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1 Innledning 

”Jeg husker vi hadde en lærer på ungdomsskolen som vi ikke likte så godt. Vi startet en 

mobbekampanje som gikk ut på at vi tagget ”against [Guro Sakserud]” eller ”AGS” over-

alt på skolen, og på tavlen i forkant av hver time. En gang ropte vi det samme slagordet i 

trampetakt til henne i klasserommet – bare for å undergrave autoriteten hennes. En annen 

gang sto hun fremoverbøyd for å hjelpe en elev, da tok en av gutta fart og sparket henne i 

hofta. Vi tok også alle papirene hun hadde, og kastet dem rundt. Det var systematisk mob-

bing. Men jeg tror allikevel det verste var da hun tok opp mobbekampanjen vår med ledel-

sen. Det ble en sak ut av det, men vi manipulerte oss ut av situasjonen ved å si at ”AGS” 

sto for ”Alt går sakte”. Vi argumenterte med at det var fordi hun ikke ga oss den utdannel-

sen vi hadde krav på. Dette trodde skoleledelsen på. I ettertid ser jeg at hun aldri fikk noen 

anerkjennelse for sin situasjon – verken av oss eller av ledelsen. Hun må ha følt seg veldig 

alene” 

- Tidligere elev ved sentrumsskole i Oslo  

1.1 Problemstilling 

Avhandlingens hovedproblemstilling er hva som er årsaken når elever er i stand til å inn-

virke på lærerens psykososiale arbeidsmiljø. Det naturlige utgangspunkt er at en lærer er 

autoriteten i et klasserom. Formålet med avhandlingen er å undersøke lovgivningen og mu-

lige strukturelle problemstillinger skolen står overfor der enkeltelever som gjerne oppfattes 

som «problembarn» utagerer på en måte som psykisk eller fysisk innvirker, og i verste fall 

gjør stor skade, på lærerens arbeidsmiljø. Det er antatt at så mange som ett av fem skole-

barn kan slite med psykiske og/eller sosiale problemer av større eller mindre omfang.1 Tall 

fra Statistisk sentralbyrå viser at så mange som 7% av landets lærere ble utsatt for vold 

eller trusler det siste skoleåret. Dette utgjør rundt 5000 mennesker.2 Den største andelen av 

de som fremsetter trusler og utøver vold er gutter i alderen 6 til 13 år.3 
                                                

 
1 Helgeland (2008) s. 251 
2 Ertesvåg (2012)  
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Et ekstremt, men ikke enestående tilfelle kan hentes fra VGs nettutgave fra 1.11.2012,4 

hvor en elev brekker nesen på en lærer ved å gripe tak i bakhodet hans og skalle ham midt i 

ansiktet. I en annen nettartikkel beskrives en episode hvor en 10 år gammel gutt sparker en 

lærer i magen.5 

 

Lærernes rett til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og elevers rett til utdanning bærer 

med seg en potensiell rettighetskollisjon. I punkt 2 og 3 redegjøres det for grensen mellom 

de to rettighetene, som vil være gjenstand for videre problematisering og analyse i punkt 4 

til 6.  

 

 

1.2 Avgrensninger 

 For det første avgrenses det mot de barna som er over strafferettslig lavalder. Dette gjøres 

for å skille ut tilfellene hvor en lærer opplever fysisk eller psykisk vold fra en elev som 

faller inn under et straffebud, og saken derfor bør anmeldes til politiet. I denne avhandling-

en er det meningen å drøfte problemstillingene hvor reaksjonsmulighetene ikke er like av-

klarte, som de vil være ved en politisak. Ut i fra denne avgrensningen faller det også en 

naturlig avgrensning mot videregående opplæring. Det tas derfor bare utgangspunkt i den 

pliktige grunnskoleopplæringen.  

 

Videre har prioriteringen av avhandlingens empiriske vinkling lagt et relativt stort beslag 

på arbeidstiden min. Dette har ført til at jeg ikke har gått i dybden på de menneskerettslige 
                                                                                                                                               

 

 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10062884 
3 l.c. 
4 l.c. 
5 VG-artikkel (2012) 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10046420 
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konvensjonene Norge er bundet av. Jeg ser klart at menneskerettslige drøftelser har rele-

vans for deler av avhandlingen, særlig med tanke på de senere drøftelser om integritet og 

verdighet, som utgjør selve fundamentet i menneskerettighetene. Til tross for dette er det 

praksisfeltets kunnskap og holdninger til den nasjonale lovgivningen som ligger til grunn 

for den empiriske vinklingen i oppgaven.  

 

Det kan være andre grunner til at en lærers psykososiale arbeidsmiljø er utilstrekkelig, som 

kollegiale problemer eller de fysiske forhold ved en skole. Disse faktorene vil kunne ha en 

sammenheng i den helhetsvurderingen som skal tas etter lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) om ”fullt forsvarlig” arbeidsmiljø. Denne oppgaven 

begrenses likevel til å gjelde forholdet mellom lærer og elev isolert sett.  

 

1.3 Metode 

I de delene av oppgaven som går på rettsanvendelse benyttes alminnelig juridisk metode, 

slik den er trukket opp gjennom fast og langvarig rettspraksis og uttrykt gjennom rettskilde-

læren. Det finnes en rekke rettskilder i norsk rett – noen skal hensyntas, andre kan hensyn-

tas. Lovteksten er den mest sentrale ettersom den gir uttrykk for det demokratiske prinsipp 

hvor borgerne bidrar til lovgivningen gjennom et indirekte demokrati. Videre er forarbeider 

viktige, ettersom de presiserer og utdyper lovgiverviljen. Den tredje av de mest sentrale er 

Høyesteretts avgjørelser, som gjennom å løse konkrete saker tolker og anvender rettskilde-

ne i den hensikt å finne det nærmere innhold og rammer for rettsregelen. Disse prinsippene 

vil anvendes i drøftelsene om arbeidsmiljøloven, lov om barnevernstjenester (barnevernlo-

ven) og lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 

 

Det anses likevel nødvendig å knytte noen særlige bemerkninger til rettskildebildet på ut-

danningsrettens område. Skolen er et forvaltningsorgan og opplæringsloven er derfor en 

lov på et område om spesiell forvaltningsrett, hvor lov om behandlingsmåten i forvalt-

ningssaker (forvaltningsloven) vil virke sammen med og komplementere opplæringsloven, 
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særlig når det gjelder beslutninger som anses som enkeltvedtak.6 Opplæringsloven er en 

forholdsvis ny lov, som betyr at forarbeidene vil kunne ha større betydning ved tolkningen 

av lovteksten.7 I tillegg kommer sjelden saker etter opplæringsloven opp i rettssystemet, 

særlig ikke for de høyere instanser. Det er derfor lite autoritativ rettspraksis som kan belyse 

og presisere grensedragninger i loven. Til gjengjeld er det på utdanningsretten et omfatten-

de forskriftsverk, veiledere og rundskriv. De overordnede forvaltningsorganene – hen-

holdsvis Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og den lokale kommunen – har 

instruksjonsmyndighet til å binde skolene i sin rettsanvendelse.8 Det er uklart hvordan 

domstolene vil forholde seg til den forvaltningspraksis som foreligger, og på grunn av 

tidsmessige hensyn har det ikke vært anledning til å undersøke saksmengden hos Fylkes-

menn eller Sivilombudsmannen. Forvaltningspraksisen på utdanningsrettens område er i 

tillegg ofte unntatt offentligheten av hensyn til elevene.9 10 

 

På arbeidsrettens område vil det tidvis henvises til forarbeidene til den opphevde lov om 

arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidervernloven). Dette er fordi rettstilstanden etter 

denne loven delvis ble videreført da arbeidsmiljøloven ble innført.11 

 

 

 

                                                

 
6 Jakhelln: Rettssikkerhet og regelverk i utdanningsretten (2012) s. 67 
7 Boe (2004) s. 235 
8 Eckoff (2007) s. 227 
9 lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 13 og forvalt-

ningsloven § 13  
10 Welstad (2012) 
11 Pedersen (2012) note til aml. § 4-1 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/2/?id=#i1005581 
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I forbindelse med oppgavens mer drøftende deler har vært ønskelig å rette seg mot praksis-

feltet for å få dannet et inntrykk av hvilke utfordringer som oppstår når rettsreglene skal 

benyttes i den praktiske skolehverdagen. I disse delene av avhandlingen er det benyttet 

samfunnsvitenskapelig metode. Orienteringen mot lærere og skoleledere er ikke ment å 

være representativ, men er ment å gi et innblikk. Enkelte av informantene har stilt opp på 

bakgrunn av nettverksforbindelser. Det kan ikke utelukkes at dette har lagt noen føringer på 

hvordan disse informantene besvarte spørsmål, men ikke nødvendigvis på en utelukkende 

negativ måte. Det kan hende at noen i den forbindelse uttaler seg mer åpenhjertig på bak-

grunn av relasjonen mellom intervjuer og informant. Dette var min oppfatning særlig ved-

rørende en av informantene. 

 

Den ovennevnte fremgangsmåten er ikke ukjent i samfunnsvitenskapen. Det er kvalitative 

intervjuer med en løs struktur, hvor samtalen er tatt opp med båndopptaker.12 Snøballmeto-

den har blitt anvendt som en karakteristikk hvor man anvender sitt nettverk, og via det blir 

ført fra den ene til den andre av informantene.13 

 

2 Læreres rett til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø 

Retten til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø gjelder for alle sysselsatte arbeidstakere, 

jf. aml. § 1-2. Som ansatte i skolen er lærere derfor omfattet av reglene i aml. hvor § 4-1 tar 

for seg de generelle krav til arbeidsmiljøet, mens § 4-3 tar for seg kravene til det psykoso-

siale arbeidsmiljøet spesielt. Spørsmålet er hva som ligger i lærernes rett til et forsvarlig 

psykososialt arbeidsmiljø.  

 

                                                

 
12 Holter (1996) s. 16 
13 Halvorsen (2008) s. 164 - 165 
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2.1 Det generelle krav til arbeidsmiljøet – aml. § 4-1.  

Arbeidsmiljøloven § 4-1 har en generell utforming som er ment å regulere alle arbeidsom-

råder og arbeidsplasser, med unntak av de som er særskilt unntatt i lovens kapittel 1. Det er 

særlig bestemmelsens første, andre og tredje ledd som er av interesse for denne oppgavens 

tema.  

 

Første ledd lyder:  

 

 ”Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og sam-

let vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og 

psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid 

utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. ” 

 

Bestemmelsen gir klart uttrykk av å være en rettslig standard, jf. bestemmelsens siste set-

ning. En rettslig standard er et begrep hvor innholdet utvikles over tid og med samfunns-

endringene. Det er normalt normer utenfor begrepet selv som har betydning for hvordan 

innholdet skal tolkes og anvendes. Slike normer kan være av både samfunnsmessig, forret-

ningsmessig og moralsk art.14 Hva som er ”fullt forsvarlig” vil derfor kunne være forskjel-

lig ut i fra samfunnsutviklingen og tidspunktet standarden blir vurdert på.  

 

Aml. § 4-1 første ledd inneholder videre et objektivt og et subjektivt element. I praksis ut-

vikles innholdet i den objektive standarden gjennom Arbeidstilsynets publikasjoner og re-

gelverk. Dette arbeidet baseres i stor grad på internasjonale konvensjoner Norge har bundet 

seg til.15 Bestemmelsens objektive innhold vil være de objektive forhold som faller enten 

                                                

 
14 Gisle (2007) s. 273 
15 jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 155 (1981) om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og direktiv 

89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 

arbeidsplassen. 



 7 

innenfor eller utenfor hva som anses som fullt forsvarlig. Hvordan Arbeidstilsynet tolker de 

internasjonale konvensjonene vil imidlertid kunne ha begrenset rettskildevekt i en sak for 

domstolen.  

 

Bestemmelsens subjektive element går ut på at det er den enkelte arbeidstakers fysiske og 

psykiske forhold som skal tas i betraktning. I vurderingen av psykiske belastninger generelt 

vil det normalt ligge et subjektivt element.16 Samtidig plikter den enkelte arbeidstaker å gi 

uttrykk for hvor ens personlige grense går, jf. aml. § 2-4. I forarbeidene til den tidligere 

arbeidervernloven påpekes det at ikke enhver belastning anses som ulovlig – kun de uhel-

dige.17  I tillegg ligger det et visst objektivt element i den subjektive vurderingen. Det betyr 

at det må foretas en objektiv vurdering av de konstaterbare faktiske forhold.18 Man må for 

det første kunne trekke en nedre grense i at det er en viss risiko i det å leve, og videre må 

man kunne trekke en grense mot at enkelte belastninger må anses som påregnelige for ar-

beidet.19 Eksempelvis er det åpenbart påregnelig å måtte omgås grupper med barn i arbei-

det som lærer. Hvis dette er noe som gjør en utbrent, kan det ikke påberopes  at forsvarlig-

hetsstandarden er brutt.  

 

Den enkelte arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å verne arbeidstakerne mot skade på 

liv og helse, uansett om det foreligger retningslinjer og tolkninger fra Arbeidstilsynet eller 

ikke.20 Forsvarlighetskravet er i tillegg av forebyggende art.21 Bestemmelsen vil derfor 

                                                

 
16 Pedersen (2012) note til aml. § 4-1 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/2/?id=#i1005581 
17 Ot.prp. nr. 3 (1975-76) s. 53 
18 Pedersen (2012) note til aml. § 4-1 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/2/?id=#i1005581 
19 l.c. 
20 Rt-1967-49 (side 50) 
21 Jakhelln: Det psykososiale arbeidsmiljø (2012) s. 299 
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kunne være overtrådt ved at faregraden er for høy.22 Det vil kunne være svært vanskelig 

for en arbeidsgiver å vite hvor grensene går i det enkelte tilfelle. Momenter i vurderingen 

vil, i tillegg til tolkninger fra Arbeidstilsynet, være kutymer innenfor den enkelte bransje 

eller vurderinger fra fagfolk.23 Forsvarlighetsstandarden må også holdes opp mot formåls-

bestemmelsen i aml. § 1-1 hvor formålet blant annet er ”å sikre et arbeidsmiljø som gir 

grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, [og] som gir full trygghet 

mot fysiske og psykiske skadevirkninger (…)”  

 

Forsvarlighetskravet gjelder som utgangspunkt uavhengig av den enkelte virksomhets øko-

nomiske stilling.24 Det er fremhevet i forarbeidene til arbeidervernloven § 7 at forsvarlig-

hetskravet er et ”minstekrav til alle virksomheter uten hensyn til den enkelte virksomhets 

økonomiske stilling”25 

 

Bestemmelsens andre ledd lyder:  

 

”Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge ska-

der og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordning-

er, teknologi, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være 

slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik 

at sikkerhetshensyn ivaretas.” 

 

I andre ledd blir innholdet av forsvarlighetsstandarden i første ledd presisert ved at planleg-

ging og forebygging nevnes særskilt. Ordlyden forstås slik at oppramsingen ikke er ment å 

være uttømmende, jf. bruken av ”mv.”. Denne forståelsen støttes av uttalelser i forarbeide-

                                                

 
22 Jakhelln: Det psykososiale arbeidsmiljø (2012) s. 301 
23 Pedersen (2012) note til aml. § 4-1 http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/2/?id= 
24 Jakhellen: Det psykososiale arbeidsmiljø (2012) s. 300 
25 jf. Ot.prp. nr. 3 (1975-76) s. 28 



 9 

ne.26 På samme måte som i drøftelsen om første ledd, må det antas å ligge et subjektivt 

element i (særlig) problemstillingen om de psykiske belastningene.  

 

Som ovenfor ligger det også her en avgrensning mot de belastningene som er påregnelige 

for arbeidet. I forarbeidene til arbeidervernloven uttales det blant annet at mennesker er 

utrustet til å tåle en del belastninger uten at det får negative virkninger, og at denne type 

belastninger ikke forbys i loven.27 

 

Sett i sammenheng med første ledd har arbeidsgiver en aktivitetsplikt til også å motvirke 

konflikter som oppstår på arbeidsplassen. Dette støttes av uttalelser i forarbeidene hvor det 

i Ot.prp. nr. 50 (1993-94) presiseres at ”(…) arbeidsgiver har ansvaret for at konflikter sø-

kes løst der de oppstår og på et tidligst mulig tidspunkt,”28 og i Innst.O. nr. 2 (1994-95) 

uttales at komiteen slutter seg til at virksomheten må være i stand til å håndtere interne 

konflikter.29 

 

Bestemmelsen tredje ledd lyder: 

 

 ”Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. 

Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal 

iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.” 

 

Denne bestemmelsen vil kunne være særlig aktuell for lærere ettersom de, normalt sett, er 

alene med en gruppe elever. Den naturlige forståelsen av ”særlig risiko” er at det må fore-

ligge et spesielt forhold som er risikabelt. Men sett i sammenheng med resten av lovteksten 

                                                

 
26 Ot.prp. nr 49 (2004-2005) kap. 25 (merknader til § 4-1)  
27 Ot.prp nr. 3 (1975-76) s. 53 
28 Ot prp. nr. 50 (1993-94) s. 60 
29 Innst.O. nr. 2 (1994-95) s. 17 
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og forsvarlighetskravet må det også her foretas en helhetsvurdering av risikobildet. Dersom 

situasjonen ikke kan forebygges eller avhjelpes ved å igangsette tiltak, vil det være et retts-

lig forbud mot alenearbeid.30 Eksempelvis kan det være anledning til å sette inn en støttelæ-

rer eller assistent i en klasse der en eller flere elever er voldelige eller trakasserende.  

 

2.2 Det psykososiale arbeidsmiljø – aml. § 4-3.  

Med tanke på oppgavens tema er det særlig bestemmelsens første, tredje og fjerde ledd som 

er aktuelle. Første ledd lyder:  

 

 ”Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas”.  

 

Språklig er det naturlig å forstå ordlyden som en plikt for arbeidsgiver til å sørge for ar-

beidstakers integritet og verdighet. Dette er vide begreper som innebærer ”et generelt krav 

om respekt for arbeidstakers egenverd,”31 og omfatter alle typer krenkelser, for eksempel 

på bakgrunn av kjønn, hudfarge eller seksuell legning.32 Bestemmelsen er ment å viderefø-

re arbeidervernloven §12 nr. 2 fjerde ledd.33   

 

Integritet og verdighet er begreper med innhold som kan variere, og som må utfylles og 

redegjøres nærmere for ut i fra hvilken tid man befinner seg i, og hvilket livs- og sam-

funnsområde man står overfor. Likevel er verdighet nok ment å ta opp i seg noe universelt 

og ukrenkelig knyttet til det å være menneske. Den naturlige, språklige forståelsen av ver-

dighet er å bli respektert og anerkjent av andre for sine menneskelige kvaliteter og egen-

skaper. I verdighet ligger det også en side til selvrespekt og selvaktelse. Man kan se på ver-
                                                

 
30 Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) merknader til § 4-1(3) 
31 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) kap 7.3.5 
32 Pedersen (2012), note til aml. § 4-3 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/4/ 
33 Ot.prp. 49 (2004-2005) merknader til 4-3 
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dighet som noe iboende i mennesket som ikke skal tråkkes på.34 I forarbeidene er det presi-

sert at tilføyelsen av ”"integritet", har ment å synliggjøre at bestemmelsen innebærer et 

generelt krav om respekt for arbeidstakers egenverd (…)”35 Lovgiver har imidlertid ikke 

vurdert hvordan innholdet av ordet ”verdighet” skal forstås. Det er tegn som kan tyde på at 

rekkevidden av begrepene ikke nødvendigvis var så godt gjennomtenkt på tidspunktet be-

stemmelsen ble gitt. Forarbeidene viser at bakgrunnen for bestemmelsen var å forhindre 

muligheten for toppløs servering på restauranter.36  Det synes som om tilføyelsen av ”inte-

gritet” i 2005 kom nettopp på grunn av at den opprinnelige foranledningen hadde ført til at 

bestemmelsen fikk for snevert nedslagsfelt, uten at lovutvalget valgte å kommentere dette 

nærmere.37 

 

Det kan stilles spørsmål om hvor godt bestemmelsen passer på lærere som arbeidstakere – 

spesielt i konflikter med elever. Verdighet er noe som er en del av opplæringen og den ge-

nerelle dannelsesprosessen som skolen står for. Det er få juridiske kilder om innholdet av 

verdighetsbegrepet. Det kunne i den forbindelse vært aktuelt å gå til andre fagområder for å 

fastlegge innholdet av verdighetsbegrepet i arbeidsmiljøloven. Det er likevel ikke sikkert at 

begrepet vil kunne gis samme innhold på forskjellige fagområder. Dette utvises det derfor 

en forsiktighet med å gjøre. Verdighetsbegrepet vil imidlertid drøftes mer vidtgående under 

punkt 6 i et etisk og moralfilosofisk perspektiv, både som begrep generelt og i skolesitua-

sjonen spesielt.  

