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Problemen började under höstterminen 2005 då S på rasterna blev jagad 
med järnrör och träkäppar av klasskamraten T. Detta ledde till att skolan 
förbjöd järnrör och träkäppar. T fortsatte att kränka S genom sparkar 
och slag i magen. Vid jultid fick S ett sammanbrott och han anförtrodde 
sig till sin klasslärare och sade att han inte ville leva längre. Läraren blev 
djupt skakad. (Skola A. Dnr 56-2006:1454, s. 1). 
 
S har vid flera tillfällen blivit utsatt för hot, sparkar och slag, med och 
utan tillhyggen. Det kan därför konstateras att han utsatts för annan 
kränkande behandling i lagens mening. (…) Barn- och elevombudet be-
slutar med anledning av det som framkommit i ärendet att framställa ett 
skadeståndkrav mot huvudmannen. (Skola A. Dnr 56-2006:145,4 s. 3, 6). 
 

Att motverka kränkande behandling är en del av skolans demokratiska upp-
drag. Barns och elevers rättighet att inte bli diskriminerade eller kränkta regle-
ras i flera lagar och förordningar som rör utbildningsområdet.1 Sedan den 1 
april 2006 har det demokratiska uppdraget förstärkts ytterligare, då lagen 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever trädde i kraft. Lagen innebär bland annat att deras rättsliga sta-
tus ökar eftersom de ges möjlighet att begära skadestånd om de utsätts för 
kränkande behandling (Prop. 2005/06:38). Citaten ovan är hämtade från det 
första beslutet om krav på skadestånd. Hittills har Barn- och elevombudet vid 
Skolverket ställt krav på åtta skolor att betala skadestånd för att de inte gjort 
tillräckligt för att förhindra kränkning av en elev (www.skolverket.se  
2007-09-14).  
 
                                                           
1 Bland annat skollagen och läroplanerna men även brottsbalken, arbetsmiljölagen, social-
tjänstlagen, FN:s Konvention om barnets rättigheter och Salamancadeklarationen. Källa: 
Prop. 2005/06:38 s 37ff.  
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Syftet med detta kapitel är att studera och analysera de beslutsunderlag som 
ligger till grund för skadeståndskraven, vilket görs utifrån Foucaults syn på 
makt. I beslutsunderlagen beskrivs fallen utifrån anmälarens respektive hu-
vudmannens anförande samt Barn- och elevombudets utredning och bedöm-
ning. De frågor jag utgått från är: Vilka typer av kränkande behandling har an-
mälts och gått vidare till krav på skadestånd och vad säger de om fenomenet 
kränkande behandling? Vilka motsättningar kan urskiljas i beskrivningen av de 
åtta fallen, dels från anmälaren sida och dels från skolans sida? Vilka brister i 
efterlevnaden av lagen framkommer i Barn- och elevombudets bedömning av 
fallen?  
 
Kapitlet inleds med vad den nya lagen kan innebära ur ett elev- respektive 
skolperspektiv, därefter diskuteras definitionen av kränkande behandling samt 
Foucaults syn på makt. Därpå följer en genomgång av de olika typer av kränk-
ningar som anmälts, motsättningar som förekommit samt brister i efterlevnad 
av lagen. Kapitlet avslutas med några reflektioner utifrån Foucaults syn på 
makt. 
 
Vad innebär den nya barn- och elevskyddslagen? 
 
Syftet med barn- och elevskyddslagen är att skapa trygga och demokratiska 
relationer och miljöer där barn och elever respekteras. Lagen omfattar förbud 
mot diskriminering och trakasserier relaterat till diskrimineringsgrunderna kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funk-
tionshinder. Den omfattar även förbud mot annan kränkande behandling. La-
gen gäller för all verksamhet som omfattas av nuvarande skollag, det vill säga 
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grund- och gymnasieskola och kommu-
ners vuxenutbildning, vilket innebär att ett stort antal barn, unga och vuxna be-
rörs av den. Nytt med lagen är att den har ett barn- och elevperspektiv. Den 
utgår från barnens och elevernas behov och deras specifika situation och bero-
endeställning. Tidigare diskrimineringslagar har främst haft ett vuxenperspek-
tiv och reglerat vuxnas beteenden och handlingar gentemot varandra i arbetsli-
vet (Prop. 2005/06:38).  
 
