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Sammanfattning 2019-09-20 

• Drygt 1 av 3 lärare svarar att det är en störande ljudnivå på ungefär hälften eller 
mer av deras lektioner. 

• 4 av 10 uppger att en stor del av undervisningstiden går åt att hålla ordning i 
klassrummet. 

• Knappt 1 av 4 grundskollärare svarar att studieron är så pass dålig att deras elever 
inte lär sig det de ska på ungefär hälften av lektionerna eller fler. I gymnasieskolan 
är det knappt 2 av 10 som har samma situation. 

• Drygt 4 av 10 lärare svarar att de en gång i månaden eller oftare känner sig 
stressade över att inte veta hur de ska agera när elever stör.  

• 3 av 10 lärare har minst en gång i månaden känt olust att gå till arbetet på grund 
av störande elever på deras lektioner.  

• Drygt 1 av 4 uppger att de har funderat på att sluta arbeta som lärare på grund av 
bristande studiero på deras lektioner. Dessa känslor av olust är dubbelt så vanliga 
bland grundskollärare som bland gymnasielärare.  

• Knappt 4 av 10 tycker det är tydligt i skollagen vilken befogenhet de har när de 
använder den disciplinära åtgärden utvisning ur klassrummet. Mer än 4 av 10 har 
svarat nej och omkring 2 av 10 svarar vet ej på frågan om det är tydligt.  

• Endast 1 av 3 tycker att befogenheterna är tydliga gällande kvarsittning och något 
fler anser att det är tydligt i skollagen gällande omhändertagande av föremål.  

• Drygt 4 av 10 lärare svarar att de känner sig ganska eller mycket osäkra på hur de 
ska agera när en elev vägrar lämna klassrummet trots att de har bett eleven.  

• Omkring 1 av 3 känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna 
ifrån sig sin mobil eller andra föremål. 

• 7 av 10 grundskollärare och drygt 6 av 10 gymnasielärare har tvekat att agera vid 
situationer när elever stör studieron därför att de är osäkra på sina befogenheter.  

• Mer än hälften av alla lärare, och 6 av 10 grundskollärare, har tvekat att agera när 
elever stör studieron på grund av rädsla för att bli anmäld. 

• För att skapa studiero är det viktigaste enligt lärarna att satsa på särskilt stöd, 
mindre elevgrupper och gemensamma ordningsregler som upprätthålls av all 
personal, samt fler vuxna i klassrummet och personal som ansvarar för eleverna 
mellan lektioner och på raster. 

• Planeringstid är avgörande för att lärare ska kunna skapa studiero, men mer än 
hälften svarar att de endast får tillräckligt med tid till hälften eller färre av 
lektionerna.  

• Gemensamma ordningsregler och lokalt arbete för studiero är viktigt, men det 
finns redan. Drygt 8 av 10 lärare uppger att man diskuterar hur man ska hantera 
elever som stör studieron på skolan, samt att skolan har ett gemensamt 
förhållningssätt för att upprätthålla en god skolmiljö.  

• Ordningsomdömen är inte en lösning på problemen med studiero. Nästan 8 av 10 
tror inte att skriftliga ordningsomdömen skulle bidra till att elever som ofta stör 
studieron skulle förbättra sitt beteende. Drygt 7 av 10 tror inte heller att skriftliga 
ordningsomdömen skulle bidra till att öka studieron i klassrummet.  
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Förord 

Hos såväl politiker som allmänheten och i lärarrummen på våra skolor pågår debatten om 

ordningsproblem i skolan. Hur stort är problemet? Och vad bör göras? I den här rapporten 

redovisar vi hur lärarna själva ser på stök och studiero i skolan. Rapporten är gjord i samarbete 

med Novus och bygger på ett representativt urval respondenter.  

Vad får en lärare egentligen göra för att hantera ordningsstörande elever? Vad får en lärare inte 

göra? I rapporten visar vi att gällande lagstiftning innehåller många luckor. När 

ordningsstörande händelser inträffar, så har lärare varken det lagstöd, det handlingsutrymme 

eller det förtroende som krävs för att på riktigt kunna uppfylla vårt yrkesansvar i förhållande till 

vårt uppdrag och vår yrkesetik. Det stödet och den tilliten måste ges till Sveriges lärare. 

Vi lärare är i allmänhet bra på att skapa studiero. Det råder inte kaos i svenska klassrum. Det 

finns ingen anledning att förlora proportionerna i den här debatten. Men diskussionen är lika 

fullt viktig. För som vår enkätundersökning visar så är det för många lärare som idag möter 

stökiga situationer och de problem som finns måste tas på allvar.  

Långt ifrån alla lärare möter alltså de här problemen i sin vardag, men alla lärare kan få en klass 

som är i en riktigt stökig fas eller med enskilda utåtagerande elever. Det Lärarförbundet vill 

understryka är att lärare i dessa situationer aldrig ska behöva vara rädda för att göra fel för att 

bringa ordning och studiero i klassen. Så kristallklart måste det bli med regler och ansvar. 

Ökade befogenheter för lärare att ingripa fysiskt behövs, men är långt ifrån generallösningen för 

att skapa en lugn och trygg studiemiljö. I enkäten pekar lärarna själva på att den långsiktiga 

lösningen handlar om tillräckliga resurser för särskilt stöd, och tid för att planera 

undervisningen, liksom en bra elevhälsa och en väl fungerande rastverksamhet.  

Det som krävs för att minimera situationerna då lärare måste tillgripa disciplinära åtgärder är 

föga överraskande att politikerna satsar på de grundläggande förutsättningarna för en bra 

undervisning. Då ökar chanserna för ett bra studieklimat i våra klassrum.  

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 

 



 

  
 4 [23] 

 

 

 
 

Inledning 

Lärarförbundet får allt fler signaler om att skolor har problem med studiero, och att lärare 

möter svårigheter i att utöva sitt yrkesansvar att skapa trygghet och ett lugnt klassrumsklimat. 

Därför har vi gjort en enkätundersökning till 1009 lärare, främst i grundskola och 

gymnasieskola, med frågor om studiero och lärares befogenheter. Denna rapport lyfter fram 

deras dilemma och framför politiska krav som skulle leda till en bättre arbetssituation för lärare 

och ökad studiero för alla elever. 

Lärarförbundet kämpar alltid för de förebyggande insatserna. Våra medlemmar vet att det är så 

avgörande att alla elever får det stöd de behöver och att man arbetar med skolmiljön. Men det 

finns också ett juridiskt problem, och i den här rapporten sätter vi ljuset på det.  

Lärare har tillsynsplikt över sina elever och ett ansvar att skapa trygghet och studiero, men de 

har otydliga och otillräckliga befogenheter att utöva det ansvaret. Lärares befogenheter måste 

förtydligas i skollagen, och lärare måste ha ett handlingsutrymme med viss felmarginal om de 

tvingas ingripa fysiskt mot en elev. Det behöver stå utom tvivel hur lärares skyldigheter och 

befogenheter ser ut. Lärare ska vara trygga i vad och hur de får göra, och eleverna ska veta vilket 

ansvar och befogenheter lärarna har för att inte lockas att testa gränserna. 