 

 

 

                                                

 
34 Norsk riksmålsordbok (1983), oppslagsord ”verdighet” 
35 Ot.prp. 49 (2004-2005) s. 101 
36 Pedersen (2012) note til aml. § 4-3  

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/4/#i1005955 
37 l.c. 
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§ 4-3 tredje og fjerde ledd er presiseringer av første ledd. Tredje ledd lyder:  

 

 ”Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.” 

 

Spørsmålet er hva som skal anses som trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Den 

naturlige språklige forståelsen av trakassering er plaging, mobbing, forfølging eller utsette 

for ubehageligheter.38 Det følger imidlertid av forarbeidene at det ikke har vært ønskelig 

eller vært ansett nødvendig å ha en legaldefinisjon av ordet ”trakassering”.39 Departementet 

presiserer at dette kunne bidratt til å innskrenke betydningen av ordet, som er ment å favne 

vidt. Av samme grunn er ”annen utilbørlig opptreden” tilført for at en slik innskrenkning av 

anvendelsesområdet skulle unngås. I Utvalgets delinnstilling, NOU 2003:2, blir det likevel 

forsøkt definert som ”uønsket atferd som finner sted med den hensikt eller virkning å kren-

ke en annens verdighet”.40 Hva som er ”uønsket atferd” kan variere fra person til person og 

det ligger derfor et subjektivt element i vurderingen av hva som er trakassering eller util-

børlig opptreden. Men ettersom man ikke kan sette seg inn andres tanker og følelser, må 

det foretas en konkret, men objektiv vurdering av hva som anses som trakassering i den 

enkelte situasjon.41  Trakassering kan bestå både i handlinger og unnlatelser. Det kan være 

tale om situasjoner som er lett å oppdage, som åpenlys erting, eller situasjoner som er 

vanskelige å oppdage og bevise. Eksempler på sistnevnte kan være bruk av indirekte psy-

kisk vold og hersketeknikker.42  

                                                

 
38Ordnett.no 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+00756767633A2F2F626571617267672E6162++/search?searc

h=trakassering&lang=no 
39 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) kap. 7.3.5 
40 NOU 2004:5 kap. 11.1.5.3  
41 Rt-2004-1844, avsnitt 43 
42 Pedersen (2012) note til aml § 4-3 
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Det ligger i skolens oppbygning og natur at det kan være vanskelig for arbeidsgiveren å 

fange opp tilfeller der elever er trakasserende overfor en lærer. Læreren er som regel alene 

med elevene, og de andre elevene er kanskje ikke i stand til å identifisere oppførselen til en 

enkeltelev. Trakassering av en lærer kan også skje som ledd i en massesuggesjon hvor én 

elev starter, og deler av eller hele klassen følger etter. Et annet problematisk tilfelle er der 

noen eller alle elevene er klar over hvilken eller hvilke elever som har utført en ulovlig 

handling, men ingen ønsker å melde fra til lærere. Dette har også relevans for drøftelsen av 

autoritet i del 5.3 nedenfor. Det er i denne sammenheng viktig å presisere at arbeidstakere 

også er gitt en rett til å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter aml. § 

2-4. De er videre pålagt en plikt til å melde fra hvis det forekommer diskriminering eller 

trakassering på arbeidsplassen, jf. aml. § 2-3 annet ledd bokstav d. Bestemmelsen gir ut-

trykk for behovet for samarbeid på arbeidsplassen. Den viser videre at en arbeidstaker ikke 

ensidig kan legge ansvaret på arbeidsgiver når vanskelige situasjoner oppstår. Skolesitua-

sjonen er imidlertid spesiell på en slik måte at det kan innvirke på lærerens verdighet bare 

det å melde fra. Dette blir drøftet videre under del 6 om verdighet.  

 

I lovteksten står det ingenting om hvem som er den trakasserende part. Det er ikke bare 

trakassering fra arbeidsgiver som er omfattet, men også fra for eksempel kunder og ele-

ver.43 Elevers trakassering av lærere faller derfor klart inn under denne bestemmelsen. Et 

interessant spørsmål er om det vil kreves grovere, mer langvarig eller omfattende trakasse-

ring før bestemmelsen kommer til anvendelse, nettopp på grunn av styrkeforholdet mellom 

lærer og elev. Det vil også kanskje være snakk om forskjellig ”tålegrense” for forskjellig 

type trakassering. Eksempelvis vil det kunne tenkes en lavere terskel for seksuell trakasse-

                                                                                                                                               

 

 http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/4/#A_nyAll4-

3KravtildetpsykososialearbeidsmiljetF119 
43 NOU 2004:5, kap 5.6.5 
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ring fra pubertale gutter overfor en ung, kvinnelig lærer enn slengbemerkninger om lære-

rens gammeldagse klesstil.  

 

Et vilkår for at noe skal anses som trakassering er at det er tale om gjentakende handlinger 

over tid.44 Grovheten av handlingene vil videre være et vesentlig moment for hvor mange 

gjentakelser som må til for at noe skal anses som trakassering.45 I tillegg er det et vilkår at 

det er ubalanse mellom partene. I tillegg til at dette er stadfestet av Høyesterett,46 ligger det 

implisitt i den naturlige forståelsen av ordet ”trakassering” at det fører til en maktesløshet 

som vanskelig kan oppnås uten at det foreligger reell ubalanse.47  Normalt vil det derfor 

ikke anses som trakassering dersom partene har tilsvarende oppførsel overfor hverandre 

eller de fremstår som jevnbyrdige.48  Det ligger noe naturgitt i autoritetsforholdet mellom 

lærer og elev, voksen og barn, men ubalanse i styrkeforholdet kan skje uavhengig av denne 

opprinnelige autoriteten. Eksempelvis vil en gjentatt latterliggjøring av en lærers overvekt 

over tid kunne anses som trakassering.  

 

Det kan være vanskelig å bevise at man har blitt trakassert på en grov nok måte, eller til-

strekkelig lenge til å falle inn under denne bestemmelsen. I enkelte tilfeller kan plaging 

eller mobbing på arbeidsplassen være skadelig før vilkårene i § 4-3 tredje ledd er oppfylt. 

                                                

 
44 se blant annet Rt-1993-616 (s. 620) og Rt-1997-786 (s. 792) 
45 Pedersen, note til aml. § 4-3 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/4/?id=#A_nyAll4-

3KravtildetpsykososialearbeidsmiljetF113 
46 Rt-1997-786 (s. 793) 
47 Pedersen (2012)  
48 Pedersen (2012) Note til aml. § 4-3 

http://www3.arbeidsrett.no/dxp/content/aml/4/4/#A_nyAll4-

3KravtildetpsykososialearbeidsmiljetF124 
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Et interessant spørsmål er om ikke § 4-3 fjerde ledd uansett fanger opp de tilfellene som 

faller utenfor § 4-3 tredje ledd.  

 

Fjerde ledd lyder som følger:  

 

 ”Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige 

belastninger som følge av kontakt med andre” 

 

Også denne bestemmelsen er ment å favne vidt.49 På samme måte som ovenfor presiseres 

det i forarbeidene at ”andre” skal forstås videre enn andre arbeidstakere eller arbeidsgiver. 

Elever vil derfor være omfattet av ordlyden.50  

 

Den naturlige forståelsen av vold er maktbruk, brutalitet eller mishandling.51 Sett i sam-

menheng med den særlige bestemmelsen om trakassering i bestemmelsens tredje ledd, le-

des tankene til at vold i denne forbindelse skal forstås som fysisk brutalitet eller maktbruk. 

Ordet ”trusler” er imidlertid mer naturlig å forstå som en advarsel eller en skremsel52 om at 

noe ubehagelig vil inntreffe. Dette er derfor å forstå som en psykisk belastning som kom-

mer i tillegg til  ”andre uheldige belastninger”. Forarbeidene inneholder ingen presisering 

av begrepene, men sett i sammenheng med at bestemmelsene er ment å favne svært vidt er 

det kanskje unødvendig å trekke opp helt klare grenser for innholdet av det enkelte ord.  

                                                

 
49 NOU 2004:5 merknader til § 4-3 
50 NOU 2004:5 merknader til § 4-3 
51www.ordnett.no 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+00756767633A2F2F626571617267672E6162++/search?searc

h=vold&lang=no 
52 www.ordnett.no 

https://vpn2.uio.no/+CSCO+00756767633A2F2F626571617267672E6162++/search?searc

h=trusler&lang=no 
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Årsaken til at ordlyden bare krever beskyttelse ”så langt det er mulig” begrunnes i og har 

sammenheng med samfunnsendringen fra primær- og sekundærnæring, som jordbruk og 

fiske, til større omfang av tertiærnæring hvor klienter og kunder utgjør en stor del av ar-

beidsdagen. Når det er tredjeparter, som eksempelvis er brukere av arbeidsplassen, men 

ikke er ansatte, kan det oppstå situasjoner utenfor arbeidsgivers kontroll. Arbeidsgivers 

plikt til å beskytte ”så langt det er mulig” strekker seg til å iverksette tiltak av for eksempel 

organisatorisk art eller opplæringstiltak.53  

 

Når man skal undersøke hva som er beskyttelse ”så langt det er mulig” skiller skolen seg 

fra andre tertiærnæringer fordi elevene som brukere plikter å være der.54 I tolkningen av 

hva som vil være tilstrekkelig beskyttelse i en skolesituasjon kan det stilles spørsmål om en 

skoleeier vil ha en videre plikt enn arbeidsgivere i andre yrker. For det første fordi skolen 

er et ”tvungent” fellesskap mellom lærerne og elevene, og for det andre fordi sanksjons-

midlene er så få overfor barn som er truende og voldelige, jf. nedenfor under punkt 2. Det 

følger av forarbeidene at det må foretas en risikovurdering av det foreliggende tilfelle. Ar-

beidsgiver plikter derfor ikke å iverksette større tiltak enn det som kreves av den konkrete 

risiko.55 Eksempelvis kan tenkes at det er tilstrekkelig at arbeidsgiver tilbyr lærerne et kurs 

i konflikthåndtering eller at en enkelt elev flyttes til en annen klasse.  

 

Arbeidsgiver plikter altså bare å beskytte mot trusler og vold ” så langt det er mulig” fordi 

det i større grad enn tidligere kan oppstå slike situasjoner utenfor arbeidsgivers kontroll. 

Når man ser bestemmelsens tredje og fjerde ledd i sammenheng kan det videre stilles 

spørsmål om begrensningen ”så langt det er mulig” er tilstrekkelig gjennomtenkt i forkant. 

Semantisk er det litt vanskelig å tolke hva som faller innenfor og hva som faller utenfor 

                                                

 
53 Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten (2010) s. 643 
54 jf. opplæringsloven § 2-1 
55 NOU 2004:5 merknad til § 4-3  
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tredje og fjerde ledd. De vil trolig til en viss grad overlappe hverandre, særlig når det 

kommer til tolkningen av ”uheldige belastninger” og ”utilbørlig opptreden”. Men når vold 

og trusler er nevnt spesielt i fjerde ledd ledes tankene hen til at dette i større grad er snakk 

om fysiske handlinger, mens tredje ledd i større grad tar for seg de psykiske handlingene. I 

så fall vil det trolig være lettere for en arbeidsgiver å legge merke til voldssituasjoner på 

arbeidsplassen enn psykisk trakassering. For at arbeidsgiver ikke skal ha mer vidtgående 

plikter enn det som er mulig å gjennomføre skulle man tro at det var mer naturlig å ha en 

reservasjon om beskyttelse ”så langt det er mulig” i forbindelse med tredje ledd. Det er 

samtidig mulig at det ikke har så stor praktisk betydning ettersom begge bestemmelsene er 

ment å favne svært vidt, trolig overlapper hverandre til en viss grad og uansett må sees i 

sammenheng med den overordnede forsvarlighetsstandarden i aml. § 4-1.  

 

2.3 Oppsummering 

Innholdet av rettighetene og pliktene i arbeidsmiljølovens bestemmelser om det psykososi-

ale arbeidsmiljøet er preget av rettslige standarder og skjønnsmessige vurderinger som kan 

gjøre det vanskelig for skoleeiere og lærere å fastslå ens rettigheter og plikter. Når bestem-

melsene i tillegg skal regulere situasjoner mellom lærer og elev, som skoleeier sjelden be-

vitner, og som i tillegg rokker ved det naturlige autoritetsforholdet mellom lærer og elev, 

synes bestemmelsen ikke å gi en tilstrekkelig beskyttelse av, eller være godt nok tilpasset, 

læreres psykososiale arbeidsmiljø. Rettspraksisen på området er begrenset, men Arbeidstil-

synets nettsider kan i praksis gi overordnede og lettfattelige tips på hvordan enkelte situa-

sjoner kan behandles.56 Disse er likevel svært generelle og har ikke nødvendigvis særlig 

aktualitet for konflikter mellom lærere og elever.  

 

                                                

 
56 http://www.arbeidstilsynet.no/ 
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3 Elevers rett til utdanning 

Retten til utdanning er lovfestet i opplæringsloven og lov om styrking av menneskerettig-

hetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Sistnevnte viser hvor solid menneskerett-

slig vern retten til utdanning har gjennom dens inkorporerte konvensjonstekster.57 I tillegg 

diskuteres det om retten til utdanning også skal få grunnlovsvern når Grunnloven revideres 

i forbindelse med dens 200 års-jubileum i 2014. Intensjonen er at Grunnloven i større grad 

skal samsvare med Norges internasjonale forpliktelser. Menneskerettighetsutvalgets flertall 

har i forslag til ny § 109 foreslått en ordlyd som ikke er ment å endre rettstilstanden, etter-

som utvalget anser den å oppfylle Norges menneskerettslige forpliktelser. Tanken er heller 

at en grunnlovsbestemmelse kan fungere som en skranke for lovgiver og tolkningsmoment 

for rettsanvendere ved at rettigheten gis Grunnlovs rang.58  

 

Opplæringsloven har også et omfattende forskriftsverk. I tillegg er den generelle delen av 

lærerplanen gitt forskrifts status gjennom oppl. § 1-5. Videre kommer en rekke rundskriv 

og veiledere som skolene som forvaltningsorgan vil være bundet av.   

 

Den generelle retten, og for øvrig plikten, til grunnskoleopplæring er nedfelt i oppl. § 2-1. I 

dette ligger blant annet at elever som ikke får oppfylt retten til utdanning kan gå til sak mot 

kommunen for å få gjennomført selve rettigheten eller kreve erstatning på grunn av mang-

lende opplæring. Kommunen har ikke anledning til å begrunne brudd på opplæringsretten i 

manglende ressurser.59  

 
                                                

 
57 jf. Barnekonvensjonen (BK) art. 28, Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon 

(EMK) tilleggsprotokoll 1 art. 2, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter (ØSK) art. 13,  Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av 

kvinner (KDK) art. 10 
58 Dokument 16 (2011-2012) s. 222 

59 NOU 1995:18 s. 94  
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3.1 Innholdet i opplæringen – oppl. § 2-3 

Oppl. § 2-3 tar for seg hva opplæringen skal inneholde og hvordan den skal vurderes. I 

undersøkelsen av hva retten til utdanning innebærer er det særlig bestemmelsens fjerde 

ledd som er relevant i denne sammenheng, og den lyder som følger:  

 

 ”Elevane skal vere aktivt med i opplæringa. Undervisningspersonalet skal tilrette-

leggje og gjennomføre opplæringa i samsvar med læreplanar gitt etter lova her. Rektor 

skal organisere skolen i samsvar med første leddet og forskrifter etter tredje leddet og i 

samsvar med § 1-1 og forskrifter etter § 1-5.” 

 

Ordlyden gir inntrykk av at det ikke bare påhviler elevene møteplikt, men også en aktivi-

tetsplikt. Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med oppl. § 1-1 hvor skoleplikten i 

grunnskolen er en forutsetning for å kunne oppnå formålet i loven. Den må videre sees i 

sammenheng med oppl. § 9a-5 hvor elevene skal engasjeres i arbeidet med skolens arbeid 

for helse, miljø og sikkerhet. Loven gir ellers lite veiledning for hva som ligger i denne 

aktivitetsplikten.60 Forskriften til opplæringslova presiserer i § 3-3 tredje ledd at elevens 

møte- og aktivitetsplikt må være tilstrekkelig oppfylt for at læreren skal få tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere eleven.61 Brudd på opplæringsplikten generelt kan imidlertid sank-

sjoneres overfor elevens foresatte med bøter, jf. opplæringslovens § 2-1 femte ledd.  I 

sammenheng med at elevene oppfyller opplæringsplikten må de underlegge seg ordensreg-

lementet på den aktuelle skolen.62 Skolen blir da et slags ”tvungent” felleskap for skolens 

deltakere, som kan gi seg utslag i særlige problemstillinger som drøftes videre under opp-

gavens punkt 4 til 6.  

 

                                                

 
60 Raugland (2012) s. 147 
61 Jakhelln: Rettssikkerhet og regelverk i utdanningsretten (2012) s. 63 
62 Raugland (2012) s. 147 
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3.2 Ordensreglement og liknende – oppl. § 2-9   

Kommunen har en plikt til å påse at den enkelte grunnskole i kommunen har et ordensreg-

lement, jf. § 2-9 første ledd. Plikten strekker seg bare til å påse, ikke til å utferdige, og 

kommunen kan delegere myndigheten til for eksempel rektor på den enkelte skolen eller et 

særlig utvalg i kommunen.63 Dette betyr at ordensreglene kan variere fra kommune til 

kommune og fra skole til skole innad i en kommune. Hovedformålet med ordensreglemen-

tet er å gi regler for elevenes oppførsel og adferd på skoleveien og på skolen. Det er videre 

hjemmelen for de tiltak som kan iverksettes når ordensreglementet ikke overholdes.64 Ele-

venes plikter og skolens sanksjonsmuligheter er særlig relevante for denne oppgavens 

problemstilling fordi det presiserer, innenfor lovens grenser, hva en lærer kan gjøre ved 

psykisk eller fysisk angrep fra en elev. I denne sammenheng er det særlig § 2-9 tredje ledd 

som er relevant, og denne lyder som følger:  

 

 ”Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.” 

