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STHLM

Lärare: Jag blev misshandlad av förälder
inför mina kollegor

UPPDATERAD 2019-03-11 PUBLICERAD 2019-03-10

Lars Nivbrant, SO-lärare på Spånga grundskola,

säger att en förälder tog strypgrepp och slog honom

med knytnäven i pannan. 

Orsak: sonen hade fått B och inte A i slutbetyg i

religion.

Pappan åtalades för våld mot tjänsteman – men

friades i tingsrätten. Nu har domen överklagats.

– Det var mer eller mindre en chock när domen i Solna tingsrätt
föll. Hur ska vi lärare kunna arbeta och ta det ansvar vi har om
rättsväsendet inte står på vår sida i vår tjänsteutövning? säger
Lars Nivbrant.

Bild 1 av 4  På de bilder som togs med en mobilkamera efter att föräldern tagit ett strypgrepp på Lars Nivbrants hals syns märkena efter greppet tydligt. Rätten
menade dock att det kan vara rodnader som uppstått efter att läraren blivit upprörd.
Foto: Privat
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Han står i dörröppningen till lärarrummet där han, enligt honom
själv och fem kollegor, som blev vittnen till händelsen, blev
överfallen av en förälder till en elev.

Det var i maj 2017 det hände, tingsrättens dom föll först i
februari i år. Rättvisans kvarnar mal långsamt, om man nu kan
uppfatta domen som ”rättvis”.

Pappan som ska ha tagit ett strypgrepp och slagit Lars
Nivbrant i pannan friades nämligen från våld mot tjänsteman.
Tingsrätten ansåg inte att det var ställt utom allt rimligt tvivel att
den åtalade verkligen tagit strypgreppet eller riktat något
knytnävsslag mot Lars.

Enligt domstolen gick vittnesmålen i sär, händelseförloppet
var så ”snabbt och tumultartat” och alla var så upprörda så att
det är rimligt att tro att de inblandade inte uppfattat vad som
egentligen hände.

– Jag blev misshandlad inför ögonen på fem kollegor i
lärarrummet. Det var sista dagen för betygssättning och
föräldrarna kom till skolan för att de var otroligt upprörda över
att deras son fått B och inte A i religion.

– I min värld fanns det inte att domstolen skulle fria föräldern,
säger Lars Nivbrant.

– Vi vill driva den här kampen för alla lärare. Det är helt oacceptabelt att föräldrar
ger sig på lärare i deras tjänsteutövning på det här sättet, säger Lars Nivbrant och
Thomas Nygren efter at en förälder som misshandlade Lars Nivbrant friats från våld
mot tjänsteman i en tingsrättsdom. Foto: Lisa Mattisson

Under rättegången kallades bara en av kollegorna, Thomas
Nygren. Han vittnade under ed. I domen antyds att han av
kollegiala skäl kan ha pratat i hop sig med brottsoffret Lars
Nivbrant.

För pappan vittnade hans fru och sonen – ingen av dem under ed
eftersom de är nära anhöriga. Enligt dem var det i själva verket
Lars Nivbrant som slog pappan.

I domen skriver rätten att allas berättelser är ”trovärdiga och
rimliga” – även om de gick isär. Man noterade också att lärarens
och hans kollegas vittnesmål var ”mycket besvärande för”
pappan – men att denne kan ha upplevt en ”inbillad
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nödvärnssituation”.

 – Domskälen känns som en ren förolämpning. Det är som att
rätten gjort precis allt den kunnat för att fria pappan, säger Lars
Nivbrant.

Bakgrunden till föräldrarnas ilska var att samma dag som de
dök upp på skolan hade de via sin mycket duktige och
studiemotiverade son fått veta att han skulle få slutbetyget B i
religion. Betyget hade satts redan efter höstterminens slut.

– Föräldern tog tag runt min strupe med en hand och klämde åt i flera sekunder.
Jag blev oerhört chockad, säger SO-läraren Lars Nivbrant. Foto: Lisa Mattisson

Tre av sonens klasskamrater hade dock fått sina B i religion
höjda till A under vårterminen. Enligt sonen kunde inte Lars
Nivbrant lämna någon för honom begriplig förklaring till varför
de fick höjda betyg och inte han. Han ringde föräldrarna som
omgående sökte upp Lars Nivbrant i lärarrummet.

– De var så upprörda att det var omöjligt att samtala. De ville att
vi skulle gå till rektor, men jag sade att det inte var någon idé att
jag följde med. Jag försökte avsluta samtalet och stänga dörren
till lärarrummet. 

– Då klev pappan in och tog tag om min hals och tryckte till i tre-
fyra sekunder. Hans fru och min kollega Thomas gick mellan, då
släppte han taget. Sedan slog han mig i pannan med knytnäven,
berättar Lars Nivbrant.

Rektorn på skolan, Christine Akalla, gjorde en polisanmälan
samma kväll. Då har hon haft ett par möten och samtal med
föräldrarna som inte någon gång sagt att de ansåg att Lars
Nivbrant använt något våld – det var en uppgift som dök upp
först vid rättegången.