Lärares yrkesetik är en central del av lärarrollen som innebär att lärare alltid sätter eleverna och 

deras lärande i centrum. Lärare förbinder sig genom de yrkesetiska principerna att alltid bemöta 

eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, 

kränkning och trakasserier. Lärare är ett legitimationsyrke där varje lärare har ett individuellt 

yrkesansvar kopplat till legitimationen. Läraryrket är även en profession som har samhällets 

förtroende i att vara ansvariga för undervisningen i den svenska skolan. De yrkesetiska 

principerna visar att professionen tar samhällsuppdraget på stort allvar och förvaltar detta 

förtroende genom ett etiskt förhållningssätt.  

Ingen lärare vill använda fysiska ingripanden, man försöker alltid hitta andra lösningar och 

metoder. Men en lärare som blir skyldig att ingripa utifrån tillsynsplikten och ansvaret för 

trygghet och studiero måste ha den befogenheten. Läraren ska inte vara klämd mellan att göra 

fel genom att inte ingripa eller göra fel genom att agera. Lärare måste kunna känna sig trygga i 

sitt ansvar och sina befogenheter för att skapa studiero.  
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Bakgrund om lärares ansvar och befogenheter 
En lärare kan ha rätt eller skyldighet att ingripa fysiskt i en situation dels enligt tillsynsplikten 

och ansvaret för att säkra trygghet och studiero för alla elever, och dels med stöd av 

bestämmelserna om nödvärnsrätt eller nöd enligt brottsbalken. 

Lärares tillsynsplikt  

Under den tid som barn eller elever vistas i förskola, skola och fritidshem har skolan 

tillsynsansvar för dem. Tillsynsplikten innebär att skolan har ansvar för att eleverna får sina 

behov av omvårdnad och trygghet tillgodosedda, samt att ha tillsyn så att de inte kommer till 

skada eller orsakar skada. Vilken omfattning av tillsyn som kan anses krävas varierar med 

elevens ålder, mognad och övriga omständigheter. Trots att tillsynsplikten är en så central del av 

skolans ansvar och lärarens yrkesroll så är den inte stadgad i någon lag. Den kan utläsas indirekt 

från 6 kap. föräldrabalken om vårdnadshavarnas tillsynsansvar och genom praxis från 

domstolarna. Skolan, och framförallt lärarna, anses överta tillsynsansvaret över eleven under 

skoldagen.  

Lärare kan även ha en skyldighet att ingripa enligt brottsbalken om en elev som står under 

lärarens uppsikt skulle göra något brottsligt såsom att misshandla en annan elev eller begå 

skadegörelse. Enligt 23 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken kan en förälder eller annan 

uppfostrare som underlåter att hindra den som står under hans eller hennes vård eller lydnad 

från att begå brott dömas för underlåtenhet att förhindra brott. Högsta Domstolen har uttalat 

att tillsynsplikten innebär att lärare intar en slags garantställning i relation till eleverna, med 

inte endast en rätt utan också en skyldighet att ingripa för att hindra att elever skadar andra 

personer eller egendom, eller själva blir utsatta för skada (HD:s dom B 1354-07). 

Befogenheter enligt Brottsbalken 

Nödvärnsrätten stadgas i 24 kap. §1 brottsbalken och innebär att var och en har rätt att 

agera mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det är 

även möjligt att agera med nödvärnsrätt för att avvärja ett brottsligt angrepp på någon annan än 

sig själv. En handling som i normala fall skulle vara brottslig, men som görs i nödvärn, är 

brottslig endast om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart oförsvarligt. Nöd 

innebär att fara hotar liv, hälsa eller egendom och en gärning som begås i nöd kan vara brottslig 

endast om den med hänsyn till omständigheterna är oförsvarlig.  

Befogenheter enligt skollagen 

Om rektors och lärares befogenheter stadgas i 5 kap. 6 § skollagen att de får vidta ”de 

omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och 

studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.” De 

disciplinära åtgärder som rektor och lärare har rätt att använda är enligt skollagen utvisning, 

kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 

avstängning och omhändertagande av föremål. Även andra verktyg som inte specificeras i 

lagtexten får användas, men åtgärderna måste stå i rimlig proportion till syftet och 

omständigheterna. Med ”omedelbara och tillfälliga” åtgärder avses enligt förarbetena till 

skollagen ”ingripanden under en kort och begränsad tid och som syftar till att komma till rätta 

med en akut situation” (prop. 2009/10:165). Enligt 5 kap. 24 § skollagen måste rektor 

eller lärare dokumentera skriftligt om de har vidtagit en disciplinär åtgärd enligt 5 kap.  

Omhändertagande av föremål 

Rektor eller lärare får enligt 5 kap. 22 § skollagen omhänderta föremål från en elev om 

föremålet används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara. Ett 

omhändertaget föremål ska återlämnas senast vid skoldagens slut, eller vid särskilda skäl efter 
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att elevens vårdnadshavare har informerats. Om föremålet är olagligt, såsom narkotika eller 

vapen, ska rektorn anmäla omhändertagandet till polisen och avvakta deras beslut.  

I praktiken är lärares befogenhet att omhänderta föremål endast verkningsfull om eleven ger 

ifrån sig föremålet frivilligt. Om eleven vägrar lämna över föremålet så har läraren ingen rätt att 

tvinga hen, ta föremålet ur elevens hand, leta i elevens väska eller fickor. 2 kap. 6 § 

regeringsformen stadgar att var och en är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp och 

intrång i den personliga integriteten.  

Utvisning ur klassrummet 

En lärare får enligt 5 kap. 7 § skollagen utvisa en elev ur klassrummet för högst resten av 

lektionen om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt samt om eleven 

inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. Om eleven inte godtar åtgärden 

och vägrar lämna klassrummet så är dock lärarens möjligheter att tvinga denne att gå ut mycket 

begränsade.  

En annan problematik kopplad till utvisning är att läraren fortfarande har tillsynsplikt över 

både den utvisade eleven och resten av elevgruppen. Läraren måste säkerställa att den utvisade 

eleven inte skadar sig själv eller någon annan, men om läraren skulle gå ut med den utvisade 

eleven så brister hen i tillsynen över de andra eleverna som är kvar i klassrummet. Läraren 

måste därför snabbt få tag på annan ledig personal som kan ha tillsyn över den utvisade eleven. 

Proportionalitetsprincipen 

I tredje stycket av 5 kap. 6 § Skollagen stadgas att ”En åtgärd enligt första eller andra stycket 

får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter”. I 

förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165) betonas det särskilt att de åtgärder som 

används inte får inskränka elevens rätt till utbildning. När det gäller minderåriga elever måste 

man också utgå ifrån barnets bästa. Åtgärden får naturligtvis inte utgöra kroppslig bestraffning. 

Av skollagen framgår vidare att åtgärderna måste vara rimliga med hänsyn till syftet och övriga 

omständigheter, vilket bl.a. avser elevens ålder och beteende. Rektorn eller läraren ska enligt 

förarbetena till skollagen vara särskilt återhållsam med disciplinära åtgärder när det gäller 

elever i förskoleklassen eller grundskolans lägre årskurser. 