 

Spørsmålet er her hva som ligger i fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Be-

stemmelsen viderefører den nå opphevde lov om grunnskolen (grunnskolelova) § 16 fjerde 

ledd.65 Den fastsetter en grense for hva slags sanksjoner som kan benyttes ved elevers over-

tredelse av ordensreglementet. Utvalget, som har arbeidet med utredningen av den nye opp-

læringsloven, sammenlikner betydningen av ”refsing” med definisjonen av begrepet straff 

som det forstås etter Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), det vil si ”et onde som 

påføres lovovertrederen i den hensikt at det skal føles som et onde.”66 Slike onder vil altså 

bare være forbudt etter denne bestemmelsen i den grad den er av fysisk art. Den naturlige 

forståelsen av ”fysisk” er at refselsen verken kan bestå av eksempelvis slag, klyp, eller be-

                                                

 
63 Helgeland (2006) s. 84 
64 Helgeland (2006) s. 86 
65 Ot.prp nr. 46 (1997-98) merknader til § 2-9 
66 NOU 1995:18 s. 228  
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stå i fysisk arbeid. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at fysisk arbeid vil kunne være 

en tillatt sanksjonsform, særlig der det er snakk om å gjøre opp for den ordensovertredelsen 

som er foretatt.67 Eksempelvis kan det tenkes at elever som har  klistret tyggegummi under 

pulten må skrape denne vekk, og vaske etter seg. Det er likevel et prinsipp om at sanksjo-

nen må stå i rimelig forhold til overtredelsen,68 så hvis eleven ble satt til å fjerne tygge-

gummi under alle pulter på hele skolen, ville dette prinsippet kunne være overtrådt.  

 

Utvalget har derimot ingen klar definisjon av hva som anses som krenkende behandling, 

men påpeker at straffen kan ikke være ”særlig nedverdigende for eleven”.69 De henviser 

videre til en skjønnsmessig og etisk vurdering av den straffemetoden som er valgt.70 Et 

spørsmål som kan oppstå i den forbindelse er hvordan man skal trekke opp grensene i det 

enkelte tilfelle. Det er en enkel løsning å henvise til ”sunn fornuft,” men hva dette faktisk 

innebærer kan variere ut fra personlige, religiøse eller andre grunner.  

 

Oppl. § 2-9 tredje ledd er hjemmel for et forbud mot visse typer refselser i etterkant av et 

brudd på ordensreglementet. Tankene ledes hen til gammeldags ris på baken. Hva så med 

tilfellene hvor ordensovertredelsen er pågående – dvs. i kampens hete?  

 

Det vil være upraktisk om § 2-9 gir et generelt forbud mot fysisk inngripen i en konfliktsi-

tuasjon hvor et barn er utagerende og/eller voldelig på en slik måte at det kreves fysisk 

inngrep fra den voksne. Her vil straffeloven § 48 om nødverge kunne trekke opp en grense 

for hva som tillates av fysisk maktbruk. Nødvergeregelen er en straffrihetsgrunn. Det vil si 

at den kan gjøre en handling som i utgangspunktet er straffbar til straffri. I forbindelse med 

denne oppgavens tema kan den være aktuell i særlig to henseender: For det første i tilfelle-

                                                

 
67 NOU 1995:18 s. 228 
68 l.c 
69 l.c 
70 l.c 



 22 

ne hvor en lærer bruker fysisk makt for å beskytte andre elever mot angrep. For det andre i 

tilfellene hvor læreren må bruke makt for å beskytte seg selv mot angrep fra en elev. Først-

nevnte utløser også en aktivitetsplikt – en plikt til å gripe inn – for lærerne.71 Denne plikten 

følger for det første av oppl. § 9a-3, hvor manglende inngripen igjen kan føre til straffe-

sanksjoner etter oppl. § 9a-7. Det følger videre av straffeloven § 139 at man har en generell 

avvergeplikt mot straffbare handlinger som har oppstått eller er i ferd med å oppstå. Denne 

plikten vil kunne inntre ved at man bevitner angrep både på en elev og på en annen lærer. 

Dette kan føre til vanskelige situasjoner hvor man har en plikt til å gripe inn, muligens med 

harde midler, men må vokte seg for å ikke trå over grensen. Dette kan tenkes å ha innvirk-

ning på læreres psykososiale arbeidsmiljø.  

 

Når en lærer bruker makt overfor en elev vil dette kunne rammes av straffelovens § 228 om 

legemsfornærmelse.72 Hvor grensen for straffbar legemsfornærmelse går er skjønnsmessig, 

men det er sikkert at ikke all maktbruk vil kunne falle innenfor. Forarbeidene nevner som 

eksempel at en lærer som tar en elev i armen for å føre denne bort etter tidligere å ha gitt en 

muntlig instruks, vil falle utenfor.73 Hvorvidt bestemmelsen er overtrådt vil bero på en 

konkret, helhetsvurdering av situasjonen. 74 

 

Ordlyden i straffeloven § 48 gir liten veiledning på når en ellers straffbar handling blir 

straffri. Det beror på en skjønnsmessig vurdering som må utpensles videre gjennom dom-

stolspraksis. Ettersom konfliktsaker mellom lærer og elev sjelden når rettssystemet – særlig 

de høyere instansene – er det få rettskilder som gir lærere klare holdepunkter for når grens-

ene er overtrådt.75 Lærerens reaksjon på det fysiske angrepet fra eleven må i alle tilfelle 

                                                

 
71 NOU 1995:18 s. 332 
72 l.c 
73 l.c 
74 se eksempelvis LB-2005-8280 (lagmannsrettens mindretall) og NOU 1995:18 s. 232 
75 se eksempelvis LB-2005-8280  
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være forholdsmessig.76 Vurderingen om man er innenfor eller utenfor strl. § 48 må tas i 

etterkant av handlingen, og det vil trolig være et vesentlig moment i forholdsmessighets-

vurderingen at angrepet stammer fra et barn. Ettersom rammene for nødverge er skjønns-

messige kan det tenkes at den faktiske praksisen som utøves kan være forskjellig avhengig 

hvor i landet man befinner seg. Av informantene som uttalte seg om dette spørsmålet var 

inntrykket at man overhodet ikke hadde anledning til å røre en elev, med mindre det var for 

å beskytte en annen elev. Denne problemstillingen virket det som skolene løste ved å holde 

en stram praksis, ”for å slippe å bli tatt på noe”.   

 

Innholdet av bestemmelsene om når og hvordan en lærer kan gripe inn overfor en voldelig 

elev er altså basert på skjønnsmessige vilkår. Inntrykket er at dette i praksis ”løses” ved at 

man ikke foretar seg noen ting, fordi det er for stor usikkerhet om hva man faktisk har an-

ledning til å foreta seg. Det er ikke usannsynlig at klarere rammer for hvordan denne type 

konfliktsituasjoner burde håndteres ville utgjøre en mindre risiko for lærernes psykososiale 

arbeidsmiljø.   

 

Den tidligere forskrift av 17.11.1989 for grunnskolen (grunnskoleforskriften) § 2-2 nr. 4 

inneholdt en plikt for skolene til å søke årsaken til problemene ved vedvarende ordensover-

tredelser og blant annet bruke skolens ressurser og hjelpemidler på situasjonen på best mu-

lig måte.77 Denne bestemmelsen virker ikke å være videreført i verken opplæringslova eller 

dens forskrift. I forbindelse med lovrevisjonen i 1997-98 vurderte både Utvalget og depar-

tementet det slik at det ikke var ressurser til å utrede behovet for særlige lovbestemmelser 

om adgang til bruk av makt eller ransaking. Utvalget uttaler at mange av tilfellene som 

ville krevet maktbruk uansett i dag faller inn under straffelovens, og andre lovers, bestem-

                                                

 
76 Matningsdal (2012), rettsdatanote 422 til strl. § 48 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=autoComp&sDest=gL19020522z2D10z2EzA748#

gL19020522z2D10z2EzA748 
77 NOU 1995:18 s. 228 
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melser.78 Etter gjennomgangen av reglene i denne oppgaven kan det stilles spørsmål om 

dette er heldige beslutninger. Omfanget av skjønnsmessige vurderinger og usikkerhetsmo-

menter kan i seg selv, som nevnt over, ha innvirkning på lærernes psykososiale arbeidsmil-

jø.  

 

3.3 Bortvisning – oppl. § 2-10.  

Bortvisning innebærer at en elev nektes adgang til skolen og/eller undervisningen for en 

bestemt periode. Dette er en inngripende refselsesform og et direkte inngrep i barnets rett 

til utdanning. Spørsmålet er om det er mulig å fastslå hvor langt dette sanksjonsmiddelet 

strekker seg eksempelvis ved barns psykiske eller fysisk voldelige atferd mot en lærer. Be-

stemmelsen er i disse tilfeller en av de ytterste skjæringspunkter mellom barns rett til ut-

danning og lærernes krav på et psykososialt forsvarlig arbeidsmiljø. Opplæringslovens § 2-

10 lyder som følger:  

 

 ”Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som al-

vorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort fra undervisninga i inntil tre 

dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort fra undervisninga for enkelttimar eller 

for resten av dagen.  

 Rektor sjølv vedtek bortvisning etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før 

det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra 

til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvisning for resten av da-

gen.” 

 

Før vedtak om bortvisning treffes skal rektor ha vurdert om andre tiltak kan benyttes. § 2-

10 er ikke selv en hjemmel for bortvisning, men lovhjemler muligheten til å fastsette slike 

sanksjonsbestemmelser i ordensreglementet etter § 2-9.79 Men selv om rektor har hjemmel 
                                                

 
78 op.cit. 334  
79 Helgeland (2006) s. 88  
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for bortvisning er det kun ment å brukes i helt spesielle unntakstilfeller.80 Myndigheten til å 

bortvise elever er eksklusiv for rektor og kan ikke delegeres til andre ansatte ved skolen, 

men skal gjøres etter rådføring med den aktuelle lærer.81  

 

Det presiseres i forarbeidene at bortvisning sjelden er et hensiktsmessig virkemiddel mot 

regelbrudd – særlig mot de elever som har atferdsvansker, og særlig i grunnskolen.82 Dette 

harmonerer med utvalgets redegjørelse av den opphevde grunnskoleforskriften § 2-2 nr. 4 

som er nevnt ovenfor. Det fremstår som underlig at verken den nye opplæringsloven eller 

de tilhørende forskriftene viderefører en slik klar hjemmel om helhetlig omsorg for et barn 

med atferdsproblemer. Utdanningsretten er et område som i hovedsak praktiseres av ikke-

jurister. Dette er et argument for at lov- og forskriftshjemlene burde trekke opp klare gren-

ser, særlig når det gjelder den løpende praktiseringen på det hverdagslige skolenivå – og 

særlig ettersom det helhetlige rettskildebildet ikke er like tilgjengelig.  

 

Reglene sier videre ingenting om hvor utdanningen skal gjennomføres. Dette var en 

problemstilling som vakte interesse via arbeidet med regelverket. Noen av informantene 

fortalte om en snever adgang til å ”sile ut” enkelte barn som ble ansett som for belastende 

for en begrenset periode. Dette ble gjort ved at eleven ble sendt til spesielle institusjoner for 

vanskeligerestilte barn. Det ble forklart at dette fungerte som en pusterom for både eleven 

som ble sendt bort, elevene i klassen og lærerne, men at det sjelden ga en langvarig løsning 

på problemet. Det finnes også enkelte skoler som er ment for barna som ikke kan håndteres 

av den ”normale” skolen. Det ville vært interessant å problematisere videre hvem disse 

tiltakene er ment å skåne; lærerne, medelevene eller barnet med atferdsvansker. Det hadde 

videre vært interessant å undersøke hvor terskelen for å få et slikt tiltak ligger, og om det 

                                                

 
80 Ot.prp nr 46 (1997-98) pkt. 20.4 
81 NOU 1995:18 s. 234 
82 NOU 1995:18 s. 228 
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finnes tilstrekkelig med ressurser til at det faktisk blir et hjelpetiltak. Dessverre strekker 

ikke tidsrammene for avhandlingen til.  

 

3.4 Oppsummering 

Bestemmelsene i opplæringslova med forskrifter klargjør altså at det finnes en rett til ut-

danning og hva hovedinnholdet i denne utdanningen skal være. Samtidig fastsettes at det 

finnes straffbetingende og straffefriende grenser for sanksjoner overfor barn. Hvor disse 

grensene går er imidlertid uklart. Hovedinntrykket er at dette løses ved at man fører en 

streng praksis, hvor man ikke har lov til å røre en elev med mindre det er for å beskytte en 

av de andre elevene. Dette kan være en faktor som kan bidra til å snu autoritetsforholdet 

mellom barnet og læreren, og på den måten innvirke på lærerens psykososiale arbeidsmiljø.   

 

4 Meldeplikt til barnevernet  

4.1 Skolens meldeplikt til barnevernet – oppl. § 15-3 

I dette avsnittet skal reglene om lærernes meldeplikt til barnevernet undersøkes nærmere. 

Formålet er å drøfte hvordan bestemmelsene får relevans og innvirker på skolesituasjoner 

hvor elever opptrer på en utagerende eller voldelige måte, og hvilke utfordringer skolen og 

lærerne stilles overfor i møte med regelverket. Videre er formålet å drøfte hvorvidt dette 

kan påvirke lærernes psykososiale arbeidsmiljø.  

 

Årsakene til at barn er psykisk eller fysisk trakasserende overfor lærere eller andre elever 

kan være mange, deriblant grunner som ligger innenfor barnevernets ansvarsområde. Lære-

re har en unik mulighet til å oppdage foresattes omsorgssvikt overfor barnet ettersom de ser 

elevene fem dager i uken.83 Hvis et barn med en vanskelig hjemmesituasjon blir gitt hjelp 

gjennom skolen og barnevernet kan dette bidra til en positiv vekselvirkning på både de 
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andre elevenes læringsmiljø og lærernes psykososiale og arbeidsmiljø. Skolen, som offent-

lig organ, har en særskilt meldeplikt til barnevernet der det er grunn til å tro at barnet blir 

utsatt for visse former for omsorgssvikt. Dette er nedfelt både i lov om barneverntjenester 

(barnevernloven) § 6-4 annet ledd og opplæringsloven § 15-3. Sistnevnte lyder som følger:  

 

 ”Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor for-

hold som kan føre til tiltak frå barnevernstenesta.  

 

Uten hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barne-

verntenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg 

føre andre former for alvorleg omssorgssvikt, jf. § 4-10 til § 4-12 i lov 17. juli 1992 nr. 100 

om barneverntenester, eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. § 

4-24 i den same lova. Også etter pålegg fra dei organa som er ansvarlege for å gjennomfø-

re  lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, skal personalet gi slike opplysningar.” 

 

Spørsmålet er hva som ligger i skolens meldeplikt til barnevernet etter oppl. § 15-3. Etter 

første ledd skal personalet ”være på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak(…)”. Den 

naturlige forståelsen av dette er at alle slags mistanker om forhold som kan føre til alle 

typer tiltak er omfattet. Samtidig kan det synes som om plikten kun strekker seg til årvå-

kenhet. Tiltak som kan gjennomføres på dette stadiet er enten å få anonymisert rådgivning 

fra barnevernstjenesten eller samarbeide med foreldrene om tiltak. Etter forarbeidene er 

bestemmelsen ment å videreføre blant annet den nå opphevde grunnskoleloven § 42 b, som 

igjen viser til den tilsvarende bestemmelsen i barnevernloven § 6-4.84  

 

                                                

 
84 Rettsdatanote 108 til grunnskoleloven § 42b 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?bid=autoComp&sDest=gL19690613z2D24#gL196906
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Oppl. § 15-3 er bare ment å ha en effektiviserende og pedagogisk effekt for å gi skolen 

oversikt over sine ansvarsområder i opplæringsloven. Den har ingen selvstendig betydning 

ved siden barnevernloven § 6-4.85 Det nye som ble inntatt var at bestemmelsen skulle gjel-

de tilsvarende for de private skolene som også var omfattet av loven.86 

 

Andre ledd presiserer at meldeplikten er en unntaksregel fra hovedregelen om taushetsplikt, 

jf. oppl. § 15-1. Heller ikke annet ledd har selvstendig betydning ved siden av bvl. § 6-4.87 

Plikten for skolens ansatte slår inn når ”det er grunn til å tro” at tilfellene oppramset i be-

stemmelsen skjer. I andre tilfeller må skolen ha samtykke fra den det gjelder for å kunne 

melde inn.88 Språklig er det naturlig å forstå dette som at det ikke behøver å foreligge sik-

ker kunnskap. Det er også slik det tolkes i praksis. I ”grunn til å tro” ligger det et aktsom-

hetskrav,89 hvor det faglige skjønnet er avgjørende. Det tidligere Barne- og familiedepar-

tementet har i rundskriv Q-24, mars 2005, uttalt  at det ikke kreves sikker viten, men at det 

må foreligge ”mer enn en vag mistanke”.90 En innmelder har altså ikke brutt taushetsplik-

ten sin selv om det viser seg at meldingen var ubegrunnet.91 Bevisbyrden for at vilkårene i 

bestemmelsene oppramset ligger hos barnevernet, ikke skolen.92 

 

Plikten til å melde fra til barnevernet påhviler den enkelte ansatte i skolen. Foruten å følge 

av ordlyden er dette også slått fast i Eidsivating lagmannsretts dom av 1. januar 2001. Sa-

ken gjaldt et foreldrepars krav på erstatning og oppreisning for det de mente var lærers  

uberettigede innmelding til barnevernet. Læreren ble frifunnet ettersom lagmannsretten 
                                                

 
85 Ot.prp. nr. 44 (1991-92) s. 81-82 
86 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 146 
87 Helgeland (2006) s. 383 
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89 LE-1998-00496 
90 Rundskriv Q-24, mars 2005 s. 30 
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kom til at hun hadde meldeplikt, og hadde opptrådt med den nødvendige aktsomhet da hun 

meldte inn. I dommen uttales det at bestemmelsen ”retter seg mot den enkelte lærer, og 

ikke skolen som sådan.”  Det uttales imidlertid at det i dette tilfellet ikke forelå noen kjent 

instruks om at en slik innmelding måtte gå via rektor. 93  Det kan synes som om lagmanns-

retten med det åpner for å begrense det personlige ansvaret der det foreligger en slik in-

struks. Den rettskildemessige betydningen av en lagmannsrettsavgjørelse kan likevel være 

begrenset, og har ikke tradisjonell prejudikatsverdi som Høyesteretts avgjørelser har. På 

den annen side kan den skape presedens for lavere instanser, den kan bli fulgt opp i forvalt-

ningen94 og bli gjort kjent gjennom juridisk teori.95 Dette kan bidra til å styrke domsgrun-

nenes faktiske verdi.96  Lagmannsrettsdommen gir altså ikke noe helt klart og entydig svar 

på hvorvidt plikten til innmelding kan løftes opp på et overordnet nivå.  

 

Ut i fra det ovennevnte reises særlig to problemstillinger som kan ha betydning for innvirk-

ningen på læreres psykososiale arbeidsmiljø. Den første har sammenheng med at innmelde-

ren ikke kan være anonym, og den andre gjelder de juridiske grensedragningene for når 

innmeldingsplikten inntrer.  