Skolverket har ett särskilt ansvar i att lagen följs och man har därför inrättat ett 
Barn- och elevombud för likabehandling, som har till uppgift att tillvarata 
barns och elevers enskilda rätt. Även de övriga diskrimineringsombudsmännen 
skall se till att lagen följs.2 Samtliga ombudsmän har rätt att föra skadeståndsta-
lan i domstol för ett barn eller en elev. Det är även möjligt för en elev att själv 
                                                           
2 Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen för etnisk diskriminering (DO), 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) samt Handi-
kappsombudsmannen (HO). Källa: Skolverket 2006:9. 
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väcka talan mot skolhuvudmannen, men för de som är under 18 år krävs med-
givande av vårdnadshavare (SOU 2004:50). Enligt Skolverket finns det en ten-
dens till ökning av antalet anmälningar som rör kränkande behandling, år 2002 
var det 292 anmälningar jämfört med 480 år 2006. Skolverket menar att en för-
klaring till ökningen är att problemen faktiskt ökat, men att det också kan bero 
på att området uppmärksammas mer, både massmedialt och i skolors värde-
grundsarbete. Det är dock för tidigt att säga vilken effekt den nya lagen har haft 
på denna ökning (Skolverket. 2006; www.skolverket.se 2007-07-07). 
 
För skolorna innebär lagen ökade skyldigheter och ökat ansvar. Det ställs krav 
på aktivt målinriktat arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och 
annan kränkande behandling, vilket bland annat innebär att de är skyldiga att 
upprätta en likabehandlingsplan som skall följas upp och ses över varje år. I 
oktober 2006 trädde även en förordning i kraft som fastställer barns och elevers 
deltagande i arbetet med likabehandlingsplanerna, vilket innebär att likabe-
handlingsplanen skall upprättas, följas upp och ses över under medverkan av 
barnen eller eleverna. Utformning och omfattning av deras deltagande skall 
anpassas efter ålder och mognad (Förordning 2006:1083 i Skolverket 2006). 
Om det kommer till personals kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt 
har skolan handlingsplikt och utredningsskyldighet, och när det konstaterats att 
det förekommit kränkande behandling skall det fortsatta arbetet präglas av noll-
tolerans. Om huvudmannen, rektorn eller någon i motsvarande ledningsfunk-
tion eller annan personal underlåter att fullfölja sina skyldigheter enligt lagens 
bestämmelser kan huvudmannen bli skadeståndskyldig. Det är alltså huvud-
mannen för skolan, oftast kommunen, som blir skadeståndsskyldig, inte perso-
nalen på skolan (Prop 2005/06:38). Huvudmannen kan välja att betala ska-
destånd, i annat fall går ärendet vidare till försök till förlikning och om det inte 
lyckas följer tingsrättsförhandlingar. 
 
Definition av kränkande behandling 
 
Vad är då kränkande behandling? Enligt Skolverket (2006) är begreppet krän-
kande behandling samlingsnamnet för kränkningar i form av diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling. Samtliga går emot principen om 
alla individers lika värde, och är ofta uttryck för makt och förtryck. Diskrimi-
nering och trakasserier är kopplade till de fem diskrimineringsgrunderna, me-
dan annan kränkande behandling avser ett uppträdande utan diskriminerande 
inslag, och definieras som ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. Mobbning ingår i detta begrepp men även andra former av kränk-
ningar. En viktig utgångspunkt enligt Skolverket är att den enskildes upplevel-
se av kränkning alltid måste tas på allvar (a.a.).  
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I en informationsskrift som vänder sig till barn och elever skriver Barn- och 
elevombudet följande: 
 

Känner du dig ledsen och blir illa behandlad på något sätt? Då kan du 
vara utsatt för kränkande behandling. Kränkningarna kan vara att någon 
skickat elaka mail, SMS eller liknande. Det kan även vara att man uppre-
pade gånger blir retad för hur man ser ut, att man är blyg eller annor-
lunda. Kränkande behandling kan också vara tyst genom att man inte får 
vara med eller att andra himlar med ögonen när man säger något. Våld 
som slagsmål och olika hot är naturligtvis också kränkningar. Det kan 
ibland vara svårt att veta om du blivit kränkt eller inte, men skolan måste 
ta dig på allvar om du känner dig kränkt. (Informationsbroschyr från 
Barn- och elevombudet. www.skolverket.se 2007-08-19). 

