undvika vissa personer. (flicka) 
• Genom klara regler, respekt för varandra och lärare som inte framför framförallt sina 

egna åsikter, utan respekterar allas. (flicka) 



• Att man tänker efter innan man säger ngt. (flicka) 
• Man uppmärksammar dem och alla visar att de inte tolereras. Respektera varandra. 

(flicka) 
• Det kommer alltid finnas orättvisa och personer som försöker trycka ner andra för att 

själva må bra. Men en kränkning kan också vara att tex en man får högre lön än en 
kvinna i samma tjänst. Sånt kan motarbetas. (flicka) 

• Genom att alla respekterar varandra och att vi lär oss att lyssna på varandra. Att vara 
för egenkär och bara tycka som man själv gör ”jag är bäst” kan vara farligt. Då blir 
det kränkningar. Att själv vara stark och inte ta saker så personligt, som vi alltid gör, 
är ett bra sätt att undvika konflikter. (flicka) 

• Kränkningar kan undvikas och förebyggas, anser jag att skolan skall spela en stor roll 
genom att lära ut att alla människor har samma värde. (pojke) 

• Genom att man får mer kunskap om andra så att man förstår hur de tänker och 
känner. Man ska lära sig acceptera alla. (pojke) 

• Genom att som lärare se vad som händer på och utanför klassrummet. Att reagera på 
sånt är viktigt. Elever borde våga säga till när de drabbas. Det är jätteviktigt att 
lärarna tar till sig den tid som behövs för att förhindra mobbing. (pojke) 

• Kränkningar kommer aldrig att försvinna, vissa tar de bara på skämt, vissa tar åt sig. 
(pojke) 



ANTAL LÄRARE:  20     Bilaga 6 

(Externt bortfall av 20 ej närvarande lärare/personal vid utdelningstillfället och 10 lärare som 

vägrade svar på våran enkät även fast de fått enkäten.) 

Kvinnor: 12st (Födda 42,42,44,47,51,52,58,60,64,66,75,?)  

Män: 8st (Födda 42,47,49,55,67,70,70,? 

 

1. Har du någon gång känt dig kränkt i skolan av en annan lärare eller annan personal? 

Kvinna: Ja: = 6  Nej: =6 

Man: Ja: = 1  Nej: =7 

 

2. Har du någon gång känt dig kränkt av en elev? 

Kvinna: Ja: = 10  Nej: = 1 

Man: Ja: =4  Nej: = 4 

 

Internt bortfall: En kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

 

3. Vad är en kränkning för dig?  

Internt bortfall: En av de kvinnliga och en manlig lärarna har inte svarat på denna fråga. 

En av de manliga lärarna påpekar i sin enkät att han vill ha en definition vad innebörden av 

ordet kränkning är.  

 

De kvinnliga lärarna svarar: 

• När man uttalar sig hånfullt och elakt i syfte att såra. 

• Kränkning är ett ord, som jag aldrig använt innan det blev ett modeord. Jag har 

aldrig känt mig ”kränkt”. Möjligen blir jag bedrövad och/eller ledsen över något som 

sagt eller gjorts. 

• Nonchalans, likgiltighet eller aggressivitet pga. kön, samhällstillhörighet etc. 

• Om talar nedsättande om och till mig. 

• Allvarlig förolämpning, svårt definiera just ordet kränkning. 

• När man ej blir respekterad. 

• När någon med ord eller handling skadar en annan människa. 

• Att inte bli respekterad. 



• När jag blir kallad för saker, när någon kommenterar mitt utseende/beteende på ett 

negativt sätt. När jag inte blir respekterad, eller när jag blir beskylld  för sådant jag ej 

gjort. När min integritet hotas, t.ex fysiskt. 

• Orättvist behandling – påhoppad med kvädesord. 

• När jag inte blir respekterad som person – när någon ”klappar” mig på huvudet. 

  

De manliga lärarna svarar: 

• När någon inte tillfrågar mig. 

• Om en elev slår en annan elev. Om en elev slår mig som lärare. Detta är fysisk 

kränkning.  

• När man blir förolämpad 

• Att bli nedvärderad, nedsättande, falskt omdöme om min person. ”Tala illa om mig” 

utan att kommunicera kritiken till mig personligen. ”Baktalen” 

• Bli kallad rasist. 

• När jag inte får komma till tals. När jag påtvingas åsikter jag inte har. När mitt 

arbete saboteras. 