  

4.1.1 Ikke-anonyme innmeldinger til barnevernet 

Det kan for det første stilles spørsmål om ikke-anonymitet kan påvirke lærernes psykososi-

ale arbeidsmiljø fordi det blir vanskeligere for lærere å melde inn fordi de må fortsette å ha 

et tett samarbeid med foreldrene. Utgangspunktet for barnevernsmeldinger fra offentlig 

ansatte er at disse ikke kan være anonyme i sine innmeldinger til barnevernet. Hjemmelen 

for dette er det ovennevnte rundskrivet fra Barne- og familiedepartementet, Q-24, mars 

                                                

 
93 LE-1998-00496 
94 se blant annet Rundskriv  Q-24, mars 2005 s. 28 
95 se blant annet Ofstad (2009) s. 321 
96 Eckoff (2000) s. 161-163 
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2005.97 Det er derfor uklart hvorvidt domstolene vil akseptere at det gjennom forvaltnings-

praksis pålegges lærere en plikt til ikke-anonymitet, eller om andre hensyn vil veie tyngre. 

Dette synes imidlertid å være akseptert i praksis, og rettsgrunnlaget problematiseres ikke 

videre. En forelder vil altså få vite at læreren har meldt sin bekymring for et alvorlig tilfelle 

til barnevernet.98 Begrunnelsen er blant annet hensynet til brukernes tillit til forvalt-

ningen.99 Dette kan oppleves problematisk for en lærer både i form av frykten for represa-

lier fra foreldrene eller generelt at det fører til et tillitsbrudd mellom lærer og foreldre som 

ikke gagner barnet. Gjennom intervjuer med lærere på flere osloskoler kom det tilbakemel-

dinger på at ikke-anonymiteten var problematisk og flere opplevde at dette slo tilbake både 

på lærer og elev.  

 

I den tilsvarende bestemmelsen i lov om barnehager (barnehageloven) er det presisert at det 

normalt er barnehagens bestyrer som skal gi disse opplysningene til barnevernet, jf. barne-

hageloven § 22 siste punktum. Opplæringsloven inneholder ingen tilsvarende passus. Å 

løfte ansvaret for innmelding gjennom arbeidsgiverinstruks kan bidra til å lette presset på 

den enkelte lærer, som er den som har tettest kontakt med foreldrene. I Oslo kommune har 

dette vært løst ved at det gjennom et kommunalt rundskriv er gitt standardiserte retningslin-

jer for innholdet av en bekymringsmelding. Det heter blant annet at ”alle bekymringsmel-

dinger fra en skole må være på skolens papir og være underskrevet av rektor.” 100 

 

Ut fra dette reises det tre nye problemstillinger. Den første gjelder Oslo kommunes rund-

skriv konkret. Problemet er her at det foreligger en mulig rettskildekollisjon mellom et 

kommunalt og et statlig rundskriv. Ordlyden i kommunens rundskriv taler for at det er et 

krav til innmeldingen at det er undertegnet av rektor og på skolens papir. Dette kan være 
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problematisk i tilfeller hvor det er uenighet mellom lærer og rektor om vilkårene  for inn-

melding er oppfylt, eller det er andre grunner til at rektor ikke vil melde inn. En slik plikt 

gjennom rundskrivet kan i verste fall kollidere med den enkelte skoleansattes plikt til å 

melde inn saker. I det statlige rundskrivet gitt av det tidligere Barne- og familiedepartemen-

tet står det imidlertid, med henvisning til ovennevnte lagmannsrettsavgjørelse, at tross ruti-

ner om at det er rektor som skal melde inn, har læreren et selvstendig ansvar for innmel-

ding.101 Dette rundskrivet er imidlertid adressert til barnevernet, og det er uklart hvor til-

gjengelig og kjent dette er for skolene.  

 

Departementet er gitt hjemmel til å gi retningslinjer og instrukser, jf. barnevernloven §2-3 

bokstav c. Rundskrivene gitt av Barne- og familiedepartementet, eller av Barne- ungdoms- 

og familiedirektoratet (Bufdir) etter delegering fra departementet, er derfor rettslige doku-

menter. Oslo kommune har imidlertid særskilt hjemmel til å utføre statlig regionale oppga-

ver, jf. barnevernloven § 2-3a. Når det foreligger både et statlig og et kommunalt rundskriv, 

som det har gjort for Oslo i dette tilfellet, er det interessant å se på hvordan den rettskilde-

messige vurderingen av disse to rundskrivene er. Selv om rundskriv er en rettskildefaktor 

vil en domstol trolig ikke føle seg bundet av verken et departements eller en kommunes 

rundskriv. Rundskrivene vil imidlertid kunne brukes, og tillegges betydelig vekt, på grunn 

av det enkelte rundskrivets argumentsverdi.102 Hva gjelder forholdet mellom statlig og 

kommunal praksis har Høyesterett drøftet dette i Rt-1997-527. Saken gjaldt retten til refu-

sjon fra Oslo kommune til et privat røntgeninstitutt. Førstvoterende la avgjørende vekt på 

reelle hensyn og sentrale myndigheters praksis, og dels nyere lovgivning.103 Til tross for 

kommunens argument om det kommunale selvstyret, mente førstvoterende at dette prinsip-

pet ikke kunne hindre at de statlige myndigheters praksis kom inn som en rettskildefaktor. 
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Hun nevner samtidig, i et obiter dictum, at det kunne tenkes en annen løsning der det var 

tale om forholdet mellom en fylkeskommunal avtale og statlig praksis.104  

 

Det er likevel klart at selv om domstolene ikke vil føle seg bundet av et rundskriv, er saken 

en annen overfor forvaltningsorganene som er underlagt det enkelte departement og/eller 

kommune. Som overordnet forvaltningsorgan er dette en av mulighetene å utøve instruk-

sjonsmyndighet.105 En grunn til å utvise en viss skepsis mot rundskriv som rettskilde gene-

relt er det store antallet rundskriv som florerer i forvaltningen. Det kan være vanskelig for 

adressatene for rundskrivet å holde seg oppdatert på hvilket rundskriv som gjelder til en 

hver tid. De kan omhandle forskjellige emner, og delvis overlappe, som gjør at den ønskede 

gjeldende rettstilstanden blir lite oversiktlig. Høyesteretts ovennevnte drøftelse er imidler-

tid et argument for hvilket av rundskrivene som burde legges til grunn. Et annet argument 

som bør tillegges vekt er rundskrivenes alder.106 Forvaltningssystemet kan inneholde et 

utall rundskriv og veiledere, og hvis man leter etter en løsning i en enkeltsak vil alderen 

kunne spille inn i vurderingen av hvordan saken skal løses. Et tredje argument er tilgjenge-

ligheten av rundskrivet. Departementets rundskriv er her adressert til barneverntjenesten, 

mens kommunens rundskriv er rettet direkte til skolene. På den annen side derimot er reg-

lene i opplæringsloven, som nevnt ovenfor, ikke ment å ha et annet meningsinnhold enn 

reglene i barnevernloven.  

 

Sammenfatningsvis vil Høyesteretts avgjørelse og rundskrivenes alder tale for at det statli-

ge rundskrivet burde legges til grunn. På den annen side er det ikke sikkert at skolene kjen-

ner til det statlige rundskrivet, ettersom det er adressert til barnevernet. Sannsynligheten er 

stor for at det foreligger både en større lojalitetsplikt overfor kommunen som skoleeier, og 

at skolene faktisk kjenner til det kommunale rundskrivet ettersom det er adressert dem.  

                                                

 
104 Rt-1997-527 (side 533) 
105 Eckoff (2000) s. 227 
106 op.cit. s. 230 
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Det neste, men absolutt ikke minste problemet hva gjelder meldeplikten til barnevernet er 

hvordan dette faktisk gjennomføres i praksis. Gjennom intervjuene som ble gjennomført i 

Oslo var det ingen, verken rektorer eller lærere som kjente til det kommunale rundskrivet. 

Etter samtale med en ansatt i ledende stilling i Skoleetaten i Oslo kommune107  synes noe 

av forklaringen på dette å være at informasjonen i rundskrivet bare ble formidlet på fore-

spørsel eller ved spesielle kurs skolene kunne melde seg på. Til tross for dette var det på 

alle skolene var likevel praksis for at rektorene foretok innmeldingen, noen på grunnlag av 

de mente det var den beste løsningen, andre på grunn av standardiserte skjemaer som ble 

innført i forbindelse med den nye opplæringsloven. På en av skolene var det praksis at læ-

rerne ikke fikk lov til å melde som lærer uten skoleledelsens underskrift. Til tross for dette 

opplevde enkelte lærere ikke-anonymiteten som problematisk. Inntrykket var at stedene 

dette ikke var problematisk var de skolene hvor læreren i liten grad måtte takle vanskelige 

situasjoner alene, og hvor skoleledelsen var et godt støtteapparat for lærerne.  

 

Rundskrivet gjelder som nevnt bare osloskolen. Den siste spørsmålet er om det er proble-

matisk at det ikke har foreligget statlige retningslinjer på området rettet direkte til skolene. 

Det som kan bli utfallet når denne type regelpresisering gis på kommunalt nivå er at det 

kan bidra til å skape forskjellig praksis på forskjellige steder i landet. Eksempelvis kan det 

tenkes vanskeligere for en lærer å melde fra ikke-anonymt på et lite tettsted hvis kommu-

nen ikke har gitt retningslinjer om at skolens leder er den som foretar innmeldinger. Da er 

det opp til den enkelte skole å lage sin egen praksis, som kan være både positivt og negativt 

avhengig av hvor dyktig skoleledelsen er. En slik uensartet praksis og inkonsekvens i re-

gelverket kan bidra til å være uheldig både for lærerens psykososiale arbeidsmiljø, men 

ikke minst for barna som er i en situasjon hvor de trenger hjelp. Dette vil i så fall kunne 

stride med formålsbestemmelsen i barnevernloven § 1-1 som blant annet skal bidra til barns 

trygge oppvekstsvilkår. Illustrerende er en kronikk fra Aftenposten 17.09.2012 basert på 

                                                

 
107 Samtale med Skoleetaten i Oslo kommune (2012)  
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boken ”Riktig rektor” som viser at svært store forskjeller kan oppstå på skoler på grunn av 

den varierende kompetansen hos skoleledere.108 

 

Hvorvidt plikt til innmelding påhviler den enkelte skoleansatt eller kan løftes opp på et 

overordnet nivå har til nå vært noe uklart. Lovens ordlyd og deler av Eidsivating lagmanns-

retts avgjørelse taler for at den enkelte har en selvstendig plikt til innmelding. Gjennom 

undersøkelsene er inntrykket likevel at reglene praktiseres i tråd med det kommunale rund-

skrivet. For barn med vanskelige hjemmeforhold vil det kunne være uheldig at det ikke 

finnes ensartethet i praksisen på landets skoler. At barnets problemer ikke fanges opp kan 

igjen bidra til at lærerens psykososiale arbeidsmiljø påvirkes. Det samme kan uklarheten 

om hvorvidt man har en selvstendig plikt til innmelding eller ikke – særlig i tilfeller hvor 

man er uenig med skoleledelsen om tilfellet burde meldes inn eller ikke.  

 

4.1.2 Kunnskap om grensedragningene for når innmeldingsplikten inntrer  

Den neste problemstillingen er om grensedragningene for når innmeldingsplikten inntrer er 

problematiske. Lærere har, som nevnt, i utgangspunktet taushetsplikt, jf. oppl. § 15-1. Å 

bryte taushetsplikten kan straffes med fengsel eller bøter, jf. straffeloven § 121. På den an-

nen side har man, også som nevnt, opplysningsplikt i enkelte tilfeller etter oppl. § 15-3 og 

bvl. § 6-4. Ved å melde inn saker som er utenfor plikten i disse bestemmelsene, risikerer en 

lærer å ha overtrådt grensene for sin taushetsplikt, og kan derfor bli straffet. Ut i fra spennet 

mellom disse to pliktene kan det være behov for klarlagte retningslinjer for når den ene 

plikten er overtrådt og når den andre plikten inntrer. Skoleledere og lærere er sjelden juris-

ter, og regelverket som legger grunnlaget for meldeplikten er hjemlet i en annen lov109 enn 

den loven skolen er vant til å forholde seg til. Det kan tenkes tilfeller hvor den enkelte lærer 

ikke kjenner til det totale innholdet av rettsreglene rundt de sentrale bestemmelser i barne-

vernloven som kommer til anvendelse for når meldeplikten inntrer. I det til nå gjeldende 
                                                

 
108 Melhus (2012) 
109 dvs. barnevernloven 
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rundskriv har det blitt referert direkte fra lovteksten som er hjemmel for meldeplikten110 

uten noen nærmere presisering av hva innholdet av disse er og hvordan de skal forstås.  

 

Informantene som har uttalt seg om temaet har sett på disse grensedragningene som et 

spørsmål om sunn fornuft og kulturen på skolen. Det har heller ikke vært god kjennskap til 

vilkårene for innmelding om dette temaet. Sett i sammenheng med problemstillingen i 

punktet ovenfor kan dette bidra til at enkelte lærere synes det er vanskelig å melde inn sa-

ker til barnevernet. Det kan på samme måte føre til en uensartet praksis, som vil kunne 

være uheldig avhengig av hvordan det faktisk praktiseres. Rettssikkerheten til barna trues 

uansett av en slik uensartet praksis.  

 

Oppsummeringsvis kan det sies at når skolen står overfor utfordrende hendelser i møte med 

eksempelvis utagerende elever, vil et tydelig regelverk og klare retningslinjer – og en til-

svarende enhetlig praktisering av dette – være viktig både av hensyn til elevenes rettssik-

kerhet og lærernes arbeidsmiljø.  Inntrykket er at dette til nå ikke har vært tilstrekkelig iva-

retatt.  

 

4.1.3 Rundskriv av 25. September 2012 

Utdanningsdirektoratet utga et nytt rundskriv 25. September 2012.111 I dette rundskrivet 

presiseres grensedragningene for når det skal meldes inn og hvordan rettstilstanden er, med 

henvisninger til de rettskildene som er brukt. Etter å ha studert dette rundskrivet er det in-

teressant og påfallende hvordan flere av problemstillingene stilt ovenfor er tatt opp og vur-

dert. Blant annet heter det at skolen kan etablere rutiner hvor overordnede melder inn bar-

nevernssaker, men at den enkelte skoleansatte ikke fratas sin selvstendige plikt der det fore-

ligger slike rutiner.112 Det er svært positivt at de ovennevnte problemstillingene nå blir 
                                                

 
110 Barnevernlovens §§ 4-10, 4-11, 4-12 og 4-24 
111 Rundskriv Udir-10-2012 
112 Rundskriv Udir-10-2012 pkt. 2.2.1 
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klargjort fra sentralt hold. Forutsetningen for at dette får en positiv effekt er imidlertid at 

rundskrivet gjøres tilgjengelig for skolene og formidles på en god måte til de ansatte. De 

tidligere rundskrivene var verken kjent for skoleledere eller lærere, det er derfor ikke selv-

sagt at rutinene på hvordan rundskrivene formidles er endret. Rundskrivet endrer heller 

ikke den faktiske tilstanden hvor en ikke-anonym innmeldingsplikt kan innvirke på lære-

rens psykososiale arbeidsmiljø.  

 

5 Andre årsaker til at styrkeforholdet speilvendes 

Etter drøftelsene av lovgivningen i punkt 2 til 4 vil det i dette avsnittet undersøkes flere 

mulige årsaker til at autoritetsforholdet mellom lærer og elev speilvendes, som igjen kan 

påvirke lærernes rett til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Rettigheter har liten verdi 

hvis det ikke er praktisk mulig til å gjennomføre dem. Henning Jakhelln har i sin artikkel 

om læreres psykososiale arbeidsmiljø påpekt vekselvirkningen mellom læreres og elevers 

psykososiale arbeidsmiljø og læringsmiljø. Disse to bør derfor ikke være kolliderende ret-

tigheter hvor den enes skal stå sterkere enn den andres, men en dynamisk størrelse som 

utvikler seg i en positiv eller negativ retning sammen113  – hvorav den første selvsagt er 

foretrukket.  

 

Lovgivningen er gitt innenfor noen forutsatte rammer om hvordan skolehverdagen er. 

Strukturen på lovverket passer nok på de aller fleste tilfeller, men enkelte ganger kommer 

den til kort. Dette begrunnes blant annet i den lovgivningsteknikken som benyttes i Norge. 

Resultatet blir da at virkeligheten ikke stemmer med lovgivers rammer, og man får et gap 

mellom lovgivers intensjon og den virkelige skolehverdag. Rundskrivene utferdiges av 

mennesker som kanskje ikke har den nødvendige førstehåndskunnskap om hvordan hver-

dagen i skolen er, og det kan bidra til gapet. Det juridiske normsettet kan da oppleves som 

                                                

 
113 Jakhelln: Det psykososiale arbeidsmiljø (2012) s. 310 
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fremmed for de ansatte i skolen, ettersom rettsvitenskapen har en annen metode og annen 

fremgangsmåte enn det pedagogiske normsettet.  

 

I mellommenneskelige forhold kan det videre være vanskelig å si noe sikkert om årsakene 

til bestemte virkninger. Det er imidlertid noen mulige faktorer som, alene eller medvirken-

de med andre faktorer, kan gi en indikasjon på hvor problemet i enkelte tilfeller ligger. Dis-

se kan være delaktige eller avgjørende for dynamikken mellom lærer og elev og bidra til å 

speilvende autoritetsforholdet mellom dem.  

 

 

5.1 Byråkrati i skolevesenet 

Forvaltningen har høsten 2012 tiden møtt kritikk, både fra den politiske opposisjon og in-

nenfra byråkratiet,114 om at byråkratiseringen av samfunnet har gått for langt. Det bidrar til 

å ineffektivisere og slite ut både de som arbeider i systemet og de som er brukere av det.  

 

Spørsmålet er om en slik byråkratisering og et fokus på standardiserte tester av elevene 

fører til at elevene frarøves muligheten til å trene opp sin kritiske sans.115 Filosof og profes-

sor i juss, Martha Nussbaum, fremhever at det menneskelige, den kritiske tenkningen og 

kunsten etter hvert har måttet vike plass i skolen for å kunne konkurrere i en stadig tøffere 

og konkurransepreget globalisert verden.116 På denne måten risikerer man å utdanne en hel 

befolkning med grunnleggende mangler ved det å være et helt menneske. Nussbaum mener 

at en manglende evne til blant annet empati, å kunne tenke reflektert og anerkjennelsen av 

andres annerledeshet, særlig overfor de utenfor ens egen ”gruppe,” 117  er en trussel mot 
                                                

 
114 Se eksempelvis Tesaker (2012)  

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-ting-tar-tid-6995652.html 
115 Nussbaum (2010) s. 2 
116 l.c  
117 op.cit s. 25-26 
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demokratiet. Hvis elevene i en klasse gjør det dårlig på standardiserte tester, kan dette sees 

på som et ”bevis på hvor dårlig læreren er”. Dette igjen kan bidra til at læreren blir mer 

opptatt av å oppnå gode resultater på disse testene enn å utvikle elevene til selvstendig ten-

kende og kritiske vesener. Hvis man holder synspunktene opp mot denne oppgavens tema 

vil de samme byråkratiseringsprosessene som Nussbaum påpeker kunne indirekte påvirke 

læreres psykososiale arbeidsmiljø ut fra vekselvirkningen med elevenes læringsmiljø.  