 
Vad som framgår av texten är att definitionen av kränkande behandling är vid 
och omfattar olika typer av kränkningar, såväl textburen, verbal, psykosocial 
som fysisk kränkning. Även här betonas att det är individens subjektiva upple-
velse av att vara kränkt som måste tas på allvar, vilket kan tolkas som rätt till 
respekt, delaktighet och inflytande, men även att få bekräftelse för sin självbild 
eller som Bauman uttrycker det, att bli bekräftad för sitt självporträtt (Bauman 
1990).  
  
Definitionen ger uttryck för vad Persson (2000) benämner individualisering, 
tillhörighetsreglering och ökad relationsmodernisering. Individualisering inne-
bär individens möjlighet att vara den individ hon anser sig vara, tillhörighetsre-
glering individens relationer till andra, till samhället och vad man måste göra 
för att kunna säga att man tillhör en grupp, en organisation eller ett samhälle, 
och här ingår även samhälleliga föreställningar om hur individen måste vara 
för att uppfattas som en individ. Relationsmodernisering innebär att nästan alla 
relationer mellan individer och mellan individer och kollektiv blir utsatta för ett 
förändringstryck i riktning mot ömsesidig respekt och individuell integritet, 
vilket blir tydligt i relationer mellan över- och underordnade, enligt Persson.  
 
Tillhörighetsreglering handlar också om distinktionerna ”vi” och ”de”, vilket 
inom sociologin även kan uttryckas i skillnaden mellan ingrupp och utgrupp. 
Ingruppen står för solidaritet och inbördes tillit, medan utgruppen står för fient-
lighet, misstänksamhet och aggressivitet (Bauman 1990). Rätten att få vara sig 
själv och att ingå i en gemenskap och bli respekterad kan även beskrivas med 
termerna frihet och beroende. Vilken grad av frihet en individ har eller inte har 
är en fråga om makt. Bauman ser makt som en möjlighet att handla, och makt 
blir på så sätt möjliggörande. Han skriver: 
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Att ha mindre makt eller vara maktlös betyder att man måste dämpa sina 
drömmar eller avstå från att försöka förverkliga sina syften eftersom de 
nödvändiga resurserna saknas. (…) Att ha makt är att kunna handla med 
relativt stor frihet; men att inte ha makt eller att ha mindre makt än andra 
betyder att den egna valfriheten begränsas av de beslut som andra fattar. 
(1990:141). 

 
Foucaults syn på makt 
 
Liksom Bauman menar Foucault att makt är möjliggörande. Huhtala (2004) 
skriver att Foucault ser makt som relationell, kontextuell och historisk. Makt 
finns i alla mänskliga relationer och är inte enbart begränsande utan också pro-
duktiv och möjliggörande. Foucault menar att där det finns makt finns det mot-
stånd:  
 

…att där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just där-
för, motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till makten 
(Foucault 2002:105). 

 
Överallt finns det motståndspunkter i vad han kallar för maktnätet, punkter som 
består av olika typer av motstånd: ”…. möjliga, nödvändiga, osannolika, spon-
tana, vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kom-
promissvilliga, egennyttiga eller beredda till offer; …” (2002:106), och de ut-
gör den andra sidan i maktrelationen: 
 

Liksom maktrelationernas nät till sist bildar en tät väv, som går tvärs ige-
nom apparaterna och institutionerna utan att riktigt ta fäste där, går ock-
så motståndspunkternas svärm tvärs igenom samhällsskikten och indivi-
derna. (Foucault 2002:106). 