• När jag blir personligen nedvärderad eller angripen. När någon gör eller säger 

något med syfte att nedvärdera mej eller gör mej ledsen.  

 

På fråga 4, Beskriv med ord när du blivit kränkt av en elev.  

Internt bortfall: En kvinna har känt sig kränkt två gånger en gång av en personal och en 

gång av en elev. Men beskriver inte händelsen i enkäten. En annan kvinnlig lärare har inte 

svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på denna fråga..  

 

De kvinnliga lärarna svarar: 

• Ingen speciell händelse, snarare smågrejer som att bli kallad rasist eller att någon 

kommenterat mina kläder eller mitt utseende. 

• Elev som kallar mig rasist, i en konfliktsituation. 

• Otrevligt förolämpande tilltal förekommer men om det ska definieras som kränkning 

• När en elev vägrar gå ut ur klassrummet 

• En elev tilltalade mig med diverse nedsättande ord (ex djävla kärring) 



• Nonchalerad trots tillsägelser (obs! en engångsföreteelse) 

• När jag vid brandlarm bad elever att genast gå ut. Då svarade tre killar: ”Håll käften 

jävla kärring. Vi skiter i dig.” (Inte egna elever!) 

• En elev kastade ett tuggummi på mig. 

• En elev ex. kallar mig elak och att jag särbehandlar någon negativ – när det beror på 

elevens egna brister. Jag jobbar nära eleverna och blir sällan ”kränkt” när man 

skjuter in sig på mig! 

 

De manliga lärarna svarar:  

• En elev var högljudd och störande under ett prov. Jag gick fram till henne och bad 

henne vara tyst. Du sa hon (STARKT) ”STICK OCH BRINN”, när jag bad henne 

lugna ner sig sa hon ”DU IRRITERAR MEJ” …..(Lärarens namn har tagits bort av 

skribenten) ”JAG BEHÖVER INTE DIG”. Otrevligheter av denna typ är ganska 

vanliga. 

• Har blivit kallad ”idiot”, ”bög” och liknade vid några enstaka tillfällen. Visst, det är 

naturligtvis kränkande men det finns många som råkat betydligt värre ut. 

• Eleven ansåg att betyget var för lågt. Då var jag rasist. 

• Jag har flera gånger blivit kallad rasist av elever som har varit missnöjda med sina 

betyg. 

 

5. Tog du kontakt med eleven som du känt dig kränkt av? 

Kvinna: Ja: =10  Nej: =  

Man: Ja:=4  Nej: = 

 

Internt bortfall: En annan kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på denna fråga..  

 

 

 

 

6. Tog du kontakt med föräldern till den elev som kränkt dig? 

Kvinna: Ja: =3  Nej:=7 



Man:  Ja: =1  Nej:=3 

 

Internt bortfall: En annan kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på denna fråga.  

 

7. Kontaktade du någon person för att få hjälp/stöd? 

Kvinna: Ja: =7  Nej: =2 

Man: Ja: =2  Nej: =2 

 

Internt bortfall: En annan kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför    

inte svar på denna fråga. 

 

8. Om Ja på fråga 7, Vem/vilka kontaktade du? 

De kvinnliga lärarna svarar: 

• Klassföreståndare 

• Skolledning 

• Skolledning 

• Klassföreståndare och skolledning 

• Rektor 

• Rektor 

• Rektor och klassföreståndare 

De manliga lärarna svarar: 

• Kollega 

• Rektor och klassföreståndare 



9. Kontaktade du någon i skolledningen för att diskutera problemet? 

Kvinna: Ja:7  Nej: =3 

Man: Ja: =2  Nej: =2 

 

Internt bortfall: En annan kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på denna fråga. 

 

10. Hur fick du stöd/hjälp? Kändes det som tillräckligt? 

De kvinnliga lärarna svarar: 

• Inte först, på en gång. Jag var mycket upprörd och fick då höra: ”Inte den tonen!” 

Paff blev jag. Nu tog det en bättre utveckling. Genom att en skolledare råkade ut för 

samma sak. 

• Känslomässigt stöd. Alla var villiga att ingripa om det skulle upprepas. 

• Ja, han kom (Rektorn, skribentens tillägg). Dock pratade han med eleven utanför och 

sen lät han eleven gå in i klassrummet. Det var en rektor som i övrigt var mycket bra 

men i det här fallet gjorde han fel, enligt mig. 

• Vi jobbade mycket hårt med en viss klass där sådant här hände. Vi flyttade elever till 

andra utbildningar/praktik där de mår bättre och trivs. Extra insatser med 

diskussioner i klassen – som nu ett år senare är jättebra. 