 

Gjennom intervjurundene som ble gjennomført ble det uttalt både fra skoleledelse og lærer 

at også byråkratiseringen i skolen er problematisk. Fra rektors perspektiv ble det blant an-

net uttalt at det var krevende å ha personalansvar, økonomisk ansvar og ansvar for opplæ-

ringen i et samfunn som er stadig mer lovregulert. Frustrasjonen gikk delvis på at skolele-

delsen ikke følte de hadde tilstrekkelig kunnskap om det omfattende lovverket og delvis på 

at alt må rapporteres for å kunne gjøre rede for alt som skjer ved skolen skriftlig. Arbeidet 

går i større grad ut på å rapportere det man har gjort enn å faktisk gjøre. Fra lærernes per-

spektiver ble det nevnt at prosessene mellom de forskjellige instansene utenfor skolen, som 

den praktisk-pedagogiske tjenesten (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

(BUP) og barneverntjenesten var tungrodde. Spesielt ved innrapportering til PPT opplevde 

både rektorer og skoler at systemet ble for ineffektivt og utmattende i saker som gjelder 

barn med behov for spesialundervisning. Som eksempel ble det nevnt at et barn som har 

tydelige behov for spesialundervisning i begynnelsen av barneskolen endte opp med å få 

hjelp fra PPT først i fjerde eller femte trinn. Dette kan skape frustrasjon og innvirke direkte 

eller indirekte på både den voksnes arbeidsmiljø og elevens læringsmiljø. Direkte ved at 

læreren får mindre tid til den pedagogiske delen av arbeidet sitt. Indirekte ved at en elev, 

kanskje med sammensatte problemer, kan reagere utagerende som en reaksjon på en frust-

rerende situasjon.  

 

Utdanningsforbundet gjennomførte i august 2011 en generell spørreundersøkelse om byrå-

kratisering i skolen hvor hele 910 lærere deltok. Tilbakemeldingene på undersøkelsen var 

at ca. 60 % av alle lærere som deltok var helt enig at læreryrket ble stadig mer byråkrati-
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sert. Ca. 30% var delvis enig i dette. Av de som hadde svart helt eller delvis enig var ca. 35 

% helt enig og 57 % var i noen grad enig i at dette påvirket elevenes læringsutbytte.118   

 

Det er viktig å presisere at både lærere og rektorer påpekte at byråkratiseringen som hadde 

sammenheng med elevrettigheter ikke nødvendigvis var negative. Det ble ansett som posi-

tivt at den enerådigheten en lærer har i et klasserom har blitt etterprøvbar, slik at det ble 

vanskeligere å misbruke sin autoritet. Det ble også ansett som positivt at det ble innført 

krav til antall elevsamtaler i året, da dette bidro til bedre samarbeid mellom lærer og elev 

og påvirket elevens utvikling i positiv retning.  

 

Hovedinntrykket er at skolen i større grad har blitt byråkratisert, og alle prosessene som 

byråkratiseringen fører meg seg kan ha en utmattende effekt på skoleledere og lærere. Det-

te kan bidra til å innvirke på lærernes psykososiale arbeidsmiljø ved at rapporterings- og 

papirarbeid tar fokuset vekk fra samhandlingen mellom lærere og elever, og fokus på peda-

gogikken.  

 

5.2 Lærerutdanningen 

Et neste spørsmål er om innholdet i lærerutdanningen gjør studentene godt nok forberedt på 

arbeidslivet. Min tanke er at en praktisk rettet lærerutdanning hvor man får kunnskap om de 

juridiske problemstillingene nevnt ovenfor kan bidra til at man får trygge, nyutdannede 

lærere som i mindre grad er overlatt til tilfeldighetene av hvilken skole man begynner å 

jobbe på.  

 

                                                

 
118 Skaar (2011) 

 http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Valg-2011---Kampanje1/Valg-

2011/Larerne-sliter-med-byrakratisert-skole/ 
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Ingen av informantene mente at lærerutdanningen var godt nok tilrettelagt for det virkelige 

skolelivet. Spesielt ikke på skolene der det var en elevsammensetning som var vanskeligere 

å håndtere. Seks nyutdannede fikk spørsmål om de hadde hatt undervisning i problemstil-

lingene om konflikthåndtering og juridiske plikter og rettigheter. Av lærerne som hadde 

lærerutdanning for omtrent fire år siden hadde ingen fått opplæring i disse problemstilling-

ene. De som hadde fullført studiet i løpet av de to siste årene hadde ikke hatt mer enn en 

halv dag med undervisning i løpet av hele studieåret.  

 

En annen ting som en av informantene anså som svært problematisk var at utdanningsinsti-

tusjonen for lærere ikke tok tilbakemeldinger om uskikkede praksiskandidater seriøst. In-

formanten mente at det skulle svært mye til før man anså en praksisstudent uskikket til å 

utøve yrket, og at man på denne måten risikerte å få flere uskikkede lærere i arbeidslivet 

enn man behøver. Den aktuelle høyskolen ble gjentatte ganger forsøkt kontaktet i forbin-

delse med innsyn i de ovennevnte problemstillingene – uten hell.  

 

Sammenfatningsvis kan det synes som om avstanden mellom den teoretiske utdannelsen 

man får gjennom lærerutdanningen og yrket man skal utføre er for stor. I den sammenheng 

kan det tenkes at det blir en tilsvarende avstand mellom jussen som foreligger på utdan-

ningsrettens område og praksisen som føres i skolen.  Som nevnt vil manglende kunnskap 

om grensedragningene for innholdet av rettighetene og pliktene en lærer har kunne innvirke 

på dens psykososiale arbeidsmiljø.  

 

 

5.3 Individrettigheter og autoritet  

Det kan være et problem i et rettighetssamfunn når forskjellige typer rettigheter har et slikt 

vern at manglende oppfyllelse av dem ikke kan begrunnes i økonomiske ressurser – og 

ressursene faktisk ikke strekker til. Da kan det bli en avstand mellom juss og virkelighet 

som uthuler rettighetene, ettersom de ikke gir et faktisk vern. Det kan tenkes seg tilfeller på 

mindre bemidlede skoler som må prioritere ned enten det psykososiale arbeidsmiljø eller 

retten til utdanning – eller begge. 
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Et interessant spørsmål er om et omfattende regelverk og et sterkt rettighetsperspektiv gjør 

det tyngre for lærere å ”bare” være gode lærere og medmennesker. Videre kan det stilles 

spørsmål om et klart rettighetsfokus på begge sider gjør det viktigere å finne ut hvem som 

har rett i stedet for å finne gode løsninger. Gjør elevenes individrettigheter lærerne usikre 

på deres handlingsrom, som igjen bidrar til å speilvende autoritetsforholdet mellom lærer 

og elev? Som vi skal se har dette betydning både i sammenheng med bestemmelsene rede-

gjort for overfor om opplæringsloven og lærerens krav på verdighet.  

 

Et overordnet tema i denne sammenheng er den generelle nedbyggingen av autoritet i sam-

funnet. Vetlesen og Foros skriver om en tid hvor 68-generasjonen utfordret samfunnets 

autoriteter og asymmetri, hvordan individualitet og autonomi var faneord, og at autoritet 

ble forvekslet med det å være autoritær.119 De siterer filosofen Hannah Arendt når de skri-

ver at den moderne pedagogikk undergraver det naturlige autoritetsforholdet mellom vok-

sen og barn når hovedfokuset i stedet blir medbestemmelse og likeverd. De hevder videre 

at det er en naturlig asymmetri i forholdet mellom barn og voksne, ettersom den voksne har 

livserfaring og kunnskap, og barn søker denne lærdommen.120 Det naturlige forholdet mel-

lom voksen og barn har altså blitt forrykket ved at barnet selv er i sentrum, og det kan kre-

ve å være likeverdig med den voksne. Ved å sette barnet selv i sentrum uten å stille krav til 

at det skal respektere autoriteter, risikerer man også at det ikke får den nødvendige opptre-

ningen i forståelse for andres synspunkter, evnen til innlevelse i en annen persons følelser 

og situasjon. Dette er tett sammenvevd med, og drøftes videre under, avsnittet om verdig-

het.    

 

Det er imidlertid viktig å presisere forskjellen på at en voksen har autoritet og at en voksen 

er autoritær. Vetlesen definerer autoritet som  noe en person har når ”han eller hun nyter 

                                                

 
119 Vetlesen (2012) s. 30 flg. 
120 Op.cit. s. 25 
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andres tillit”[.] Det skrives videre at ”autoritet går ikke sammen med mistillit, eller frykt, 

men ødelegges straks slike ”kretsende livsytringer” (Løgstrup) festner seg. Tilliten arter seg 

som tiltro til personens holdninger og verdier, til at personen gjennomgående utviser god 

vurderingsevne og i sin atferd preges av god dømmekraft (…) Autoritet er en type moralsk 

innflytelse personen må gjøre seg fortjent til (…).”121 Når man tenker på innholdet av ordet 

autoritær trekkes imidlertid tankene i motsatt retning. Å være autoritær er å kreve en re-

spekt man ikke har fortjent – det er å forlange lydighet.122  

 

I et pedagogisk perspektiv stiller Løvlie opp problemstillingen hvorfor man trenger peda-

gogikk. Han mener at pedagogikken må ”ta utgangspunkt i forholdet mellom de voksne og 

barn,” i et forhold kaller han ”motsetningen mellom voksne og barn”. Den voksnes, og 

dermed også lærerens, autoritet er gjennom tiår bygget ned ved at den enkeltes absolutte 

autonomi settes i sentrum.123 Løvlie eksemplifiserer med at lærere i videregående skole står 

uten noen form for sanksjonsmuligheter i tilfeller med elever som sover på pulten i timen 

eller kommer og går som de vil.124  Valgfriheten og selvbestemmelsesretten blir det sentra-

le for et barn som ut fra det naturlige utgangspunktet trenger og ønsker veiledning. Selv om 

elever ikke kjenner til konkrete tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet eller det om-

fattende lovverket som sådan, blir de godt kjent med innholdet av enkeltregler som gagner 

dem i en gitt situasjon. På en av skolene hvor det ble gjennomført intervjuer hadde infor-

mantene opplevd nettopp denne type vanskeligheter i forbindelse med at Barneombudet i 

forkant hadde uttalt at skolen ikke hadde lov til å forby mobilbruk på skolen.  

 

En av grunnene til at autoritetsforholdet mellom lærere og elever speilvendes kan altså 

være at voksnes, deriblant lærernes, autoritet har minsket i samfunnet generelt. Barnet får 

                                                

 
121 Op.cit. s. 29 
122 Op.cit. s. 33 
123 Løvlie (2011) s. 744-745 
124 Op.cit. s. 745 
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på denne måten bidra til å bestemme selv hva som er best for det selv, uten å ha den nød-

vendige livserfaringen. 

 

Det ovennevnte eksempelet med mobilbruk i skolen er interessant i sammenheng med 

problemstillingene som er drøftet under punkt 3.2 om ordensreglementet om de vage juri-

diske grensene for inngripen og sanksjonering. Er det en mulig sammenheng mellom den 

generelle nedbygging av autoritet i samfunnet, styrkingen av individets rettigheter og vage, 

skjønnsmessige juridiske regler? Er det en kollisjon mellom læreres autoritet og elevenes 

rettigheter?  

 

Hvis lærerne blir fratatt sin avgjørelsesmyndighet og sanksjonsmyndigheter fordi elevene 

skal ha en beskyttelse, er det en viss risiko for at dette utnyttes av elevene. Lærerne står da 

alene tilbake i sin frustrasjon fordi man har mistet autoriteten overfor elevene, og elevene 

har fått ”frihet uten ansvar”. Man kan jo bare tenke seg det ovennevnte eksempelet med 

mobilbruk hvis 25 mobiltelefoner vibrerer og lager lyder og fratar elevene oppmerksomhet 

i timen. Halvparten av disse er igjen smarttelefoner med internettilgang. Et spørsmål er om 

elevene oppfyller sin aktivitetsplikt ved å være okkupert av en mobiltelefon, eller at de so-

ver seg gjennom timene. Et annet er om dette også direkte og indirekte påvirker lærerens 

psykososiale arbeidsmiljø. Direkte ved at han eller hun blir sterkt forstyrret i sin oppgave 

med å undervise elevene, og indirekte ved den følelsesmessige frustrasjonen over å være 

hjelpeløs i en situasjon hvor et regelverk blir pålagt en av personer uten førstehåndskunn-

skap om skolehverdagen, tap av autoritet – og mulig også verdighet, se mer under punkt 6.  

 

Inntrykket gjennom intervjuene av rektorene og lærerne er at de opplever både et økt ret-

tighetsfokus, at de ikke har oversikt over innholdet av reglementet de plikter å forholde seg 

til og at det er tilfeldigheter som utgjør hvor godt problemer løses på den enkelte skole. Det 

er både en endring i skolesamfunnet og samfunnet som sådan. Det må presiseres at skolene 

som har blitt undersøkt i forbindelse med denne oppgaven utelukkende er skoler på Oslos 

østkant. Tilbakemeldingen fra alle informantene var at rettighetsfokuset var mye mer eks-

tremt på skoler på Oslos vestkant. Dette hadde, trodde enkelte, sammenheng med hvor res-
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surssterke foreldregruppen var. Av kolleger hadde de alle hørt historier eksempelvis om 

elever som hadde med advokat på muntlig eksamen eller elevsamtaler. Denne type situa-

sjoner kan bidra til å klargjøre hvor viktig det er at lærere selv kjenner til de juridiske reg-

lene og grensedragningene. Det eksemplifiserer også at et klart rettighetsfokus kan bidra til 

å stenge for gode løsninger. Man kan tenke seg hvor unaturlig en situasjon som normalt 

omfatter lærer, elev og foresatt blir når en advokat kommer inn i bildet. For det første vil en 

lærer trolig føle seg usikker på de juridiske problemstillingene, ettersom advokaten er den 

med den juridiske kompetansen. I en foreldresamtale eller eksamenssituasjon hvor eleven 

er tilstede vil eleven også se lærerens manglende autoritet overfor den juridisk kompetente. 

Dette kan være svært uheldig for et videre samarbeid mellom lærer og foresatt, og for lære-

rens videre autoritet overfor eleven i klasserommet. I tillegg blir da samtalen eller konflik-

ten løftet opp på et juridisk nivå, hvor den heller kanskje burde løses med normale pedago-

giske eller mellommenneskelige midler. Det kan videre føre til at læreren eller skolen føler 

et behov for å tilkalle en egen jurist til å gi bistand. Det er ikke vanskelig å tenke seg at et 

slikt press i hverdagen kan ha innvirkning på læreres psykososiale arbeidsmiljø.  

 

Det kan konkluderes med at rettighetsfokuseringen og utviklingen i samfunnet generelt, i 

kombinasjon med uklare sanksjonsmuligheter, sterke individrettigheter og skjønnsmessige 

juridiske grenser i skolesituasjonen spesielt kan bidra til å påvirke den enkelte lærers psy-

kososiale arbeidsmiljø.  

 

5.4 Nettbasert trakassering 

Internett er en selvfølge i våre dager, og stadig yngre barn er brukere av både internett og 

sosiale medier. Problemstillingen er om økt bruk av internett vil føre til økt trakassering – 

eller i alle fall en ny type trakassering – av lærere. Ved bruk av sosiale medier kan bilder og 

tekst spres raskt til en mer eller mindre avgrenset gruppe mennesker, og den er i større grad 

upersonlig. Ved å sitte foran en skjerm unngår man å se ansiktsuttrykk og andre uttrykk for 

følelser som kan bidra til å vekke empati hos avsenderen. Det samme gjelder for mottaker-

ne av informasjonen. Samtidig er ofte kompetansenivået på nettbruk høyere hos ungdom 

enn deler av lærerstanden, i det ungdom i større grad holder seg oppdatert på utviklingen – 
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som går i en rasende fart.  Disse to komponentene sammenholdt med avsnittet over om 

nedbygging av autoritet kan bidra til at autoritetsforholdet mellom lærer og elev speilven-

des. VGs nettartikkel fra 2010 kan bidra til å illustrere problemstillingen. Her ble en elev 

utestengt i tre dager etter å ha opprettet en Facebook-gruppe om en lærer han følte seg 

urettferdig behandlet av.125  

 

Alle lærerne som ble intervjuet ble spurt om de hadde opplevd nettbasert trakassering og 

hvorvidt de følte det var en kompetansekløft mellom egen nettkompetanse og elevenes. 

Kompetansekløften ble best illustrert ved at de fleste lærerne ikke visste om de hadde blitt 

trakassert eller ikke. Men de visste at trakassering på nett elever i mellom hadde forekom-

met. Lærerne har stort sett ikke tilgang til lukkede fora på sosiale medier, men en informant 

mente også at han var så lite på nett selv at det ikke var mulig å trakassere ham. Det kan 

derfor stilles spørsmål om det vil anses som trakassering i lovens forstand der læreren selv 

ikke er klar over at han eller hun blir uthengt på internett. I nettsamfunn og på sosiale me-

dier er ofte kommunikasjonsforaene lukkede, så mye vil nok skje uten lærerens viten. I 

tillegg vil trolig mesteparten av hva som utøves på nettet foregå utenfor skoletiden og uten-

for skolens område. Igjen presiseres det at det er et subjektivt element i opplevelsen av tra-

kassering, som kan bero på den enkeltes utrustning og forutsetninger. Det er derfor vanske-

lig å skulle gi et fullgodt svar på dette. En annen ting er om disse tilfellene vil falle utenfor 

hva en arbeidsgiver har en arbeidsrettslig plikt å beskytte arbeidstaker mot. For å finne den 

beste løsningen må man kanskje se utenfor rettsvitenskapens rettigheter og plikter. Viktige-

re enn å kontrollere hva som skrives om en selv på nettet er å kurse barn og ungdommer i 

nettvett. På den ene skolen hvor det ble gjennomført intervjuer hadde det vært en kampanje 

om mobbing på nett i regi av barnevernet og Røde kors, som var rettet både mot elever og 

foreldre. Både skoleledelse og lærer hadde inntrykk av at dette var svært virkningsfullt.  

 

                                                

 
125 VGs nettartikkel av 11.03.2012 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=591568 



 46 

6 Verdighet 

Begrepet verdighet er viktig i forbindelse med denne oppgavens tema i særlig to henseen-

de. For det første fordi det er benyttet i arbeidsmiljøloven og menneskerettighetene som 

noe ukrenkelig. For det andre er det viktig fordi læreres verdighet er i en særstilling når det 

gjelder forholdet til elevene. Det kan, for enkelte, føre med seg en større skam rundt det å 

la et barn krenke ens verdighet enn en voksen, fordi omverden har forutinntatte tanker om 

styrkeforholdet.   

 

Spørsmålet er hva som ligger i begrepet verdighet. Det er, som nevnt under punkt 2.2, få 

juridiske kilder om arbeidsmiljølovens verdighetsbegrep. En mulig årsak til dette er at ver-

dighet er så overordnet i menneskets natur at det for lovgivere, domstoler og juridiske for-

fattere ville være for omfattende både tidsmessig og innholdsmessig å definere. En annen 

mulig årsak er at det ligger i krysningspunktet mellom profesjonene filosofi, psykologi og 

rettsvitenskap (der det blir brukt som juridiske begreper). Det er ikke åpenbart at ordet vil 

gis det samme innholdet i de forskjellige profesjonene og det er ikke åpenbart at det er mu-

lig å gi en klar definisjon. Jeg vil allikevel forsøke å samle noen tanker om innholdet gene-

relt, for deretter å holde dette opp mot arbeidsmiljøloven og lærerrollen spesielt.  