Gränserna för lärares befogenheter 

Högsta domstolen har i ett känt fall från 1988 (domen benämns ofta ”Äppelkriget” B990-87) 

uttalat att ”Det får förutsättas att en lärare vid utövning av sin tillsynsplikt inte kan vara 

avskuren från varje möjlighet till kroppsligt ingrepp mot en elev även då det inte är fråga om en 

nödvärns- eller nödsituation. Var gränsen för det tillåtna i så fall skall dras är osäkert och måste 

ytterst bli föremål för en bedömning med hänsyn till samtliga närmare omständigheter i det 

enskilda fallet.” 

Handlingsutrymmet för en lärare att ingripa fysiskt är klart begränsat, och alltför otydligt. Det 

finns en bred gråzon där en lärare som försöker fösa ut en elev ur klassrummet eller på annat 

sätt blir handfast riskerar att anklagas för brott såsom olaga tvång, ofredande eller ringa 

misshandel. Var gränsen går mellan ett tillåtet ingripande och en brottslig handling kommer 

kunna besvaras först när en domstol i efterhand har gjort en sammantagen bedömning. Lärare 

har i allmänhet heller inte fått någon träning i hur man exempelvis kan fösa ut en elev ur 

klassrummet på ett så försiktigt och effektivt sätt som möjligt. Om eleven gör motstånd eller 

själv blir våldsam ökar risken för att situationen ska urarta. Detta är vad lärare har att ta 

ställning till när de står mitt i en situation med några sekunders betänketid och där risken för att 

hamna i brottsregistret eller bli av med sin anställning eller lärarlegitimation ligger som insats. 
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Lärares yrkesetik 

De yrkesetiska principerna för lärare har tagits fram gemensamt av Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelser, och fastställdes 2001. Lärare har en maktposition i 

förhållande till sina elever, och därför behövs ett etiskt förhållningssätt för att balansera de 

risker som det kan innebära. Lärare måste ständigt reflektera över hur de bemöter eleverna, och 

hur de förvaltar förtroendet från samhället. De yrkesetiska principerna har fyra pelare:  

• Eleven alltid i centrum – innehåller principer om att lärare sätter eleverna och deras 

lärande i centrum samt alltid bemöter dem med respekt.  

• Läraren och den professionella yrkesutövningen – inskärper att läraryrket bygger på 

samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar, samt att lärare ska ta ansvar för att 

alltid utveckla kvaliteten i undervisningen. 

• Lärares samhällsuppdrag – lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället 

ger dem, men reflekterar samtidigt över uppdraget i förhållande till yrkesetiken. 

• Att upprätthålla lärares yrkesetik – lärare ska diskutera yrkesetiska ställningstaganden i 

arbetet, och ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som 

lärares yrkesetik vilar på. 
 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och stöd till lärare 

Lärare har rätt till en god arbetsmiljö, precis som alla andra arbetstagare. Skolhuvudmännen 

har i rollen som arbetsgivare ett stort ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Det innebär bl.a. att krav i arbetet och resurser för arbetet ska vara i balans (AFS 2015:4). Det 

innebär även att det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete, rutiner för tillbuds-

rapportering och riskbedömning (3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen). I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ligger att dra lärdom från tidigare händelser och vidta åtgärder så att det inte 

händer igen. Efter en incident är det viktigt att inte enbart fokusera på de direkt inblandade 

utan även beakta arbetsmiljön och organisationen som kan ha bidragit till händelseförloppet.  

 

Arbetsgivare ska ha beredskap och rutiner för att stödja lärare som har blivit anmälda av en elev 

eller vårdnadshavare (AFS 1999:7). Hur händelsen ska kommuniceras är viktigt att ha med i 

en handlingsplan, inte bara gentemot den berörda läraren utan också kollegor, elever, föräldrar 

och press. Läraren ska erbjudas handledning efter en händelse, och kontinuerligt stöd under 

tiden en utredning pågår. Att vara indragen i en sådan process kan skapa mycket stress och oro, 

även om läraren har agerat helt korrekt.  

 

Elevers rätt till trygghet och studiero 

Rätten till utbildning stadgas i en av våra grundlagar, regeringsformen. Enligt 2 kap. 18 § 

första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt 

till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. 1 kap. 10 § skollagen slår fast att ”I 

all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkt.” Skollagen säger även att ”var och en som verkar inom utbildningen ska främja 

de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (1 kap. 5 

§ skollagen).  

Om en elev har blivit utsatt för kränkningar och huvudmannen eller personalen inte har uppfyllt 

sina skyldigheter enligt skollagen att aktivt motverka alla former av kränkande behandling så 

kan huvudmannen dömas att betala skadestånd. Skollagens definition av kränkande behandling 

är ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet” (6 kap. 3 § skollagen). 
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I skollagens femte kapitel Trygghet och studiero stadgas att ”Utbildningen ska utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.” (5 

kap. 3 § Skollagen). Där framgår även att varje skolenhet ska ha ordningsregler. Dessa 

beslutas av rektor, men ska tas fram tillsammans med eleverna. (5 kap. 5 § skollagen). 

Arbetsmiljölagen gäller även för eleverna i grundskola och gymnasieskola enligt 1 kap. 3 § 

arbetsmiljölagen, och stadgar att de har rätt till en god och säker arbetsmiljö.  

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan föreskrivs att ”Eleven ska i skolan möta 

respekt för sin person och sitt arbete (LGR11 del 1, GY11 del 1). I läroplanerna står även att 

skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 

att lära”, samt att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (LGR11, 2.8, GY11, 2.6). 

 

Elevers ansvar för att bidra till god arbetsmiljö i skolan  

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan finns nya skrivningar som trädde i kraft 

höstterminen 2019, baserade på Skolkommissionens förslag, som betonar att skolans mål är att 

varje elev ”genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för 

sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö” samt ”visar respekt för och hänsyn mot 

skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på 

skolan”. (LGR11, 2.3, GY11, 2.3). 

 

Anmälningar av lärare och instanser som utreder 

Om en lärare blir anmäld kan det startas flera parallella utredningar, som pågår under lång tid.  

 

Arbetsgivaren och arbetsdomstolen 

Arbetsgivaren kan utreda det arbetsrättsliga, dvs. om läraren i sin roll som arbetstagare har 

brustit i sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Om arbetsgivaren vill avskeda eller säga 

upp läraren och facket anser att det är felaktigt kan fallet tas upp i Arbetsdomstolen. 

 

Polis, åklagare och tingsrätten 

Polisen kan ta emot en polisanmälan och utreda det straffrättsliga, dvs. om ett brott har begåtts. 

Om en åklagare anser att brott kan styrkas kan hen väcka åtal, och rättegång kan hållas med 

tingsrätten som första insats. 

 

Skolinspektionen och Lärarnas ansvarsnämnd 

Lärare kan anmälas till Skolinspektionen, som i sin tur kan ta vidare ärendet till Lärarnas 

ansvarsnämnd (LAN). LAN kan pröva om läraren ska få en varning eller bli av med sin 

lärarlegitimation. 