– Det som hände är fullständigt oacceptabelt. Vi har sett under
de senaste åren att föräldrar dras med i den betygshets som
eleverna ibland drabbas av – men oftast kommer det till uttryck
via samtal och mejl. Det här är första gången i mitt yrkesliv som
en lärare attackeras på det här sättet, säger hon.
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Vi har sett under de senaste
åren att föräldrar dras med i
den betygshets som eleverna
ibland drabbas av – men
oftast kommer det till uttryck
via samtal och mejl. Det här
är första gången i mitt
yrkesliv som en lärare
attackeras på det här sättet,
Lars Nivbrant och hans kollega Thomas Nygren, som är lärare i
svenska, ser domen som ett slags symtom på ett förändrat
samhällsklimat:

– Lärarnas status har urholkats och allmänhetens
rättsmedvetande går inte i takt med juristernas, säger Lars
Nivbrant.

Thomas Nygren tillägger:

– Föräldrarnas krav och förväntningar på skolan och lärarna har
också eskalerat, särskilt i storstäderna där konkurrensen om
platserna de mest attraktiva gymnasieskolorna är hög. Det är inte
ovanligt att föräldrarna kommer och säger att ”mitt barn behöver
ett A” – som om det är någonting man bara kan få utan att
förtjäna.

Lars Santelius, ombud på Lärarna Riksförbund, hoppas nu
att den friande domen, som har överklagats till hovrätten,
kommer att ändras.

– Domen är märklig. Läraren blir angripen med direkt koppling
till sin tjänsteutövning. Det finns också ett resonemang i domen
som handlar om själva betygssättningen – som om den i sig
skulle vara en sak för en domstol att ta ställning till eller som att
den i sig skulle förklara förälderns beteende. Det är djupt
problematiskt, säger han.

Det är dock ytterst ovanligt att föräldrar angriper lärare på det
sätt som Lars Nivbrant säger sig ha blivit offer för. Varken
Lärarna riksförbund eller Lärarförbundet har för tillfället tillgång
till någon tillförlitlig statistik i frågan. 

Senast i januari i år gjordes det dock en polisanmälan efter ett
kvartsamtal som slutat med knytnävsslagsmål, även det i en
Stockholmsskola. Och i november förra året dömdes en förälder
för hot mot tjänsteman av hovrätten efter att föräldern hade
skickat aggressiva mejl till en lärare. 

https://www.dn.se/sthlm/kvartsamtal-slutade-i-knytnavsslagsmal/
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Att läraren inte var behörig spelade ingen roll för
bedömningen. Föräldern dömdes till dagsböter och ett
skadestånd på 5.000 kronor till läraren.

– Det var en mycket bra dom som bidragit till att frågan lyfts upp
på bordet. Den synliggjorde lagen om hot mot tjänsteman är
tillämplig för lärare, säger Jens Ranta, ombudsman på
Lärarförbundet.

Enligt honom är det viktigt att medvetenheten om problemet
ökar. Även om de hot om våld som förekommer från föräldrar
gentemot lärare nästan uteslutande kommer via mejl och sms så
är det allvarligt.

– Skolledningarna måste sätta rutiner kring hur detta ska
hanteras. Vi får inte backa och vi måste komma fram till ett läge
där vi lärare känner att regelverket stödjer oss i vårt
yrkesutövande, säger Jens Ranta.

Den friande domen har alltså överklagats. I sin överklagan
skriver kammaråklagare Caroline Frohm att hon anser att
tingsrätten gjort en felaktig bevisvärdering och att de fotografier
som togs på Lars Nivbrants skador inte alls saknar bevisvärde
som tingsrätten ansåg. Hon åberopar också två nya vittnen till
det som hände, kollegor som aldrig hördes under rättegången i
tingsrätten.

Det är i nuläget oklart när hovrätten tar upp fallet.

Läs mer: ”Föräldrar som hotar lärare kan dömas för hot mot
tjänsteman”

Ulrika By

ulrika.by@dn.se

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Lärare skyddas av lagen

• Lärare omfattas av bestämmelsen hot mot tjänsteman (brottsbalken 17

kap 1 §). De tillhör den krets av skyddade objekt som lagstiftningen

avser eftersom de beslut och åtgärder som en lärare fattar inom ramen

för sin tjänsteutövning får rättsverkningar mot mot den enskilde.

• En icke behörig lärare  kan ha samma ansvar och befogenheter som en

behörig i sin anställning. Det kan exempelvis handla om att trygghet och

studiero upprätthålls.

• Om en förälder eller annan person försöker påverka de åtgärder som

en lärare vidtar inom ramen för sin tjänsteutövning så kan det leda till att

hen döms för hot mot tjänsteman.

• För våld mot tjänsteman är straffet böter eller fängelse upp till fyra år,

om brottet är grovt.

Källa: Skollagen, Lärarförbundet, Brottsbalken
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