 
Foucaults syn på makt kan delas in i olika former av makt: reglerande, discipli-
när och pastoral (se Hermann 2004; Huhtala 2004; Lindgren 2007). Den regle-
rande makten, eller bio-politik, kan ta sig uttryck i regeringsformer för kontroll 
av befolkningen. Denna form av makt är totaliserande och riktar sig mot be-
folkningens livsföring. Den disciplinära makten riktar sig mot kroppen och är 
individualiserande, och den moderna subjektiviteten framstår som en produkt 
av tvång och disciplinering. Som subjekt är individen disciplinerad och kan ses 
som ett objekt för makten. Den pastorala makten gör individerna till subjekt för 
sig själva, den kräver en aktiv individ och att kontrollen ligger hos individen 
själv, till skillnad från den disciplinära makten (Huhtala 2004). Om pastoral 
makt skriver Huhtala: 
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…. power and subjugation are now seen to act ”through subjectivity in-
stead of upon it. (Huhtala 2004:53). 

  
Lindgren (2007) sammanfattar Foucaults syn på makt på följande sätt: 
 

Makt i sig är således, enligt Foucault, inte liktydigt med en viss institution 
eller struktur. Och den är inte heller en förmåga eller ett resursinnehav 
som vissa personer är utrustade med. Makt är snarare synonymt med en 
elementär kraft, vilken är immanent i alla förekommande sociala relatio-
ner. Den kan förstås som en neutral kapacitet att verka, påverka och för-
ändra. Och den är till sin karaktär relationell och operationell …. 
(2007:360). 

 
Foucault var intresserad av maktens utövning och ansåg därför att studier av 
makt skulle inriktas på de praktiker i vilka de utövas samt hur de underordnade 
påverkades (Lindgren 2007). Med utgångspunkt i Foucaults syn på makt anser 
Hermann (2004) att pedagogik kan ses som en specifik maktform eller ledar-
konst: 
  

Vi kan med Foucault uppfatta uppfostran, utbildning och undervisning 
som en rad metoder och tekniker som siktar på produktion av individer 
med hänsyn till bestämda mål. Dessa metoder och tekniker kan uppfattas 
som undervisning, utveckling, underkastelse, dialog, lek med mera … 
(2004:86).  

 
I den moderna maktutövningen formas individerna och deras relationer till var-
andra genom olika metoder, vilket kan innebära att man individualiserar, diffe-
rentierar, jämför, homogeniserar, hierarkiserar och utestänger vissa individer. 
Dessa metoder leder till normalisering, gemensamma normer för hur vi ska 
handla i olika sammanhang (Hermann 2004. Se även Foucault 2003). 
 
Bartholdsson (2003) menar att den disciplinerande och normaliserande maktut-
övningen i skolan handlar om att försöka hantera mångfald och skapa ordning 
och nyttiga individer. Hon diskuterar även relationen mellan lärare och 
elev/föräldrar och vikten av att man som lärare förvaltar makten rätt. Hon skri-
ver: 
 

På så sätt är, lärare, liksom elever och föräldrar, systemets fångar. Alla 
lever i sitt eget korstryck av förväntningar från olika håll. Alla försöker så 
gott det går att göra rätt. Men precis som att elever, som befinner sig 
längst ner i skolans maktstruktur, har möjligheter att utveckla strategier 
för att hantera sin tillvaro i systemet, har också lärare handlingsutrymme.  
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Detta måste förvaltas väl eftersom lärare har makt över elever och står 
som auktoriteter i förhållande till föräldrar. Därför är det av största vikt 
att som lärare reflektera över hur denna makt förvaltas. (2003:144). 