 

Barn- och elevombudet 

Om en elev upplever sig ha blivit kränkt vid en incident så kan det anmälas till Barn- och 

elevombudet (BEO). De utreder om barnet kan anses ha utsatts för kränkande behandling som 

huvudmannen borde ha förebyggt och förhindrat enligt 6 kap. skollagen. Om de kommer fram 

till att eleven har utsatts för kränkande behandling kan BEO begära att huvudmannen ska betala 

ett skadestånd till eleven. Det är möjligt för en elev att få skadestånd även om hen har orsakat 

den situation där en lärare tvingades ingripa. Eftersom BEO riktar sig mot huvudmannen så är 

läraren själv inte en part i målet, och läraren har inte rätt att lämna sin bild av det inträffade till 

utredningen, samtidigt som det är lärarens agerande som står i centrum och nagelfars.   
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Enkätens resultat 

Bristande studiero stjäl undervisningstid och gör att eleverna inte lär sig  

I enkäten svarar drygt en tredjedel av alla lärare att det är en störande ljudnivå på ungefär 

hälften eller mer av deras lektioner. Problemet är något mindre i gymnasieskolan där endast en 

fjärdedel svarar att ljudnivån är störande på hälften eller fler av lektionerna. 4 av 10 uppger att 

en stor del av undervisningstiden går åt att hålla ordning i klassrummet, och även här är 

problemet större i grundskolan än i gymnasieskolan. Knappt en fjärdedel av grundskollärarna 

svarar att studieron är så pass dålig att deras elever inte lär sig det de ska på ungefär hälften av 

lektionerna eller fler. I gymnasieskolan är det knappt 2 av 10 som har samma situation.  

 

Diagram 1. Andelen lärare som svarar att det på ungefär hälften av lektionerna eller fler är problem med studiero 

uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  

Skolinspektionens skolenkät där över 70 000 elever och över 23 000 pedagogisk personal i 

grundskola och gymnasieskola har deltagit, bekräftar denna bild. Nästan 25 procent av eleverna 

i årskurs 5 uppger att de inte har studiero på lektionerna. Bland elever i årskurs 9 är samma 

siffra nästan 35 procent och i gymnasieskolans år två 27 procent. Omkring 6 av 10 elever i både 

årskurs 5 och 9 uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet på lektionerna. I 

gymnasieskolan upplever drygt 4 av 10 detta. I årskurs 9 uppger hälften att skolans 

ordningsregler inte följs av eleverna på skolan. I både årskurs 5 och i gymnasieskolan är det 3 av 

10 som menar att ordningsreglerna inte efterlevs. Lärarna uppger samtidigt att de får lägga en 

stor del av undervisningstiden på att upprätthålla ordningen i klassrummet, i grundskolan 

svarar en av tre att en stor del av undervisningstiden går till att upprätthålla ordningen i 

klassrummet, i gymnasieskolan en av fem.  

OECD:s studie TALIS om lärares yrkesvardag från 2018 visar att de svenska lärarnas 

upplevelser av ordningen i klassrummet ligger nära genomsnittet i OECD. Omkring 3 av 10 

grundskollärare och 2 av 10 gymnasielärare instämmer i att det förekommer mycket störande 

ljud i klassrummet, att de förlorar ganska mycket undervisningstid på att elever avbryter 
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lektionen och att de måste lägga ganska mycket tid på att skapa studiero innan lektionen kan 

börja. Dessa siffror överensstämmer väl med Lärarförbundets enkät.  

Även Skolverket har ställt frågor om studiero i sin undersökning Attityder till skolan 2018 riktad 

till omkring 1 500 lärare och 4 200 elever. Drygt 6 av 10 elever i denna enkät upplever att de har 

arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Omkring 3 av 10 elever känner sig störda av andra 

elever på de flesta eller alla lektionerna. Ytterligare 15 procent har svarat att de blir störda på 

hälften av lektionerna, sammanlagt 45 procent blir alltså störda på hälften av lektionerna eller 

oftare enligt Skolverkets rapport.  

Lärarförbundet vill inte spä på en bild av att det skulle vara kaos i den svenska skolan, för så är 

det inte. Majoriteten av skolorna, lärarna och eleverna upplever inte stora problem med 

ordningen. Men problemet är ändå tillräckligt omfattande för att vi måste komma tillrätta med 

det, både med långsiktiga och omedelbara lösningar.  

 

Bristande studiero skapar stress och olust till att arbeta som lärare 

Drygt 4 av 10 lärare svarar att de en gång i månaden eller oftare känner sig stressade över att 

inte veta hur de ska agera när elever stör. I gymnasieskolan är situationen något bättre, men var 

fjärde lärare uppger att de känner sig stressade. 3 av 10 lärare har minst en gång i månaden känt 

olust att gå till arbetet på grund av störande elever på deras lektioner. Drygt 1 av 4 uppger också 

att de har funderat på att sluta arbeta som lärare på grund av bristande studiero på deras 

lektioner. Dessa känslor av olust är dubbelt så vanliga bland grundskollärare som bland 

gymnasielärare.  

 

Diagram 2. Andelen lärare som svarar att de en gång i månaden eller oftare känner stress, olust eller har funderat på att 

sluta arbeta som lärare på grund av bristande studiero uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  
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Lärare är redan en grupp som har högre arbetsbelastning än andra yrkesgrupper, som i högre 

utsträckning är stressade och som är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. 

Att känna sig stressad över en stökig skolmiljö och oklara befogenheter att agera är sannolikt 

bidragande orsaker till problemen. Skolinspektionen har lyft att de ser ett samband där de 

skolor som har störst problem med kvalitet och studiero ofta har stor andel obehöriga lärare, 

samtidigt som det är de skolor som har de största utmaningarna som har svårast att rekrytera 

behöriga lärare. Denna onda spiral måste brytas om vi ska kunna bromsa den bristande 

likvärdigheten i den svenska skolan. 

Att många lärare har funderat på att sluta på grund av bristande studiero är också oroande i 

ljuset av den stora lärarbristen. I dag saknas ungefär 65 000 lärare ute i landets skolor, förskolor 

och fritidshem och prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet fram till år 2031 uppgår till 

187 000 heltidstjänster. Lärarbristen är en enorm utmaning för hela Sveriges framtid och vår 

roll som kunskapsnation. Vi har inte råd att förlora fler lärare, utan måste satsa för att de ska ha 

de bästa förutsättningarna för sitt viktiga uppdrag. Då krävs bl.a. resurser för det förebyggande 

arbetet för studiero, samt tydligare befogenheter för lärare att utöva sin tillsynsplikt.  

 

Endast 4 av 10 tycker att lärares befogenheter är tydliga i skollagen 

När vi har frågat lärarna om de tycker det är tydligt vilken befogenhet de har gällande några av 

de disciplinära åtgärder som definieras i skollagen, så är det en minoritet som tycker det är 

tydligt. Vid utvisning är det knappt 4 av 10 som tycker det är tydligt. När det gäller kvarsittning 

är läget som mest oklart – endast en tredjedel tycker det är tydligt, och bland gymnasielärare är 

det endast 15 procent. Något fler anser att bestämmelserna om omhändertagande av föremål är 

tydliga i skollan. Drygt 4 av 10 har svarat nej och omkring 2 av 10 har svarat vet ej på frågorna.  