• Ja 

• I samtal med eleven - närvaro av skolledningen. 

• Nej 

Internt bortfall: En annan kvinnlig lärare har inte svarat på denna fråga. 

En kvinnliga och fyra manliga lärare har aldrig känt sig kränkta av någon elev och kan därför 

inte svar på denna fråga. 

 

11. Om du inte fick tillräckligt med hjälp vad saknade du och hur tycker du att det 

kunde ha varit bättre? 

Det kvinnlig lärarna svarar: 

• Givetvis en omedelbar respons. 

• Förebyggande arbete 

• Direkt reaktion och dialog 



12. Kände du att du får tillräckligt med stöd och hjälp från skolledningen i jobbet mot 

kränkningar. 

Kvinna: Ja:=3  Nej:=2 

Man: Ja:=1  Nej:=1 

 

Internt bortfall: Två kvinnliga lärare som svarat att de tog kontakt med skolledningen har 

valt att inte svara på denna fråga. 

 

De resterande kvinnliga och manliga lärarna hade aldrig blivit kränkta eller valt att inte ta 

kontakt med skolledningen då de blivit kränkta. 

 

13. Har du i efterhand någon gång upptäckt att du kränkt en elev? 

Kvinna: Ja: =4  Nej: =8 

Man: Ja: =3  Nej: =5 

 

Två kvinnliga lärare beskriver vad som hänt: 

• Eleven upplevde att jag inte tillät ”alla” åsikter. Att man inte fick säga vad man ville. 

• Om jag orättvist klagat på fel eller uppförande, av misstag. 

 

14. Har du medvetet kränkt någon elev? 

Kvinna: Ja: =  Nej: =12 

Man: Ja: =  Nej: =8 

 

En kvinnlig lärare kommenterar på denna fråga ”Ursäkta! Men vad är detta för fråga?” 

 

15. Hur tror du kränkningar kan undvikas och förebyggas?”  

Internt bortfall: Tre kvinnliga lärare och två manliga lärare valde att inte skriva något på 

denna fråga. 

 

De kvinnliga lärarna svarade: 

• Nära kontakt med konsekvens i hur vi möter andra. 

• En öppen dialog och ett öppet klimat. 

• Dialog – fördjupande relationer – nolltolerans. 



• Genom ett bra och öppet arbetsklimat. 

• Värdegrundsarbete. Diskussioner bland personal, elever, elever - personal. Komma 

överens om vad som gäller och se till att det förankrat både hos personal och elever. 

Föra ständigt dialog. Ta tag i situationer som uppstår. 

• Ett respektfullt och positivt klimat med tydliga gränser när det gäller uppförande och 

arbetsklimat i klassrummet. Läraren måste visa vägen. Visa respekt för eleverna och 

vara tydlig med att inga sänkande kommentarer eller handlingar accepteras, eleverna 

emellan. 

• Omsorg och intresse för sina medmänniskor skapar ett gott klimat. Genuint intresse 

för elevernas välmående ”vaccinerar”. 

• ”Egna” elever beter sig ytterst sällan illa. Och om det händer har jag + elev genast 

ett ingående samtal. ”Andras” elever tror att bara undervisande lärare får säga 

något. Etik värdegrundsdiskussioner ständiga samtal om uppförande, skrivna och 

oskrivna lagar. Tydliggöra och definiera ordet kränkning. 

• Dialog, etiska diskussioner, konsekvens, empati. 

 

De manliga lärarna svarade: 

• Min uppfattning är att ordet ”kränkt” har en annan innebörd för eleverna än för 

lärare. Det känns nästan som om vissa elever känner sig ”kränkta” bara för att de 

blivit underkända i en kurs. 

• Genom att skapa en gemensam värdegrund i vilken vi klart definierar vad som är 

acceptabelt och vad som är oacceptabelt. 

• Kommunikation mellan alla inblandade. Diskussion. Bjud in Friends. 

• Genom att komma överens vad som är en kränkning och vad som inte är det kan man 

bli av med en del av problemet. En känner sig kränkta utan att vara det. Andra är 

kränkta utan att känna det. Sedan finns det förstås en majoritet av gränsfall. 

• Genom att ständigt diskutera hur man bör bete sej, genom att ha riktig kontakt med 

föräldrar. Genom att ständigt försöka förbättra sin egen empati och försöka förstå hur 

andra tänker och känner. 

• Info. 
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