 

Oxford philosophical dictionary henviser til at Immanuel Kant gjennom sin moralfilosofi 

har forklart ”dignity” som en universell egenskap som blant annet har sammenheng med 

vår selvbevissthet og praktiske fornuft.126 Kant mener videre at menneskeverd er mennes-

kets mulighet til å handle fritt, og behandle mennesker, både seg selv og andre, som mål i 

seg selv – ikke midler.127  

 

                                                

 
126 Oxford philosophy dictionary (2005) s. 100 
127 Henriksen (2010) s. 170 
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Martha Naussbaum har gjennom spørsmålet ”hva vil det si å respektere menneskets ver-

dighet” utviklet en teori om rettferdighet med ti punkter.128 Disse ti punktene, eller funk-

sjonsbetingelsene, er betingelser for å kunne oppfylle ”den normative oppfatningen av hva 

det vil si å være menneske,” altså en ”fellesmenneskelig idé om verdighet”. Funksjonsbe-

tingelsene er blant annet rett til et liv med normal lengde, tilfredsstillende fysisk helse, et 

følelsesliv, muligheten til å benytte sin praktiske fornuft og selvstendig refleksjon til å 

planlegge eget liv, samt mulighet til lek og rekreasjon og leve i relasjon til naturen og dyre-

livet.129  Nussbaum presiserer også at disse funksjonsbetingelsene gjelder i kraft av å være 

menneske, det vil si uavhengig av bl.a. kultur, kjønn og nasjonalitet.130  

 

Henriksen og Vetlesen fremhever et ytterligere element til verdighetsbegrepet – autono-

mi.131 Å bli fratatt retten til selvbestemmelse vil innebære en krenkelse av en persons men-

neskeverd. Eksempelvis vil en lærer kunne føle seg krenket hvis han sier klart fra at eleve-

ne skal slutte å kaste viskelær på ham, og de allikevel fortsetter. Til sist bør også begrepet 

anerkjennelse nevnes som en andel av verdighetsbegrepet.132 Å få godkjenning eller aksept 

fra medmennesker er en viktig del av det å være menneske. Hvis en person aldri får aner-

kjennelse fra omverden for sine tanker og følelser er de andre komponentene av mennes-

kets verdighet vanskelige å oppfylle. Anerkjennelse for ens tanker og følelser er også tett 

knyttet til en persons autoritet, særlig når det er tale om lærerrollen eller oppdragerrollen.133 

 

Verdighet kan altså tolkes som noe universelt. Noe som er iboende i alle mennesker og som 

innebærer både respekt for en selv, at andre respekterer en. I tillegg må det foreligge en del 

                                                

 
128 Fjørtoft (2010) s. 65  
129 Fjørtoft (2010) s.67-68 
130 op.cit. s. 68 
131 Henriksen (2006) s. 82 
132 Welstad (2012)  
133 Vetlesen (2012) s. 151-153 
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del grunnleggende muligheter for å kunne leve som et fullstendig menneske. Begrepene 

eller rettighetene som benyttes for å fastlegge innholdet av verdighetsbegrepet, som auto-

nomi og følelsesliv, er i seg selv svært subjektive og abstrakte begreper som må drøftes for 

å få fastlagt innholdet av. Oppgavens rammer tillater meg dessverre ikke å gå dypere inn i 

dette.   

 

Når begrepet blir et rettslig krav, enten gjennom internasjonale konvensjoner eller nasjonal 

rett, blir det ikke bare noe man kan påberope seg gjennom å fremme overfor sine medmen-

nesker at man ønsker å bli behandlet på en gitt måte. Det er noe man kan påberope seg 

overfor rettslige instanser, som domstolene.  

 

Et første problem er hvordan man kan rettshåndheve en slik størrelse. Når et begrep blir 

rettslig må det gis et rettslig innhold gjennom alminnelig juridisk metode. Det må, som 

nevnt under metodekapittelet, tolkes gjennom bant annet alminnelig språklig forståelse, 

forarbeider og rettspraksis. Men hvordan skal rettighetshaverne, og ikke minst domstolene, 

forholde seg til et begrep som har et innhold så vagt og så personlig som det mest ukrenke-

lige? Hvordan bestemmer man innholdet av en universell menneskerettighet, som gir alle 

mennesker rett til det samme menneskeverd?134 Kompleksiteten av verdighetsbegrepets 

innhold er muligens årsaken til at ordbøkene ikke kan presentere en kortfattet definisjon, at 

lovgiver har unnlatt å gi holdepunkter og spørsmålet ikke har kommet opp for domstolene 

på en måte som har gitt veiledende rettspraksis.  

 

På et menneskelig plan har nok allikevel de fleste mennesker med en normal utviklet med-

menneskelighet og empati, om ikke forståelse, i alle fall en følelse av hva det vil si å inneha 

en verdighet. Man registrerer selv hvordan det oppleves når man føler seg krenket og når 

andre ikke respekterer ens egen verdighet, og ut i fra det kan man ha en forståelse av hvor-

dan man skal opptre overfor andre. Det er imidlertid åpenbart at ettersom opplevelsen av 

                                                

 
134 FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene art. 1 
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egen verdighet er så personlig, vil også grensen for når man opplever seg krenket være noe 

forskjellig fra person til person. Ettersom dette er en iboende, universell rettighet man har i 

kraft av det å være menneske kan det stilles spørsmål om det er heldig hvis rettskildene 

skulle satt en standard for når et menneske har fått krenket sin verdighet eller ikke. Forhol-

det mellom følelser og rettsvitenskap lar seg ikke nødvendigvis lett forene. Følelser er sub-

jektive, rettsvitenskapen er objektiv og faktabasert.135 I en vurdering av om en persons ver-

dighet er krenket er det personens rene subjektive opplevelse som bør legges til grunn. I en 

rettslig sammenheng tillegges denne vurderingen objektive kriterier, ettersom dommeren 

ikke faktisk kan sette seg inn i personens følelsesliv, og ei heller kan legge personens ut-

sagn ukritisk til grunn. Som eksempel kan man se for seg en person som har samlet mot og 

krefter til å gå til sak mot arbeidsgiver fordi en elev har på en eller annen måte krenket ens 

verdighet – kanskje med psykiske belastninger som følge. Personen ønsker å bli sett og 

anerkjent for den vanskelige situasjonen han eller hun er i, men risikerer i stedet å få en 

rettslig avgjørelse på at man ikke er krenket. Det kan nok da oppleves som at samfunnet 

som helhet ikke anerkjenner følelsene dine – og din krenkede verdighet.  

 

Rettstilstanden er uansett slik at arbeidsmiljøloven inneholder en bestemmelse om at ar-

beidsgivere plikter, gjennom tilrettelegging av arbeidet, å hindre at arbeidstakerne får kren-

ket sin verdighet og integritet.136 Når man først bruker ”verdighet” som et rettslig begrep er 

forholdet mellom lærer og elev særlig interessant – spesielt i ett henseende: På de fleste 

arbeidsplasser er interaksjon mellom voksne mennesker den vanligste formen for sosial 

omgang. Voksne har, normalt sett, tilpasset seg sosiale normer som barn ikke har. Det gjør 

at barn kan være mer spontane, mindre reserverte og ha mindre kontroll over sine utbrudd. 

En brutal ærlighet og en brutal fremtoning kan gjøre en enkelt lærer sårbar i en klassesitua-

sjon med mange elever. Det er nettopp dette skolen er til for; opptrening i sosiale normer 

                                                

 
135 Welstad (2011) s. 63-64  
136 Arbeidsmiljøloven § 4-3 første ledd 
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og interaksjon, og dannelse.137 Deler av elevmassen har også behov for opptrening i empati. 

Eksempelvis kan det tenkes at en elev manipulerer et bilde av en ung, overvektig lærer, 

hvor hodet settes på kroppen til en flodhest. Bildet spres deretter videre via sosiale medier 

til alle de andre elevene i klassen. Når læreren kommer i klasserommet dagen etter og ele-

vene ler er det liten tvil om at dette kan ha innvirkning både på lærerens verdighet, integri-

tet og ikke minst autoritet i klasserommet. Å føle at ens verdighet blir krenket av en elev 

kan kanskje oppleves som en enda grovere krenkelse enn å bli krenket av en annen lærer, 

nettopp fordi det ligger en forventning i at en voksen skal håndtere et barn kun ut i fra 

forutsetningene som ligger i autoritetsforholdet. 

 

Som nevnt er det legitimt å stille spørsmål om rettsvitenskapen er en heldig måte å sikre 

respekt for verdighet i skolen. Kanskje bruk av pedagogikk, og kanskje særlig moralfilosofi 

vil være bedre virkemidler.138 Ettersom elever skal opplæres i de sosiale normene som in-

nebærer respekt for ens egen og andres verdighet, er det vanskeligere å skulle kreve at de 

skal respektere dette. Det er vanskelig å gi en rettslig beskyttelse av trakassering fra men-

nesker som ikke forventes å inneha en utviklet forståelse av dette. Er det mulig for skolen å 

(gjen)integrere disse konseptene? 

 

Integritet og verdighet er i forbindelse med sosiale relasjoner, som i skolen, nært knyttet til 

etikk og moral. Det kan spørres om man, gjennom å foreta en tilknytning til etikk og moral, 

kan skape et sosialt fellesskap mellom alle deltakerne i et skolesamfunn. Det kan videre 

spørres om man på denne måten kan (gjen)integrere respekten for andres verdighet og inte-

gritet generelt – deriblant elevenes respekt for lærernes. Lars Erling Dale skriver at det 

primære grunnlaget for etikk i sammenheng med sosial tilknytning og tilhørighet er gjensi-

dig respekt.139 Han hevder videre at ideene om det gode skolesamfunn må integreres følel-

                                                

 
137 Løvlie (2011) s. 743 
138 Dale (1997) s. 102 
139 Op.cit. s. 80 flg.  
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sesmessig, som eksempelvis gjennom støtte, sympati og gjensidig tillit.140 Dette er en del av 

dannelsesprosessen elevene skal gjennomgå som del av undervisningen.141   

 

Clark Power gir et eksempel på det motsatte, som en del antakeligvis kan kjenne seg igjen 

i. Elever på en amerikansk skole diskuterte i gruppe om tyveri foretatt på skolen. Elevene 

var enige om at det var galt å stjele, men la skylden på offeret der offeret hadde glemt å 

låse skapet det ble stjålet fra. Lærerne hadde, ifølge elevene, ansvaret for å  håndheve reg-

lementet og passe på at elevene ikke stjal. Til tross for at alle mente det var galt å stjele 

hadde de selv ikke noe ansvar for å melde fra hvis de visste hvem som hadde gjort det.142 

Nussbaum hevder, med henvisning til Milgrams elektrosjokkeksperiment, at det fører til 

uansvarlige handlinger når  mennesker tillates å legge ansvarligheten for sine handlinger på 

en autoritet, i stedet for å ta ansvaret for det selv.143 Milgrams elektrosjokkeksperiment gikk 

ut på at forsøkskaninene fikk ordre om å påføre en tredjeperson elektriske sjokk. Forsøks-

kaninene så og hørte reaksjonene til tredjepersonen, men var ikke klar over at sjokkene var 

falske. Målet var å undersøke hvordan forsøkskaninene responderte på destruktive ordre. 

Milgram fant at 2/3 av forsøkspersonene var villige til å gjennomføre ordre helt opp til den 

øverste voltgrensen, til tross for at de som ble påført sjokk skrek at eksperimentet måtte 

slutte, og til tross for og at de så at sjokkgeneratoren viste at det var snakk om svært farlig 

elektrosjokk.144 Power poengterer at deler av problemet ligger i at elevene ikke blir trukket 

inn i disiplineringsprosessen.145 Han viser til John Dewey når han peker på at en viktig del 

av den moralske oppdragelsen er å integrere den sosiale erfaringen i utdanningen. Utford-

                                                

 
140 Op.cit. s. 81 
141 Op.cit. s. 15 
142 Power (1997) s. 60 flg.  
143 Nussbaum (2010) s. 42 
144 Luban (2003) s. 286-287 
145 Power (1997) s. 61 
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ringen er å gjøre dette ved bruk av fagene som redskap.146 Det er ikke her meningen å kriti-

sere hvordan den enkelte lærer underviser i sin klasse. Men det kan kanskje pekes på noen 

strukturelle problemstillinger og utvikling i samfunnet generelt, og skolesamfunnet spesielt. 

Dale hevder imidlertid at den enkelte lærer må ta et verdistandpunkt til hva eller hvem de 

ønsker å være som lærer som et bidrag til sin egen selvrespekt i rollen som lærer.147  

 

Det er et problem i seg selv der lærere opplever at elever utøver fysisk eller psykisk vold 

mot seg. Det kan likevel ligge et vel så stort nederlag i å måtte innrømme overfor kollegaer, 

skoleledelsen og for så vidt også andre voksne, at man ikke takler klasseromssituasjonen. Å 

oppleve at ens verdighet blir krenket av en elev kan kanskje oppleves som en enda mer 

ydmykende enn å bli krenket av en annen lærer. Hvorvidt det å søke hjelp hos kollegaer 

eller ledelse oppfattes som nedverdigende kan bero både på egenskaper hos personen selv, 

men også på hvordan kulturen for dette er på den enkelte skole. Det er mulig at det også 

ligger innenfor arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i arbeidsmiljølovens § 4-3 første ledd å 

legge til rette for en skolekultur som er åpen for at lærere opplever å føle seg krenket av 

elever. Gjennom intervjurundene som har blitt gjennomført, er noe av inntrykket at det var 

en sammenheng mellom skoleledelsen holdninger til lærerens autoritet i klasserommet og 

hvorvidt læreren opplevde elevenes oppførsel som et problem. I de tilfellene hvor admini-

strasjonen ga klart uttrykk for at psykisk og fysisk vold mot lærere var et felles problem, og 

hvor det var ønskelig at lærere tok opp vanskelige klasseromssituasjoner opplevde læreren i 

mindre grad at dette faktisk var et problem. I de tilfellene hvor læreren først og fremst ble 

oppfordret til å takle situasjonen selv, og først kontakte ledelsen hvor det var blitt uhåndter-

lig problem eller saker med alvorlig vold ble det også informert om at det var et relativt 

høyt sykefravær begrunnet i elevsammensetningen. Elevsammensetningen på skolene det 

her er snakk om er relativt lik. Dette kan være et uttrykk for at den trygghet og autoritet en 

lærer utviser i et klasserom varierer ut i fra hvordan den enkelte skole drives. Opplevelsen 

                                                

 
146 Power (1997) s. 62 
147 Dale (1997) s. 238-239 
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av å bli tatt på alvor og få anerkjennelse for sine opplevelser og følelser synes å ha betyd-

ning for den personlige opplevelsen om ens verdighet blir krenket eller ikke.  

 

7 Oppsummering 

Forholdet mellom elevers rett til utdanning og lærernes krav på et forsvarlig psykososialt 

arbeidsmiljø byr på komplekse problemstillinger som det ikke nødvendigvis er mulig å gi 

noen fullgode løsninger på. I første omgang mener jeg at det er viktig å åpne for at det er en 

reell  problemstilling at barn kan innvirke på hvordan en lærer har det på jobben. For det 

andre bør det åpnes for at en rettslig regulering og bruken av individrettigheter ikke nød-

vendigvis er det beste verktøyet for å løse alle situasjonene som oppstår i disse tilfellene.  

 

Inntrykket er at løsningsvalget på de problemstillingene som reises i avhandlingen i stor 

grad er overlatt til de enkelte skolene. Dette kan bidra til å skape både lokale og regionale 

forskjeller. Og selv der det er rettslige reguleringer, er inntrykket at det ikke er nok kjenn-

skap til innholdet av disse – som også potensielt kan bidra til å skape forskjeller. Med et 

fokus på hvilken tverrfaglig og mellommenneskelig utfordrende institusjon skolen er, kan 

mer presise, og bedre kommuniserte juridiske grenser, bedre opplæring og etterutdanning i 

konflikthåndtering, juss og psykologi bidra til å gjøre skolehverdagen – og dermed det psy-

kososiale arbeidsmiljøet – bedre for alle aktørene i skolen.   
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9 Vedlegg 

9.1 Intervju 1 

Postitve og negative ting med enhetsskoletankegangen? 
Positivt så lenge det blir avsatt nok med ressurser, og at skolepersonalet får tilført tilstrek-
kelig kompetanse. Kompetansen som kreves ligger ikke innenfor den ordinære lærerutdan-
ningen. Barna skal ut og fungere i samfunnet. Hvordan blir de det på en best mulig måte? 
Spesialskole med mye atferdsproblemer? Avhengig av at man har et godt fungerende BUP 
og barnevern. Barnevernet blir flinkere og flinkere. BUP er veldig varierende. Barnet må 
endres, og hvordan vi gjør vi det? Bli ”kvitt problemet”? Ressursene må ligge hos den en-
kelte skole. Ressursproblem. Det er noen forutsetninger her som ikke er på plass for å lyk-
kes for å hjelpe elever. Ressurser og kompetanse. Samfunnsøkonomisk investering.  
 
Ifm. barn med vanskeligheter hjemme. Er lærerutdanningen godt nok tilrettelagt for at læ-
rere skal lære å takle denne type problemer? 
Nei. Erfaringen med nyutdannede er at de ikke er det. Annerledes nå pga. at elevsammen-
setningen er annerledes. Det er andre type diagnoser/atferdsvansker som ikke gikk i vanlige 
klasserom for en tid tilbake. Endret seg med spesialundervisningsreformen.  
 
Byråkrati i skolen 

1. Gir Oslo spesialundervisning med bakgrunn i sosiale problemer?  
Får ikke vedtak om spesialundervisning på grunn av sosiale eller emosjonelle vans-
ker. Men noen, unntaksvis gitt det til. Med behov for helhetlig oppfølgingstilbud. 
Spesialundervisningen skal være knyttet opp mot fag, men rektor har et overordnet 
ansvar for at alle får en forsvarlig opplæring. Så de har krav på det, men ikke på 
bakgrunn av et vedtak.  For å få spesialundervisning må du avvike fra skolens opp-
læringsplan. Sosial kompetanse er ikke et eget fag, men for å nå de målene kan det 
hende at barna har behov for hjelp til den sosiale biten i tillegg. Før anbefalte ppt 
slik type spesialundervisning, men slik tenkes det ikke på det i dag. Mange av barna 
som har spesialundervisning har denne type oppfølging gjennom assistenter allike-
vel, men ikke med bakgrunn i, eller innenfor, et vedtak.  

 
Ressurser 

1. Ressurser ifm. enkeltvedtak 
De sakkyndige vurderingene fra ppt i barnehagene, men det er ikke knyttet penger 
til dette. Ingen ressurser følger med, skolen må fatte et nytt vedtak. Man får ikke 
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ressurser til spesialundervisning bortsett fra til tre diagnoser: Psykisk utviklings-
hemming, autisme, …… (3-4 år gammelt) Man får også øremerkede midler for sær-
skilt vedtak om norskopplæring (§2-8). Rammetilbudet skal dekke absolutt alle ut-
gifter på skolen. Henger ikke helt på greip. Særlig da når antall plasser ved spesial-
skolene er redusert. I tillegg ønsker foreldrene at barna uansett skal gå på nærsko-
len, foreldrene må ønske spesialskole.  