 

Diagram 3. Andelen lärare som svarar att de tycker att det är tydligt i skollagen vilken befogenhet de har gällande de 

disciplinära åtgärderna utvisning från undervisningen, kvarsittning och omhändertagande av föremål uppdelat på alla 

lärare, grundskollärare och gymnasielärare. De övriga respondenterna har svarat nej eller vet ej. 
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4 av 10 lärare är osäkra på sina befogenheter vid disciplinära åtgärder  

Drygt 4 av 10 lärare i både grundskola och gymnasieskola svarar att de känner sig ganska eller 

mycket osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna klassrummet trots att de har bett 

eleven. Omkring en tredjedel av lärarna känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar 

lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål, i detta fall är något fler osäkra bland gymnasie-

lärarna. Lärarförbundet delar helt lärarnas bild av att det är alltför otydligt i skollagen. Att så 

många lärare uppger att de tycker det är otydligt eller att de är osäkra ska inte tolkas som att 

lärarna är dåligt insatta – det är snarare så att den som fördjupar sig i juridiken blir mer osäker 

på vad som faktiskt ligger inom en lärares befogenheter. Vi återkommer till detta i slutsatserna. 

 

Diagram 4. Andelen lärare som svarar att de känner sig ganska eller mycket osäkra hur de ska agera när en elev inte 

accepterar en disciplinär åtgärd uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  

 

Hälften av lärarna har tvekat att agera på grund av rädsla för att bli anmäld 

Lärarförbundet har även frågat om det finns något som hindrar lärarna från att agera vid 

situationer när barn eller elever stör studieron. 6 av 10 lärare totalt, hela 7 av 10 i grundskolan, 

svarar att de har tvekat att agera därför att de är osäkra på sina befogenheter. Drygt hälften av 

alla lärare, och 6 av 10 grundskollärare, har tvekat av rädsla för att bli anmäld.  

 

Diagram 5. Andel lärare som svarar att de har tvekat att agera på grund av osäkerhet över sina befogenheter eller rädsla 

för att bli anmäld vid några få till alla situationer när barn/elever stör arbetsron/studieron uppdelat på alla lärare, 

grundskollärare och gymnasielärare. Svarsgruppen alla lärare inkluderar för denna fråga även förskollärare.  
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Detta är mycket allvarligt, men tyvärr inte förvånande. Att många har tvekat att agera eftersom 

de uppfattar att befogenheterna är otydliga är rimligt eftersom det är alltför oklart vad som 

faller inom ramen för tillsynsplikten och skollagens disciplinära åtgärder. Att lärare tvekar av 

rädsla för att bli anmälda är också förståeligt. Även om man inte gör något fel så kan en anmälan 

bli en långdragen process som hänger över läraren under lång tid, som kräver tid för 

dokumentation, samtal och redogörelser, och som skapar stress. Lärare har sett vad som händer 

kollegor som blir anmälda, och tvekar inför om ett ingripande är värt den risken, även om 

ingripandet vore befogat och nödvändigt för att skapa studiero för hela elevgruppen.  

 

Lärare överdokumenterar av oro för anmälningar 

I Lärarförbundets rapport Dokumentationsbördan från april 2019 svarade 43 procent av de 

tillfrågade lärarna att de dokumenterade mer än vad de annars skulle ha gjort på grund av 

risken för att bli anmäld till Skolinspektionen. Oron för att bli anmäld är så påtaglig hos så 

många, att en stor andel lärare regelbundet överdokumenterar. Detta blir då ytterligare ett 

arbetsmiljöproblem i skolan där arbetsbelastningen redan är tung. Lärarförbundet vet genom 

sina medlemmar att anmälningar ofta får lärare att överväga att lämna yrket, och det 

förekommer att de slutar på grund av detta.  

Antalet anmälningar till Skolinspektionen har ökat kraftigt de senaste åren. Under år 2018 

hanterade Skolinspektionen 396 anmälningar gällande lärares lämplighet och skicklighet. För 

sju år sedan, år 2012, var antalet 28. Samtidigt visar statistiken att mycket få av dessa 

anmälningar var så allvarliga att de ledde till åtgärder mot en legitimerad lärare. Av de 396 

anmälningarna under 2018 valde Skolinspektionen att ta nio ärenden vidare till Lärarnas 

ansvarsnämnd. Åtta av dessa ärenden har hanterats och i fyra fall fick läraren en varning, 

medan fyra ärenden avslutades utan åtgärd.  

 

Stödinsatser och mindre elevgrupper är viktigast för att skapa studiero 

I arbetet för att skapa studiero är det viktigaste enligt lärarna att satsa på särskilt stöd till de 

elever som behöver det, mindre elevgrupper och att säkerställa att det finns gemensamma 

ordningsregler som upprätthålls av all personal och som har tagits fram tillsammans med 

eleverna. De efterfrågar även fler vuxna i klassrummet och personal som ansvarar för eleverna 

mellan lektioner och på raster. Detta är de insatser som behövs för att skapa studiero på lång 

sikt och undvika att hamna i situationer där en lärare måste ingripa. 

De centrala delarna här – särskilt stöd, mindre grupper, mer personal – är insatser som kräver 

resurser. Det ytterst beklagliga är att vi just nu har en situation där många huvudmän drar ner 

på resurserna till skolan. Det finns därför en stor risk att problemen med studiero kommer att 

öka. De som drabbas av detta är dels de elever som behöver lugn och ro för att klara sin 

skolgång, och dels alla lärare som får på sitt ansvar att försöka skapa ordning – trots bristande 

stöd, för stora elevgrupper och för få vuxna. Eftersom läraren har tillsynsplikt över eleverna så 

är detta en skyldighet som läraren inte kan avsäga sig, utan hen får försöka mäkta med och göra 

sitt bästa utifrån omständigheterna. Om en situation blir stökig och läraren måste ingripa, så är 

det individuella ansvaret oerhört tungt på läraren att lyckas göra ett exakt korrekt ingripande. 

Om ingripandet i den akuta situationen på något vis går fel så kan det dra igång en process av 

anmälningar och utredningar som pågår i flera år, trots att läraren var skyldig att ingripa. 
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Diagram 6. Procentuell fördelning av vad lärarna anser är de tre sakerna som bidrar mest för att skapa studiero i 

klassrummet uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  
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Lärare behöver mer planeringstid för att skapa studiero 

För att skapa lektioner med studiero är det 

helt avgörande att läraren får tillräckligt 

med planeringstid. Läraren behöver hinna 

planera ett upplägg som ska fungera för 

gruppen som helhet och för varje individ. 

Hen behöver också följa upp lektionen och 

varje elevs kunskapsutveckling. När läraren 

inte får tillräckligt med tid för detta så ökar 

risken kraftigt för att det ska uppstå 

bristande studiero under lektionerna. Vi har 

därför frågat om lärarna får den 

planeringstid de behöver för att kunna skapa 

lektioner med studiero, och mer än hälften 

svarar att de endast får tillräckligt med tid 

till ungefär hälften eller färre av lektionerna.  

 

Diagram 7. Andelen lärare som svarar att de endast till ungefär hälften av lektionerna eller färre får den planeringstid de 

behöver uppdelat på samtliga lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  

 

Skolorna har redan ett lokalt arbete om studiero och god skolmiljö  

Det enda som skapar studiero som inte uppenbart kostar pengar – gemensamma ordningsregler 

i skolan som upprätthålls av all personal – har vi också frågat om i vår enkät. Svaren visar att 

detta är något man redan arbetar med i hög utsträckning. Drygt 8 av 10 svarande lärare uppger 

att man diskuterar hur man ska hantera elever som stör studieron på skolan. Ungefär lika 

många instämmer i att det på skolan finns ett gemensamt förhållningssätt för att upprätthålla 

en god skolmiljö.  

 

Diagram 8. Andelen lärare som instämmer helt eller delvis i att man diskuterar studiero och har ett gemensamt 

förhållningssätt för att upprätthålla en god skolmiljö uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  
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Detta bekräftas av Skolinspektionens skolenkät där nästan 87 procent av personalen i 

grundskola och nästan 80 procent i gymnasieskola instämmer i att skolans personal uppträder 

enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler. Även Skolverkets rapport om 

ordningsregler och disciplinära åtgärder från 2018 (rapport 471), med 986 svarande rektorer i 

grundskola och gymnasieskola, visar att det finns ett välfungerande arbete med ordningsregler. 

99,8 procent av rektorerna i enkäten svarade att deras skola har ordningsregler. 9 av 10 svarade 

att lärare samt elever är delaktiga i framtagandet av ordningsreglerna, och ca 98 procent 

svarade att man går igenom ordningsreglerna med eleverna. Omkring 80 procent av rektorerna 

i gymnasieskolan och 90 procent i grundskolan instämde i att man informerar vårdnadshavare 

om ordningsreglerna, att man diskuterar dem inom personalgruppen, samt att reglerna 

revideras varje läsår.  

Detta är ett mycket viktigt arbete, men eftersom vi ser att detta redan görs, så blir det tydligt att 

det inte är lösningen. Att ha ett aktivt samtal om studiero, ordningsregler och förhållningssätt 

på varje skola är en nödvändighet, men det räcker inte för att lösa problemen. De lösningar som 

krävs nu ligger tyvärr utom räckhåll för det lokala arbetet på en skola – det krävs ökade resurser 

till särskilt stöd, mindre grupper och mer personal – och det krävs förändringar i skollagen som 

förtydligar lärares befogenheter. 

 

Ordningsomdömen skulle inte öka studieron 

Lärarförbundet har även frågat vad lärarna har för uppfattning om skriftliga ordningsomdömen, 

eftersom detta ofta lyfts fram av politiker som en lösning på problemen med studiero. Det finns 

en majoritet i riksdagen för att införa ordningsbetyg i skolan, men bland lärarna är det inte en 

förändring som efterfrågas. 77 procent av lärarna i vår enkät tror inte att skriftliga 

ordningsomdömen skulle bidra till att elever som ofta stör studieron skulle förbättra sitt 

beteende. Drygt 7 av 10 tror inte heller att skriftliga ordningsomdömen skulle bidra till att öka 

studieron i klassrummet. Ett införande av ordningsomdömen skulle således inte få positiva 

effekter på studieron, och det skulle dessutom öka lärares dokumentationsbörda ytterligare. 

    

 

Diagram 9. Andelen lärare som svarar att de i låg eller mycket låg grad tror att skriftliga ordningsomdömen skulle bidra 

till ökad studiero uppdelat på alla lärare, grundskollärare och gymnasielärare.  

77% 77% 75% 72% 70% 70%

Alla lärare Grundskollärare Gymnasielärare Alla lärare Grundskollärare Gymnasielärare

I vilken grad tror du att skriftliga
ordningsomdömen skulle bidra till att elever som
ofta stör studieron skulle förbättra sitt beteende?

I vilken grad tror du att skriftliga
ordningsomdömen skulle bidra till att öka

studieron i ditt klassrum?

Andelen som inte tror att skriftliga 
ordningsomdömen skulle bidra till ökad studiero
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Slutsatser 

Lärare måste ha ett handlingsutrymme med viss felmarginal  

Lärare är ett legitimationsyrke, en profession som har samhällets förtroende i att vara ansvariga 

för undervisningen av både skolpliktiga och frivilligt deltagande elever och barn. Om en lärare 

har tvingats ingripa, med rätt avsikt men där något blivit lite fel, är det rimligt att hellre fria än 

fälla. Läraren är inte en privatperson som gjort fel mot en annan enskild person, utan har agerat 

i egenskap av ansvarig lärare som har en skyldighet att ingripa för att skapa studiero och utöva 

tillsynsansvar. 

I en stökig situation har en lärare två val – att agera eller titta bort. Om man griper in så finns 

det alltid en risk att det blir fel, men alternativet är att bryta mot tillsynsplikten, mot yrkesetiken 

och mot elevernas rätt till studiero. Eftersom lärare har en plikt att agera måste det också finnas 

en felmarginal som skyddar läraren, även om det oavsiktligt blir fel. Att planera ett välavvägt 

ingripande är så mycket lättare i efterhand eller på avstånd än att göra det i praktiken, i en 

pressad situation. 

Lärares befogenheter måste förtydligas i skollagen 

Läraren är den som har på sitt ansvar att navigera detta komplexa landskap av juridiska 

rättigheter och skyldigheter. Eleven har rätt att aldrig bli kränkt, men lärare har en skyldighet 

att ingripa för att säkra trygghet och studiero för alla elever. Samtidigt som denna skyldighet 

finns så är lärares befogenheter alltför otydliga. 

Lärare har enligt skollagen rätt att använda åtgärden utvisning ur klassrummet. Men om eleven 

vägrar lämna klassrummet har lärare inte tydlig rätt att fysiskt ingripa för att få eleven att 

lämna. Det gör att de få disciplinära befogenheter som lärare har enligt skollagen blir tomma 

maktmedel. En elev som beter sig störande kan blockera en hel lektion genom att vägra lyda 

läraren, och därigenom ta ifrån de övriga eleverna deras rätt till utbildning och studiero. 

Detta måste förändras i lagstiftningen så att det stadgas att läraren har makten över 

undervisningssituationen och ska ha rätt att exempelvis fösa ut en elev. Ett sådant ingripande 

ska givetvis ske så försiktigt som möjligt, utan avsikt att skada eller kränka, men en lärare måste 

ha rätt att använda fysiska medel för att genomföra den disciplinära åtgärden utvisning ur 

klassrummet. 

Lärares yrkesetik sätter alltid elevens bästa i centrum  

Lärares yrkesetik lägger en grund för den professionella yrkesutövningen, där eleven och 

lärandet alltid står i centrum. Lärare förbinder sig enligt yrkesetiken att ”alltid bemöta eleverna 

med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och 

trakasserier”. Lärare ska verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna. En 

annan viktig grundsats lyder ”Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det 

kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en 

kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.” 

Den yrkesetiska utgångspunkten är alltid att så långt som möjligt agera utan fysiska 

ingripanden, men när det inte är möjligt måste rätten till fysiskt ingripande finnas. En lärare 

som tvingas göra ett sådant, fullt rimligt, ingripande ska inte behöva oroa sig för att bli anmäld. 