 
Hvordan er prosessen fra dere oppdager et tilfelle av vedvarende uønsket atferd 
Elevenes arbeidsmiljø utløser en plikt for læreren til å reagere. Både å undersøke og iverk-
sette tiltak. Følge opp og varsle til øverste leder, men blir ikke fritatt for ansvar ved vars-
ling. Forpliktet til å fatte vedtak etter § 9a- hvis foreldrene krever det.  
 
Kurses lærere i arbeidsrettighetene sine? 
Ja, forpliktet til å kurse lærerne i pliktene ifm. krenkende atferd elev-elev og lærer-elev. 
Hatt et kurs i høst for lærere og et kurs for aktivitetsskolen. Har kommet et godt stykke 
videre enn tidligere. Lærere har plikt til å varsle hvis de blir utsatt for vold. Skal følges opp 
av nærmeste leder, kan få oppfølging av psykolog gjennom HMS-avdeling. Enkelte lærere 
velger å ta i mot dette. Oppfølging også opp mot hjemmene. Målet er å hjelpe eleven til å 
ikke gjenta den type handlinger. I barneskolen har man ikke andre særlige sanksjonsmidler 
mot en elev. Kan ikke utvise, bare ta ut av undervisningen for resten av dagen. (hjemmel?) 
Heller ikke ønskelig.  
 
Hvordan er kunnskapen om meldeplikten til barnevernet og hvorvidt meldes slike inn 
Rektor/sosiallærer som melder sakene til barnevernet. Har nesten ikke saker hvor læreren 
har meldt sak. Prøver å foreldrene til å forstå at barnevernet er til hjelp og ikke straffeor-
gan. Få de til å se på det som et tilbud. Har alltid dialog med foreldrene før innmelding til 
barnevernet. Tilfellene der foreldrene ikke varsles er der det er mistanke om vold [hva med 
psykisk vold?] eller seksuelt misbruk fra foreldrene.  

1. Tror du dette er spesielt for denne skolen? 
Noen av oss skoleledere snakker sammen om dette. Ønsker enda tettere samarbeid 
med barnevernet, i bydelen etablerer vi nå et tettere nettverk. For å jobbe forebyg-
gende er det nødvendig med kort avstand mellom skole og barnevernet.  

 
Hvordan er samarbeidet med etaten? 
Tett oppfølging av ledelsen. Områdedirektør har møter med hele ledelsen. Mer definerte 
ansvarsområder, både administrativt, pedagogisk og personalansvar. Hvert sine team som 
skal følges opp. Tettere på nå enn tidligere. Da må lederne for disse teamene stå ansvarlig 
for de resultatene som oppnås. Lokale lønnsforhandlinger på resultatene på teamet. Rektor-
jobben er en umulig jobb. Må kunne alt. Spenn i lovverket, veldig mye vi ikke kan som vi 
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egentlig må kunne. Men samfunnet har blitt mer opptatt av skole. Fylkesman-
nen/kommunerevisjonen følger opp skolene og tilbudene skolene gir. Jussavdeling i utdan-
ningsadministrasjonen med gode jurister som rektorene kan ringe og rådspørre seg med. 
Ikke mange år tilbake brukte man bare kommuneadvokaten. Flere ganger i mnd. er kontakt 
med jussavdelingen. [Dette regner jeg med er spesielt for Oslo] 
 
 
Samarbeidet med ppt? 
Ønsker et mye tettere samarbeid. Vår pp-rådgiver har jevnlige tilbud om møter med lærer-
ne for å gi råd og drøfte problemstillinger i enkeltsaker. Også har vi Ressursteam hvor 
pptjenesten er med, de ønskes velkommen i dette teamet så ofte som de har anledning til 
for de har en høyere kompetanse og kan rådgi for å forkorte saksbehandlingstiden. Erfaring 
med at saksbehandlingstiden fra en lærer for mistanke om at her er det noe som ikke er helt 
som det skal til det faktisk foreligger et vedtak har det gått veldig lang tid. Undersøke à 
råd om tiltak à ser om dette virkerà går tilbake til r-team à sender henvisning, og sånn 
går det i en spiral. Har vært en bekymring fra vår skole at bekymringer som er meldt inn 
første skoleår ikke har fått nødvendig vedtak før 4, 5, 6 år. Da kan det fort være for sent, og 
da bruker vi ressursene våre feil. Stor del av spes.ped.ressursene har ligget på de høyeste 
klassetrinnene. Prosessen har vært for lang. Vi ønsker å komme i gang med hjelpen der vi 
ser at det allikevel ville være nødvendig. Kan være vanskelig å vurdere om det er forsinket 
utvikling eller verre problemer, og vi ønsker ppt inn i klasserommet tidligere for å undersø-
ke. Prøver å få det til i større grad nå, hadde mange møter i fjor. Prøver å jobbe litt annerle-
des.  
 
Rettighetshysteriet – opplever dere kravmentalitet fra foreldre? 
Ja. Det er mye sterkere grad av fokus på hva man har rett til og krav på. Før så hørte du på 
læreren, nå så krever du på læreren. Kanskje var det for lite av det tidligere. Ikke alt jeg er 
like stolt av når jeg ser tilbake på skolen tidligere. Læreren hadde for stor makt, og denne 
kan være farlig. Tror jeg har skjedd i en viss utstrekning i norsk skole. Opplever lite eller 
ingenting av det i dag, så det har kommet svært positive ting ut av rettighetstankegangen.  

1. Absolutt, men spørsmålet er om problemstillingen er snudd? 
Ja, jeg synes det kan virke sånn. Enkelte instanser (barneombudet etc.) innen sam-
funnet i dag fremprovoserer saker for eksempel mot rektorer/lærere for å gjøre det. 
”Nå må vi få noen saker”. Ber om anmeldelser av skoleledere hvis de oppdager at 
barna blir mobbet. Det er mange nyanser innenfor det å bli mobbet. Veldig frem-
provosering av saker. Derfor blir vi veldig opptatt av å ha vår plandokumentasjon 
og andre papirer i orden, for at man skal kunne tilbakevise sånne påstander. Det er 
bra at vi har det fokuset, det har nok ikke vært bra nok tidligere.  
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Regelverket for hva man kan gjøre og hva man skal tåle er veldig skjønnsbasert, hvordan 
forholder dere det til det? Har dere rundskriv/veiledere fra etat eller dep.? 
Nei, vi får ikke det. Det som jeg sier er at aldri rør en elev. Men når man ser at en elev er i 
ferd med å skade seg selv eller andre skal du gripe inn. Det er plikten din. Det har vi lærere 
som må bryte inn mellom barn som for eksempel sloss.  

1. Jeg undersøker om det bidrar til å speilvende autoritetsforholdet mellom lærer og 
elev. Elevene blir veldig bevisste på at ”du kan ikke røre meg”.  
Jada, da kommer de løpende. Det hender jeg får sånne saker, og da sier jeg at hvis 
man ikke skal utføre plikten din ved at en elev er i ferd med å skade seg selv eller 
andre, så ikke rør en elev. Har sittet med sånne saker hvor læreren ligger veldig tynt 
an hvis hun/han har tatt tak i en elev. Og det skal du ikke gjøre heller. Det er ingen 
grunn til å ta i en elev.  

 
2. Jussen er at det skal tas en konkret helhetsvurdering i etterkant av et hvert tilfelle 

om grensene er overtrådt eller ikke. Hvordan blir det da å overholde reglene?  
Enkelt. Hvis du har plikt med hensyn til elevene: Kan skille/holde. Hvis ikke, så ba-
re holde seg unna. Har sittet med mange tunge saker. Der man fysisk må gå inn og 
holde en elev tar vi alltid en telefon til hjemmet og forklarer situasjonen og hva som 
har skjedd. Og gjør man det går det stort sett veldig greit.  
 

3. Men dette er da arbeidsgiverinstrukser fra deg? Foreligger det sentrale instrukser 
eller liknende i hvordan man skal forholde seg i slike situasjoner? For det vil kunne 
bidra til store forskjeller både innenfor kommuner og på landsbasis? 
Veldig. Og ut fra elevsammensetning. Tenk deg en spesialskole hvor det er mange 
som utagering. Dette er vanskelig. Nettopp for at lærere ikke skal komme i dette di-
lemmaet. Da kan det være vanskeligere å renvaske seg..  
 
Før så fremprovoserte man nok en del utagerende tilfeller ved at man skulle ”stop-
pe” eleven. Særlig ADHD-problematikk el.  Holder du et slikt barn forsterker man 
en del reaksjoner. Vi har jo gjort en del ting, i beste mening, som i ettertid viser seg 
å være feil måte å håndtere det på. Det får bare en negativ effekt. Atferdsmessig ser 
man mindre konflikter nå enn for et par år siden. Det er nok noen grep vi har tatt 
som gjør at det er mindre slåssing, mindre negativ atferd. Men vi får fortsatt inn 
elever med store atferdsvansker. Det er vanskelig å få andre foreldre til å vise for-
ståelse for det. Et eksempel nå med et vanskelig barn. Da har vi kalt inn til foreld-
remøte hvor vi forklarer situasjonen rundt dette barnet, og søker å få foreldrenes 
forståelse for situasjonen. Men presiserer at vi ikke aksepterer den type oppførsel – 
vi gjør alt vi kan. Den type elever går i vanlig skole i dag. Dette skal andre måtte 
forholde seg til på en adekvat måte, og det er vanskelig.  
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9.2 Intervju 2 

Opplever du/eller har du opplevd å bli trakassert av elever? 
Nei, det tror jeg faktisk ikke.  Det kommer an på hva du legger i trakassert. Det kan jo være 
elever som har forsøkt å trakassere meg som jeg ikke har oppdaget engang. Noen er mer 
tykkhudet enn andre. Men jeg har kun jobbet i barneskolen..  
 
Som verneombud, opplever du lærere som opplever det? 
Ja, helt klart. Og da har du elever som er ganske så grenseløse og de har ingen grenser. 
Gjelder ikke mange, men de det gjelder blir veldig synlige.  
 
Hvordan håndteres det? 
Stort sett rektor som går inn. I den grad de gjør det. Ellers er det opp til den enkelte lærer 
selv, tror jeg. I lærer/elev-situasjoner føler ofte lærerne det at hvis de mister kontrollen så 
føler de det som et personlig nederlag og at de ikke vil at det skal komme opp at de må 
bruke verneombudet for å gå inn i en sånn sak. Jeg har enda ikke opplevd at noen har 
kommet og bedt om hjelp i elevsaker.  
 
Men er det noen struktur på skolen hvordan dette meldes fra til ledelsen 
Det er en løpende kontakt mellom lærere som har sånne elever og ledelsen. Men det er 
ganske tilfeldig hvordan sånne saker følges opp. Jeg tror det er mye opp til den enkelte læ-
rer og stå i og takle den situasjonen.  
 
Og hvis du vet om at lærere opplever dett og ikke har fått inn noen saker som verneombud 
sier det kanskje noe om avstanden, eller?  
Det kan være mange årsaker til at det ikke gjør det. Jeg tror mange lærere føler det at det er 
et lite nederlag for dem selv. Vi jobber jo i barneskolen med ganske unge elever.  
 
Hva med nettbasert trakassering? 
Jeg vet at elevene trakasserer hverandre på nettet, men elev-lærer kjenner jeg ikke til. Er 
selv så lite på nettet at det er nesten umulig å trakassere meg på nettet.  
 
Om det skjer og om man oppdager det er vel to forskjellige ting. Tror du det kan være pro-
blematisk med det sprikende kompetansenivået mellom lærere og elever? 
Det er et sprik der, særlig innen sosiale medier. Det er nok ikke mange av oss som har den 
kompetansen som elevene besitter.  
 
Økning i rettighetsfokus? 
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Foreldre er mer rettighetsorienterte ifm. hva elevene har krav på i undervisningen osv. men 
det oppfatter jeg bare som positivt. Har hørt om vestkantskoler hvor foreldrene kommer 
med advokat. Et eks med en elev som kom full på skolen og ble utvist i tre dager. I stedet 
for å ta tak i problemet stiller de opp med advokat og skal har vedtaket omgjort. Det har vi 
ikke opplevd her. Jeg vet det er problemer nedover i Østfold også.  
 
Kjenner du til de juridiske grensene for fysisk inngripen overfor barn, enten i elev/elev-
situasjoner eller lærer/elev-situasjoner? 
Jeg kan hindre elever i å skade seg selv eller andre. Men jeg har ikke lov til å holde bare for 
å holde. Holding er veldig strengt. Hvis du må holde må du i hvert fall skrive melding til 
fylkesmannen om det. Her er det sånn at elevene såpass små at jeg klarer å håndtere det, 
men ikke alle klarer det. Det er noen av elevene som er så sterke at noen av damene ikke 
klarer å holde dem. Og det har skjedd. At de rett og slett har fått seg en fordi de ikke har 
klart å holde dem. Det svartner for eleven rett og slett, ikke nødvendigvis noen diagnose på 
dem heller.  
 
Synes du det er problematisk med den type grenser som vi snakker om? 
Nei, for hvis du bruker sunn fornuft så vet du hvor grensene går. Og går du for langt en 
gang så får du bare ta den, da. Jeg synes ikke det er problematisk, for du ser  når du må 
gripe inn og når du ikke kan gjøre det.  
 
Men sunn fornuft varierer vel fra person til person? Enhetlig  fra skoleledelsen på dette? 
Nei, ikke som jeg vet om i alle fall. Men jeg tror at hvis det var klinsj mellom muslimsk 
jente og gutt tror jeg at jeg ville holdt gutten og ikke jenta.  
 
Har du noen gang meldt inn til barnevernet og synes du det er greit å gjøre mtp. at man må 
fortsette å ha tett kontakt med foreldrene i de fleste saker? 
Jeg har vel ikke meldt inn personlig, men lærere rundt meg som har gjort det. Har vært vit-
ne i barnevernssaker i retten. De fleste av lærerne har vel vært i omsorgsovertakelsessaker 
eller liknende her.  
	  

Kjenner du til reglene om at lærere ikke kan være anonyme i innmeldingene sine? 
Nei, men det er vel uproblematisk, for det er jo skolen som melder inn, ikke læreren. Har 
ikke tenkt på det. Regner med at det er praksis på alle skoler. Jeg mener at når det er snakk 
om så alvorlige tilfeller som impliserer så mange parter er det naturlig at det er skolen som 
skal stå bak det.  
 
Opplever du at dere får tilstrekkelig kursing når det er snakk om utviklingen ifm. konflikt-
håndtering og juss? 
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Nei. Ikke juridiske problemstillinger i alle fall, hvert fall ikke med den vinklingen du tar 
opp nå.  
 
Skulle du ønske at det var mer av det? 
Ja, som verneombud hadde jeg kanskje trengt det?  
 

9.3 Intervju 3 

Er det samsvar mellom ressurser og utgifter? 
Nei, ikke når det gjelder adferd. Vi har en stykkprisfinansiering på alle elever + grunntilde-
ling. Tre diagnoser: Autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming. God 
sum til hver av dem for å dekke opp ekstraressursene skolene må stille for å gi disse eleve-
ne godt nok opplæringstilbud. Vi skulle ønske at vi hadde et kriterie til, og det er for store 
de atferdsproblemene. Det er de elevene som er svært ressurskrevende. Vi hadde det oppe 
på skoleledermøte og mange opplever det sånn at det er de elevene som er veldig ressurs-
krevende. Lærerne blir slitne av det. De må skjerme resten av klassen når eleven begynner 
å kaste stoler rundt omkring og de sliter ut personalet på en helt annen måte enn med en 
psykisk utviklingshemmet som ikke er konfliktsøkende. Mens de med atferdsproblemer er 
en mye større utfordring.  
 
.. også plikter dere å ta inn alle? 
Ja, vi gjør det. Etter hvert kommer også verneombudet for de ansatte inn og sier at dette her 
går ikke. De ansatte blir også syke av dette her. Etter hvert får man sykefravær og da sliter 
det enda mer på de som er igjen. De som prøver å holde dette gående.  
 
Bruker dere noen sanksjonsmidler /er det enkelt å få sendt bort elever som er for vanskelige 
til for eksempel Brusetkollen? 
Vi må prøve forskjellige tiltak selv, som vi også gjør med alle andre problemer elevene 
måtte støte på. Se om det virker. Hvilke ressurser har vi å bruke som assistent/spes.ped. Og 
når eleven har blitt drøftet med ressursteam og vi finner ut at her må barnet har hjelp, kan 
vi henvise til ppt for utredning og begynne å innhente veiledning fra for eksempel Bruset-
kollen eller læringsmiljøsenteret. Det har vi benyttet oss en del av. I tillegg så jobber vi opp 
mot helsesøster og BUP hvis barna trenger det.  
 
..men da kan det allerede ha vært en del slitasje? 
Ja, og det varierer sterkt mellom foreldre som ser disse problemene hjemme og samarbei-
der med skolen om dette, og de som synes det blir for tøft å se dette her, og skyver kanskje 
noe av skylden over på skolen. Da får vi ikke til et samarbeid som er det beste for barnet.  
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Hvordan er samarbeidet med etat/ppt/BUP? 
BUP skal sette i gang innen tre måneder, med første samtale. Vi hadde en elev her, hvor det 
ikke gjaldt atferdsvansker, og da ble vi veldig overrasket, for da fikk vi til et møte med 
BUP innen 14 dager. Men det er en prosess hvis foreldrene ikke vil ha hjelpen. Da hender 
det vi må gå via barnevernet. Og i verste fall må barnevernet ta over omsorgen for å kunne 
samtykke til en henvisning til BUP. Men å få til det er en veldig lang prosess.  
 
Hvem er det som foretar innmelding til barnevernet? 
Det er sosiallærer som er saksbehandler for alle saker som går på hjelpeapparater utenfor 
skolen. Det er jeg som skriver under alle henvisninger og bekymringsmeldinger. Den en-
kelte lærer som plikter å melde fra til sosiallærer, men i første rekke prøve å gjøre noe med 
det selv.  
 
Er det noen instrukser på det fra etaten eller dep. på hvordan det skal gjøres? 
Vel, vi har laget vår egen sløyfe for hvordan saksbehandlingen skal gå i sånne saker. Er det 
en elev som har et klart lese- skrivevansker eller liknende er det enkelt for ppt og bare ta en 
test, det er det ikke når det er komplekse problemer. Vi hadde en opprydning med ppt og 
testet alle elevene med spes. Undervisning. Mange ble overført til tilpasset opplæring. Og 
da ble det også fjernet vedtak for alle tilfellene med atferd. Så ppt vil egentlig ikke ha noe 
med å gjøre de tilfellene som går på adferd. Dermed vil disse elevene være litt frem og til-
bake, få et opphold på Brusetkollen, som er et seks ukers opphold som er litt for at alle skal 
få et pusterom, så kommer de tilbake. Også faller man kanskje fort inn i et mønster. Videre 
er det de som har store problemer, hvor foreldrene ikke vil innse at barna eller de selv har 
et problem. Ofte kommer ikke disse problemene av seg selv, men er betinget av foreldrene. 
Det er da ekstra vanskelig fordi det viser tilbake på deres egen utilstrekkelighet. De har en 
tendens til å flytte rundt i systemet. Når barnevernet blir for pågående flytter de. Og det er 
ikke noen klare rutiner for hvordan barnevernet informerer barnevernet på det nye stedet.  
 
Det er kanskje noen strenge taushetsregler? 
Jo, men samtidig så har jeg vært på et kurs om elevrett. Vi kan informere der det er til bar-
nets beste, kan jeg melde fra til ny skole eller barnevern på det nye stedet. Det er ikke å 
bryte taushetsplikten.  
 