Lärare ska enligt de yrkesetiska principerna ständigt reflektera över hur de bemöter eleverna 

och hur de förvaltar förtroendet från samhället. Om samhället på samma vis skulle reflektera 

över vilket ansvar man har lagt på lärarna, vilka resurser och befogenheter de har fått till sitt 

förfogande, så skulle man inse att det finns ett stort glapp.  
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Lärares tillsynsplikt måste definieras och stadgas i skollagen 

Trots att tillsynsplikten är en så central del av skolans ansvar och lärarens yrkesroll så är den 

inte stadgad i någon lag, utan den kan endast utläsas indirekt från Föräldrabalken och delvis 

från brottsbalkens bestämmelser om underlåtenhet att förhindra brott och reglerna om nöd och 

nödvärn, samt ur praxis från domstolarna. En lärares tillsynsplikt är ett stort ansvar, och ställer 

stora krav på uppmärksamhet över eleverna, såväl som på förmågan att agera på precis rätt sätt 

för att säkra ordning, trygghet och studiero och förhindra att elever skadar sig själva eller andra. 

Den juridiska definitionen av tillsynsplikten, som är indirekt och grundad i praxis, är alltför 

otydlig, och Lärarförbundet menar därför att lärares tillsynsplikt måste definieras i lag. 

 

Studiero för alla elever måste gå före subjektivt upplevd kränkthet 

I dagens lagstiftning har eleven i praktiken getts en absolut rätt att aldrig bli kränkt, oavsett 

hens eget agerande och hur det påverkar den övriga elevgruppen och undervisningen. Syftet 

med denna princip är givetvis gott, alla elever ska garanteras en trygg skolmiljö där de 

behandlas med respekt och värdighet. Men vad som utgör en kränkning har inte en klar 

definition i skollagen eller dess förarbeten. Subjektivt upplevda kränkningar ges större betydelse 

än skolans grundläggande syfte och elevernas rätt till studiero. 

Lärarförbundet får höra från medlemmar om elever som ropar att de ska anmäla läraren om 

hen vidrör dem. Vi ser i denna enkät att 6 av 10 lärare har tvekat att ingripa, inte utifrån en 

professionell bedömning av vad som vore det bästa sättet att agera, utan på grund av oron för 

att bli anmäld. Omkring 6 av 10 elever i grundskolan uppger att andra elever stör ordningen i 

klassrummet på lektionerna. Rättsfall där lärare av alla instanser bedöms ha gjort ett adekvat 

ingripande drivs ändå vidare på grund av att en elev som orsakat en ordningsstörning har 

upplevt sig kränkt av ingripandet. Vi kan inte ha en ordning där elevers subjektiva kränkthet 

styr skolan. Skolans syfte att förmedla kunskap och värden måste vara överordnat, och då är 

studieron oerhört viktig. 

 

Lärares tillsynsansvar och befogenheter måste gå före subjektiv kränkthet  

Det behöver även förtydligas vad som ska anses vara kränkande behandling i skollagens mening, 

och speciellt vad som ska anses vara en kränkning i relationen mellan elev och skolpersonal. Det 

behöver slås fast att en elev som själv har orsakat en ordningsstörning inte kan ha en absolut 

rätt att aldrig uppleva sig kränkt när en lärare måste ingripa för att utöva sitt tillsynsansvar och 

skapa trygghet och studiero. Självfallet finns det en gräns för vad en lärare kan göra och säga 

även när hen ingriper utifrån sin tillsynsplikt, men om lärarens agerande var nödvändigt och 

proportionerligt ska det inte samtidigt kunna anses ha utsatt eleven för en kränkning.  

 

Barn- och elevombudet, BEO, ska genom ovanstående förändring i skollagen inte kunna 

begära skadestånd för kränkande behandling till en elev som har orsakat den situation där en 

lärare har tvingats ingripa för att säkra studiero och utöva sin tillsynsplikt, om lärarens 

agerande var nödvändigt och proportionerligt. BEO ska även ha skyldighet att informera lärare 

som är inblandade i en händelse som utreds av BEO om att en anmälan har inkommit och 

utreds, samt inhämta lärarens syn på det inträffade.  
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Anmälningssystemet måste reformeras 

Det måste alltid finnas en möjlighet att överpröva händelser som förälder eller elev. Även lärare 

kan göra fel. Men idag missbrukas anmälningsmöjligheten och används snarare som hot än 

lösning. Att anmälningar idag ofta går direkt till statlig nivå, dvs Skolinspektionen, innebär 

också att man förbigår möjligheten att lösa problem direkt på skolan eller inom huvudmannens 

organisation. Konstruktiv dialog eller ett lösningsorienterat arbetssätt ingår inte i 

Skolinspektionens uppdrag. När en anmälan väl är inskickad låses tyvärr ofta positionerna 

mellan de inblandade i stället för att fortsätta att diskutera lösningar med elevens bästa i 

centrum. Ofta medför Skolinspektionens inblandning att den direkta kommunikationen mellan 

skola och föräldrar upphör. Det händer även att skolhuvudmän tvingar en anmäld lärare till 

omplacering eller avslutar anställningen innan utredningen är avslutad, i syfte att undvika 

konflikter eller negativ publicitet.  

Därför menar Lärarförbundet att regelverket kring anmälningar behöver ändras så att en 

anmälan hanteras av huvudmannen först, och att den kan gå vidare till Skolinspektionen först 

efter att huvudmannen hanterat klagomålet och om anmälaren inte är nöjd. En sådan ordning 

skulle tydliggöra att det är huvudmannen och skolan som har det främsta ansvaret för att utreda 

och åtgärda problem. Kommunikationsvägarna kan kortas, administration minska och, när så 

behövs, åtgärder och resurser sättas in snabbare. 

 

Elever med särskilda behov måste få det stöd de behöver 

Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser eller andra särskilda behov är ofta särskilt 

berörda i frågor om studiero, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). De kan både 

vara de som blir mest utsatta i en stökig miljö, och vara de som ses som förövarna, trots att det 

är förutsättningar och organisation som brister. Dessa elever vill, liksom andra elever, ha 

studiero för att underlätta koncentrationen. Det som uttrycks som främjande för studieron är: 

lugn och ro, korta studiepass, att förstå lärarens instruktioner, att få hjälp om det behövs och 

fysisk aktivitet. 

Det finns ibland medicinska skäl till trötthet och svårigheter med koncentrationen. Det måste 

vara lätt för eleverna att göra rätt, och hur det går till behöver framgå i åtgärdsplaner. Elever 

med funktionsnedsättningar, diagnoser eller andra särskilda behov får svårt att följa med i 

undervisningen när anpassningar saknas, vilket skapar stress och bristande motivation hos 

eleverna. Det är därför oerhört viktigt med en väl utbyggd elevhälsa på varje skola, som arbetar 

både förebyggande och i direkta insatser. Alla elever har rätt till stöd och stimulans i skolan för 

att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Lärare måste 

ha tillgång till stöd från elevhälsans specialistkompetenser såsom speciallärare, 

specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer. 
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Lärarförbundets politiska krav för ökad studiero 
 

Förändringar i skollagstiftning  

• Skollagens kapitel 5 Trygghet och studiero behöver omarbetas för att förtydliga 

lärares ansvar och befogenheter. Idag är det alltför otydligt när och hur lärare har rätt 

och skyldighet att ingripa fysiskt. Lärarförbundet kräver att regeringen tillsätter en 

utredning som får i uppdrag att omarbeta detta avsnitt av skollagen och förtydliga att 

lärare har befogenhet att ingripa fysiskt för att säkra studiero och trygghet för eleverna, 

om det är befogat med hänsyn till omständigheterna. 