Sånn har dere det her. Jeg undersøker om det er svikt i det juridiske systemet som kan føre 
til store lokale, kommunale eller regionale forskjeller. Foreligger det noen instruk-
ser/rundskriv el? 
Våre rutiner er stort sett i samsvar med hva ppt sier om hva som skal skje før man treffer et 
vedtak om spesialundervisning. Og du kan ha det samme med norskopplæring, iht. § 28, og 
kunne sikkert lage noe tilsvarende på atferd (Her svarer han egentlig ikke på spørsmålet 
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mitt) Men generelt er det sånn at skolen må bruke ganske mye tid til å prøve ganske mange 
forskjellige tiltak før man kan forvente å få noe særlig med hjelp utenifra. Også er det vel-
dig få plasser til elever med utagerende atferd. Også har jeg en følelse at det kanskje også 
er et økende problem.  
 
Ja, det er et eget kapittel i oppgaven – autoritet i samfunnet og rettighetsperspektivet.. 
Synspunkter? 
Jeg sitter i en gruppe i bydelen, hvor skolene sitter sammen med bydelen og snakker der 
om jernkontroll. Vi har forskjell på oppdragelseskultur. (Snakker om kulturkollisjon) Om-
vendt pyramide, frihet + ansvar. Hos mange av de kulturene vi har her er inntrykket at små 
barn ikke har noen grenser, også får de det strengere og strengere etter hvert som de vokser. 
Spesielt hos jentene. Påkledelse med hijab og burka osv. Dette tror jeg er noe av det vi sli-
ter med mtp. det vi sliter med mange elever med utagerende atferd. Kulturkræsj rett og 
slett. De kommer på skolen og vi ønsker å ha klare rammer rundt de små og tenke som vi 
gjør om våre egne barn, også blir det kræsj.  
 
Kurses de ansatte i konflikthåndtering mv? 
Ja, vi har først og fremst kurs for elevene. Alle elevene på mellomtrinnet sendes på gate-
meklingskurs i regi av bydelen, for at de skal takle sine konflikter på en god måte. I tillegg 
har vi ikke hatt så mange kurs direkte mot det. Men vi har en sosiallærer som kan en del 
om det, for hun har jobbet i mange år på en skole for autister og der er det mange utageren-
de elever. Så hun er god på akkurat den biten der sånn. Men vi føler noen ganger at vi er på 
et helt annet fagfelt enn vi er på selv. Også har vi jo en del begrensninger i  normalskolen 
om hva kan vi tillate oss selv å gjøre. Noen er veldig engstelige for å ta i elevene i det hele 
tatt. Vi hadde kriseteamet her hvor det var en alvorlig belastning for både elev, elever og 
lærer når denne eleven virkelig tar av. Da sa han at dere har lov til å ta i han, lov til å holde. 
Det har til og med vært saker hvor man har slått elever i selvforsvar og ikke blitt tiltalt for 
det. Men man har elever som kommer og sier: Jeg har et rødt merke her, læreren tok i meg. 
Og det kan de komme ganske langt med å si. Noen får jo merke bare man tar på dem. Mens 
andre synes ikke på. Mange elever og foreldre er klar over dette her.  
 
Det er også et annet spørsmål, om barn og foreldre oppfattes som mer rettighetsorienterte 
nå enn før? 
Ja, jeg har inntrykk av at det også begynner å komme på denne kanten av byen, men jeg 
tror det er et større problem i Oslo vest.  
 
Men det er ikke noe kursing i hvor disse grensene for holding osv. går? 
Har ikke hatt det her, men er en god ide å få e lærer fra for eksempel Brusetkollen og holde 
et kurs. Det jeg har sagt til mine lærere er at hvis dere må gå så langt som å holde en elev er 
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det veldig greit hvis dere er to stykker. Og at de skriver rapport med en gang om hva de har 
gjort, slik at vi kan informere foreldrene, og at vi slipper at foreldrene står på døra etter kl. 
16.  
 
Ordner lærerne opp selv, eller er det strukturer på å melde i fra? 
Vi har noe som heter elevstandard som har en konsekvenstrapp som lærerne skal bruke. 
Hvis de skyver for mye over på oss i ledelsen gir de fra seg sin egen autoritet. Derfor vil vi 
at lærerne selv skal ordne opp i de konfliktene som måtte være. Også har vi regler om ut-
visning. Kan ikke sende på gangen som før, fordi det er utvisning. For det første får eleven 
tilsnakk. Men det kan være saker hvor det er nødvendig å rapportere til hjemmet etter at 
eleven har fått tilsnakk noen ganger, og da må læreren gjøre det. Neste er å rapportere til 
ledelsen, det  er først når man har prøvd de andre tiltakene.  
 
Gjelder det også i konflikt elev/lærer? 
Nei, da er det en voldsrapportering som vi sender inn. Det er noen elever som er veldig 
utagerende. Eleven er jo ikke slem, men det kan gå utover den som står nærmest. Klare 
trappetrinn.  
 
Får lærerne tilbud om psykologtjenester el? 
Vi har nok ikke vært borti så alvorlige tilfeller, men hvor det har kommet tidligere elever, 
eldre søsken eller foreldre som kommer hit og skal ordne opp. Det kan vi ikke akseptere. 
Og da var det en lærer som ble truet med bank, da er rutinene å debriefe med den læreren 
det gjelder og koble inn verneombudet.  
 
[Ser ut som ppt og det øvrige hjelpeapparatet samarbeider forskjellig med de forskjellige 
skolene. Bydelsnivå? Mye synes å være overlatt til tilfeldighetene på den enkelte skole.] 
 

9.4 Intervju 4 

Ressursspørsmålet – er det samsvar mellom ressurser utgifter? 
Elevpris per elev pluss tillegg for antall sosialklienter osv. Grunnpakke per elev er 35 000, 
men på her er det 65 000. Også må fordele ressursene deretter. Mindre penger til spesielle 
behov nå enn tidligere. Det er aldri nok ressurser, men på [her] har vi høy lærerdekning. 
Men burde vært mer penger og burde vært høyere lærertetthet.  
 
Kurses ansatte i konflikthåndtering mv? 
Det vi opplever er at når de kommer fra lærerutdanningen kan de mindre om dette enn de 
kunne tidligere. Vi må da gi de kurs. Alle de nye her går på 50 t kurs i forsterket lærerut-
danning gjennom utdanningsetaten. Der er det en del juss og konflikthåndtering. Så har 
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sosiallærer kurs for alle med skjemaer. Om hvilke tiltak som skal igangsettes, for dette kre-
ver barnevernet at man gjør, så det kan man like gjerne gjøre med en gang. Også henviser 
man videre. Det er en ganske lang saksgang. Og dette har vi blitt ganske gode på de siste to 
årene, men bare de siste to. For nå gjelder det skjemaer, som gjelder for hele Oslo, mulig 
hele landet, der kontaktlæreren melder til ressursteamet på et skjema, så skal ressursteamet 
(ppt+soslærer, ledelse, rådgiver og helsesøster) se hvilke tiltak som skal settes i gang. Men 
da må kontaktlærer ha prøvd en del på forhånd. Da ser man hvilke problem barnet har og 
hva som skal gjøres. Og så skal man føre opp på et skjema hvordan man skal løse proble-
mene. Dette er det nye etter opplæringsloven.  
 
Etter oppl. §15-3 har lærere visse plikter.. 
Det går på faglig skjønn når ”det er grunn til å tro”, også tror jeg det går en del på kulturen 
på skolen. Og da er det rektor som melder, men lærer varsel bekymring gjennom ressurs-
teamet. Ved vold i hjemmet, som vi har hatt en del av, tar vi ekstraordinært ressursmøte 
samme dag. Og da er barnevernet veldig raskt på pletten.  
 
Er det instrukser på dette eller praksis på skolen? 
Det vet jeg ikke. Men vi kan ikke la en lærer melde inn direkte for det må oppfylles visse 
kriterier for innmelding.  
 
Men læreren har en selvstendig plikt til.. 
Ja, men det bør vel gå gjennom rektor. Ingen lærere får lov til å melde uten rektor. Har noe 
med at det sendes fra skolens papir, hva ordlyden går ut på osv. Plutselig dukker en jurist 
opp, og da må vi kunne gå tilbake å se hva som er blitt gjort. Vi hadde ikke så gode rutiner 
for noen år tilbake.  
 
Hvis det ikke er noen nasjonale instrukser kan det være store forskjeller 
Jeg trodde det var klare i Oslo, men vet ikke. Ble bedre etter at vi fikk disse skjemaene. Det 
ble mer ryddig.  
 
Men hva med grensene fysisk inngripen overfor barn? 
Det er vel ikke mer kjent enn at vi vet vi ikke har lov til å legge hånd på en elev. Man kan 
skille elever som eks sloss. Men man har ikke lov til å slå. Vi har jo hatt litt av hvert her, og 
vi har brukt mye [XX] politikammer [også forskjellig praksis?]. Vi vil ikke at lærerne skal 
gå i mellom. Det er ganske viktig å ha skikkelige rutiner, men de kan aldri bli bra nå. Etter 
den nye oppl. var det en del ting som ble mye tydeligere, som 9a-bestemmelsene.  
 
Kan for sterke rettigheter kan stenge for gode løsninger, bidra til å snu rettighetsforholdet? 
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Nytt eksempel som gikk på at barneombudet gikk ut og sa at man ikke kan beslaglegge 
mobiltelefoner, hvor to fedre slo seg veldig vrange. Tror at det er verre på vestkantskolene, 
ikke uvanlig at de stiller med jurist på foreldremøter og muntlige eksamener som klager på 
eksamensresultatet umiddelbart etterpå. Foreldregruppen her er ikke like bevisst,  selv om 
vi har noen her og. Men jeg synes den nye oppl., og barna har flere rettigheter i dag som 
kan bidra til å snu autoritetsforholdet, men samtidig så presser det fram at læreren må tenke 
seg om hva han gjør. Og det kan hende at læreren hadde for mye makt før. Det er en bedre 
ivaretakelse av barna. Men om det har gått for langt, ja, kanskje.. Men det går på autorite-
ten i hele samfunnet. Når de ikke har respekt for foreldrene, hvordan kan man forvente at 
de skal ha respekt for lærerne? Bare ta det med mobbing, når vi ser på tv, nå er det snart 
valg, og ser hvordan politikerne mobber hverandre. Underholdningsprogrammer går også 
mye på mobbing. Når dette er forbildene, hvordan kan vi forvente noe mer av barna?  
 
Nettbasert trakassering 
Tror ikke vi har hatt i klassen jeg er i nå. Tror ikke jeg har hørt om noen lærere på skolen 
her som har opplevd det, men vi har høy elevtrivsel her og lite sånt. Men har hørt om dette 
på andre skoler. [XX] skole hadde en veldig stygg sak for en tid tilbake. Og det er flere 
andre skoler også. Vi kan også ha hatt det her uten at vi vet det. Men vi har hatt skolering 
for foreldre og elever om mobbing på nett og elevene ble ganske bevisst. I regi av barne-
vernsvakten og Røde kors. Kursingen var tilbudt alle osloskolene, men ikke sikkert at alle 
mottok det. Men det er nok mye av dette uten at vi har oversikt.  
 
Om man forsøker å løse konflikter mellom lærer og elev selv? 
Man prøver å løse problemer selv først, og min erfaring er om man kobler inn foreldrene 
tidlig blir det sjelden store problemer. Men løses ikke det da, må det løftes opp til ledelsen. 
Det er ikke noe nederlag å få hjelp fra ledelsen. Man får god oppfølging fra skolen her, det 
er ikke noe privat problem.  
 
Får lærerne tilbud om psykolog? 
Var en elev som dyttet [lærer] en gang, da opprettet vi en sak for å statuere et eksempel. 
Utvisning er nesten det eneste sanksjonsmiddelet vi har. Hvis det er snakk om vold mot 
lærer skal det inn i noe som heter HMS-portalen. Og er det alvorlig nok vil det utløse hjelp 
fra etaten til psykolog. Det har blitt veldig mye bedre nå. Etaten har leid et sted i Nydalen. I 
gamle dager var det ingenting å få, og det er det i dag. Vi melder også til politiet. Vi har 
egen politifadder som kommer hit i vanskelige tilfeller, som deltar i uformelle elevsamtaler 
og ellers fin kontakt. Vi har hatt tilfeller med trusler og hvor de har gått til angrep på biler. 
Vi hadde en sak i fjor hvor det ble ordnet opp i ved at foreldrene betalte seg ut fra en an-
meldelse.  
 



 74 

Brukes konfliktrådet mye? 
Nei, men vi har gjort det. Lenge siden. 6-7 år siden.  
 
Dere er klar over at man ikke kan være anonyme til barnevernet? 
En lærer skal ikke ringe alene til barnevernet. Rapport undertegnes à gis til ressursteamet 
à rektor undertegner.  
 
Og det kjennes uproblematisk? 
Ja, de tunge sakene løftes vekk fra kontaktlærer til sosiallærer, og det tror jeg er veldig vik-
tig. Men for en del år tilbake kjørte barnevernet på at det alltid skulle sendes kopi av inn-
meldingen til hjemmet. Og da opplevde vi at en far kunne komme og krangle.  
 
Men foreldrene har fortsatt innsyn? 
Jeg tror at barnevernet sender kopi. For kan ikke ha foreldre her som skal ta lærerne. Men 
nå er det aldri en bombe for foreldrene at skolen har meldt saken. Vi har bedre dialog med 
hjemmene nå enn før. Vi har bl.a. 100% oppmøte fra foreldrene på foreldresamtaler, fordi 
de vet at hvis de ikke møter varsler vi barnevernet, som fører til at vi får alle foreldrene i 
tale. Og man merker på elevene at de er veldig greie rett før disse samtalene. Det bra med 
oppl. er at det står hvor mange samtaler som skal gjennomføres i året som skal inn i map-
pen. Da har man papirer til en jurist som kommer for å saksøke. Vi har veldig lav terskel til 
å melde til barnevernet, det gjør vi veldig raskt om vi tror at noe ikke er bra nok i hjemmet. 
Men dette tror vi det er store forskjeller på skolene. I [XX] bydel er de veldig flinke og de 
fleste foreldrene er fornøyd når barnevernet kommer.  
 
Kontakten med hjemmet er alfa omega. De fleste foreldre vil det beste for sine barn. Nå har 
man bare 14 elever, før var det 30 per lærer. Men vår skole har nok av utfordringer, men 
også mange gode rutiner. Men vi trenger enda bedre rutiner på noen ting. Vi kan jo ikke 
slappe av noen gang.  
 
Nok i lærerutdanningen? 
Nå må rektorene ha mastergrad i ledelse. Men vi kan nesten ikke juss. Har brukt juristene i 
utdanningsetaten masse de siste årene, behovet for disse juristene har trengt seg frem de 
senere årene. Vi trenger det veldig. Paff over at ting har blitt så mye mer komplisert. Som 
30 år som rektor har jeg sett endringen. Derfor tror jeg det trenges mer juss i lærerutdan-
ningen.  
 

9.5 Intervju 5 

Spørsmål besvart på e-post av to lærere 
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lærer [YY] 

lærer [NN] 

 

1. Har du merket en økning i nettbasert trakassering? Føler du at du har nok teknolo-
gisk kompetanse til å skulle imøtegå dette? 
YY: Nei og nei.  

NN: Nei og nei. 

 

2. Opplever du/har du opplevd å bli trakassert av elever? 
YY: Enkeltepisoder. Usikker på om det kan kalles trakassering.  

NN: Enkeltepisoder. Usikker på om det kan kalles trakassering. Ikke i det hele tatt 

på barneskolen, men noe småtteri da jeg var lærer i ungdomskolen. Ble bl.a. kastet 

et pennal på. 

 

3. Hvordan håndterer du dette? 

YY: Overser eller snakker med personen. Kommer an på om det er i skolesituasjon 

eller utenfor. (Eks. den gangen hun ble vist finger til i butikken.) 

 

4. Føler du at du får god oppfølging av ledelsen i slike saker? 

YY: Fikk den oppfølgingen jeg bad om.  

NN: Det varierer veldig fra skole til skole. 

  

5. Er det et økende rettighetsfokus blant elever og foresatte sammenliknet med tidlige-

re?  

YY: Ja.  

NN: Ja. 

 

6. Kjenner du til de juridiske grensene for fysisk inngripen overfor barn? 

YY: Litt usikker på om man kan holde dem fast, eller bare gå i mellom når f.eks. to 

krangler.  

NN: Usikker. 



 76 

 

7. Synes du at disse grensene er problematiske? 

YY: Grensene er problematiske fordi de er uklare/lærerne er ikke godt nok klar over 

dem. 

 

8. Forsøker du å løse elevkonflikter selv eller søker du veiledning hos ledelsen? 

YY: Begge deler. Kommer an på hvor alvorlig konflikten er.  

NN: Enig. 

 

9. Synes du det er greit eller vanskelig å melde inn saker til barnevernet? 

YY: Vanskelig, fordi meldinga ikke kan være anonym. Foresatte får lese sakspapi-

rene, og dette slår tilbake både på elev og lærer. Har opplevd at lærerens brev til 

barnevernet har blitt vist direkte til foresatte. 

NN: Enig. 

 

10. Synes du lærerutdanningen i tilstrekkelig grad gir opplæring i juridiske problemstil-

linger og praktisk konflikthåndtering? 

YY: Pass.  

NN: (Alt for lite praksis i lærerutdanningen. For lite om hvordan man er en god le-

der i klasserommet.) Jeg har mye å si om lærerutdanninga. Eks. min kollega skrev i 

vår to praksisrapporter der det var en del å utsette på studentene, men de besto prak-

sisen. Studentene klagde på rapporten, og læreren fra høyskolen ringte og bad hen-

ne om å endre det, for det kunne jo ikke stemme. 

 

11. Får lærere tilstrekkelig etterutdanning/kursing til å følge med på utviklingen i kon-

flikthåndtering og juridiske problemstillinger? 

YY/NN: NEI! 
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9.6 Intervju 6 

E-post i etterkant av intervju på skole [XX] 

”Hei igjen,  

Har snakket med seks av våre unge lærere om spørsmål 10. [se spm. 10 i vedlegg over] 

Tre av disse tok PPU på Universitetet i Oslo for tre-fire år siden. Disse tre mener at de ikke 

har hatt noe om det.  

En tok PPU for to år siden og husker at han hadde litt om det, mens en som tok PPU i fjor, 

hadde en halv dag med dette.  

Sistemann kom via Idrettshøyskolen for fire år siden og hadde noe om det i forbindelse 

med kroppsøving. (…)” 

 

9.7 Intervju 7 

Telefonsamtale med Utdanningsetaten 
1. Finnes det rundskriv/ensartet veiledning ang når det skal meldes fra til barnevernet 

etter § 15-3, og hvem som skal gjøre det? 
 
Ikke generelt. Finnes ikke skriftlig at det er naturlig at rektor melder fra. Formidles 
ved kurs og ved konkrete forespørsler fra skolene. Rundskriv fra 2002 om bekym-
ringsmelding til barnevernet. 
 
 

2. Finnes det rundskriv/ensartet veiledning om grensene for inngripen/fysisk refselse 
overfor barn, jf. de vage grensene i strl. § 48 og 228?  

 
Nei, vi forholder oss kun til nødverge/nødrett. Henviser til disse ved kun ved kur-
sing og spørsmål.  

 
	  

	  

 
 