 

• Lärares tillsynsplikt behöver definieras i lag. Trots att tillsynsplikten är ett centralt 

och tungt ansvar i lärares yrkesutövning så är det inte stadgat i någon lag och saknar en 

egen definition. Tillsynsplikten anses följa indirekt av föräldrabalken och delvis av 

brottsbalken, samt ur praxis, vilket är otillräckligt och för otydligt. Lärarförbundet 

kräver att tillsynsplikten definieras i lag, lämpligen i skollagens kapitel 5 om trygghet 

och studiero.  
 

• Definitionen i skollagens kapitel 6 Åtgärder mot kränkande behandling av 

vad som är kränkande behandling behöver förtydligas. En utredning bör tillsättas för att 

se över dessa bestämmelser, och belysa vad som ska anses vara en kränkning i 

relationen mellan elev och skolpersonal. En elev som själv har orsakat en 

ordningsstörning kan inte ha en absolut rätt att aldrig uppleva sig kränkt när en lärare 

måste ingripa för att utöva sitt tillsynsansvar och skapa trygghet och studiero, om 

lärarens agerande var nödvändigt och proportionerligt. 
 

• Barn- och elevombudet, BEO, ska genom ovanstående ändring i skollagen inte 

kunna yrka på skadestånd för kränkande behandling till en elev som har orsakat den 

situation där en lärare tvingades ingripa för att säkra studiero och utöva sin 

tillsynsplikt, om lärarens agerande var proportionerligt. BEO ska även ha skyldighet att 

informera lärare som är inblandade i en händelse som utreds av BEO om att en 

anmälan har inkommit och utreds, samt inhämta lärarens syn på det inträffade.  
 

• Anmälningssystemet till Skolinspektionen ska ändras så att en anmälan alltid 

ska hanteras av huvudmannen först. Endast om anmälaren inte är nöjd får 

anmälningen därefter gå vidare till Skolinspektionen. Det skulle förtydliga 

huvudmannens ansvar för att rätta till eventuella missförhållanden, samt underlätta 

kommunikationen mellan anmälare och skola. 

 

Förebyggande arbete för studiero 

• Satsa på mer resurser till stödinsatser och ge stöd tidigt. När alla elever får det stöd 

de behöver och får förutsättningar för att hänga med i undervisningen blir det lugnt i 

klassrummet. Lärarförbundet kräver också att det tydligare än idag ska framgå i 

lagstiftning att det är huvudmannens ansvar att förvissa sig om att varje enskild skola 

har tillgång till de resurser som eleverna behöver.  

 

• Ge lärare tid för att planera och utveckla undervisningen. När lärare hinner 

förbereda och följa upp sina lektioner ordentligt så kan de anpassa undervisningen för 

alla elever, vilket leder till studiero. Krav på dokumentation och rapportering som inte 

bidrar till elevernas kunskapsutveckling ska rensas bort från lärares arbetsuppgifter. 

Det behöver även finnas stödfunktioner som kan avlasta lärare, såsom socialpedagoger 

och mentorer för elevsocialt arbete samt administrativa lärarassistenter.  
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• Ge lärare större möjligheter att bedriva undervisning i mindre grupper eller i 

halvklass. När läraren har mer tid för att se varje elev, anpassa undervisningen och 

följa upp deras utveckling, så skapar det studiero.  

 

• Skapa mindre grupper på fritidshemmen och anställ fler lärare i fritidshem. 

Utbildningen i fritidshemmet fokuserar på elevernas sociala, emotionella och praktiska 

utveckling. Många lärare i fritidshem arbetar även under den obligatoriska skoldagen 

med att stödja kamratrelationer och ge eleverna erfarenhet av demokratiska processer 

utifrån skolans värdegrund. En pedagogisk, strukturerad rastverksamhet bidrar till 

trygghet och rörelse, vilket förbättrar studieron. 

 

• Se till att elevhälsan är väl utbyggd med speciallärare, specialpedagoger, 

skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser. Elevhälsan ska både verka 

förebyggande och ha förutsättningar att anpassa stöd efter elevernas behov. När alla 

elever får det stöd de behöver och får de bästa förutsättningarna för att må bra i skolan 

ökar vi också studieron för alla elever.  

 

• Specialpedagogiska skolmyndighetens kompetensutvecklingsinsatser om elever 

med funktionsnedsättningar, diagnoser eller andra särskilda behov behöver 

spridas till många fler skolor för att all skolpersonal ska kunna bidra till att arbeta 

systematiskt för mer tillgängliga lärmiljöer och anpassningar för denna elevgrupp. 

 

• Lärarutbildningen ska ge alla blivande lärare undervisning om verktyg och metoder 

för konflikthantering och ledarskap i klassrummet, såväl som en god grund i skoljuridik 

och vilka skyldigheter och befogenheter en lärare har. Lärarutbildningen måste även få 

resurser för att kunna ha mer lärarledd undervisning, där studenterna får 

diskutera situationer som kan uppkomma med en erfaren lärare. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen måste stärkas genom 

ökade resurser och att alla VFU-handledare ska ha genomgått en handledarutbildning. 

Kompetensutveckling för konflikthantering, t.ex. i lågaffektivt bemötande, behöver få en 

plats i det kommande professionsprogrammet för lärare.  

 

• Skolhuvudmännen måste ta sitt ansvar för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Det ska finnas rutiner för dokumentation av disciplinära åtgärder, och 

för hur man löser tillsynen över en elev vid kvarsittning eller utvisning. En lärare som 

har blivit anmäld ska få handledning och kontinuerligt stöd under utredningen. Det är 

oacceptabelt att arbetsgivare ibland har sagt upp eller köpt ut en lärare innan de 

juridiska processerna är avslutade, vilket gör att läraren döms på förhand. 
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Metod 
Rapporten bygger på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. 

Uppgifterna är insamlade via webbintervjuer under perioden 2-15 april 2019. Antal 

respondenter är 1009 med en svarsfrekvens på 68 procent. Det finns inget som tyder på att 

bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för 

den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller 

hela populationen. 

Resultatet presenteras uppdelat på samtliga lärare (benämns som ”Alla”), grundskollärare 

(benämns som ”Grundskola”) och gymnasielärare (benämns som ”Gymnasiet”). I gruppen alla 

så ingår förutom grundskollärare och gymnasielärare även lärare i fritidshem, och 

specialpedagoger/speciallärare. I svaren på frågan om det finns något som hindrar lärare att 

agera när barn/elever stör studieron/arbetsron (se diagram 5) ingår även förskollärare. 
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