 
Även Persson (2003) har studerat skolans maktutövning utifrån Foucaults syn 
på makt och menar att makt främst är makt- och motståndsrelationer. Vidare 
påpekar han att även om maktrelationen mellan ett litet barn och en vuxen kan 
framstå som ofördelaktig kan makt, om det definieras som att frambringa, för-
ändra och hindra handlande, innebära att barnet kan utöva makt om det får den 
vuxne att handla. Detta varierar dock beroende på hur relationen mellan barn 
och vuxen ser ut och i vilken grad barnet befinner sig i den vuxnes våld. Han 
skiljer även på flyktiga respektive tröga maktrelationer. Den flyktiga innebär 
att individerna är jämställda beträffande sanktionsmöjligheter, den tröga inne-
bär att maktutövningen är ojämlik och som exempel nämner han relationen 
mellan lärare och elev, där läraren förfogar över fastställda rättigheter att sank-
tionera en elevs handlande. Men ytterst bestäms lärarens handlingsutrymme av 
de lagar och förordningar som styr utbildningssystemet. 
  
Olika typer av kränkande behandling 
 
Hittills har skadestånd begärts för sex pojkar och två flickor. Besluten om ska-
deståndskrav har tagits under perioden september 2006 till september 2007. I 
tabell 1 redovisas skola, kön, vilken årskurs eleven gick i vid tiden för anmä-
lan, former av kränkningar samt skadeståndsbelopp.3 

                                                           
3 Även om handlingarna är offentliga har jag valt att inte använda skolornas namn utan be-
nämner dem från A till H. 
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Skola Kön och årskurs Kränkning Skadeståndsbelopp 

A Pojke år 2 Hot, sparkar, slag med el-
ler utan tillhyggen 

50 000 kr 

B Pojke år 6 Slängd på ett bord, ansik-
tet tryckt mot bord, sugen i 
ansikte och mun med 
spånsug 

25 000 kr 

C Pojke år 3 Retad, provocerad och ho-
tad 

25 000 kr 

D Flicka år 6 Utfryst, nedsättande kom-
mentarer och blickar 

40 000 kr 

E Pojke år 3 Slagen, knuffad, retad, 
nedsättande kommentarer 

25 000 kr  
för kränkning, 6 300 
kr för sveda och värk 

F Pojke år 2 Utfryst, verbala kränk-
ningar 

10 000 kr 

G Flicka år 9 Utfryst, verbala kränk-
ningar, hotad, sten i huvu-
det, benen undandragna 

75 000  
kr, inklusive sveda 
och värk 

H Pojke år 7 Utfryst, verbala kränk-
ningar, hot, via sms, bild-
buren kränkning, olaga 
frihetsberövande genom 
fasttejpning 

150 000 kr 

 
Tabell 1. Sammanställning av de åtta fall som gått vidare till begäran av skadestånd 
 

Källor: Dnr 56-2006:1454; Dnr 56-2006:227; Dnr 56-2006:2417; Dnr 56-
2006:1873; Dnr 55-2006:2399; Dnr 56-2006:2814; Dnr 56-2006:1816; Dnr-
55-2007:1906. 

 
Samtliga fall rör grundskolan, årskurs 2-9, inga fall från förskolan eller vuxen-
skolan finns hittills bland skadeståndskraven. Kränkningarna har i sju fall varit 
återkommande och pågått under längre eller kortare tid och utförts av elever 
mot andra elever. I ett fall har kränkningen utförts av en lärare och inträffat vid 
ett tillfälle. Skadeståndbeloppen varierar mellan 10 000 konor och 150 000 
kronor. I förarbeten till lagen framgår att kränkningens art och omfattning har 
betydelse för skadeståndets storlek, och att avsiktlig diskriminering leder till 
högre skadestånd än oavsiktlig (Prop 2005/06:38). Vidare kan ersättning utgå 
för sveda och värk, vilket har skett i två fall. Som framgår av tabellen före-
kommer olika typer av kränkande behandlingar, och det rör sig oftast om en 
kombination av flera typer av kränkningar i ett och samma fall. Kränkningarna 
har varit såväl fysiska, verbala, psykosociala som text- och bildburna. De ver-
bala kränkningarna har varit vanligast. 
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Verbala kränkningar 
 
I sex fall har det förekommit verbala kränkningar som handlat om nedsättande 
kommentarer om elevens klädsstil, utseende eller beteende. I en anmälan anges 
att en flicka i årskurs fem som främst var utsatt av två andra flickor fått höra 
viskningar och fniss, och fått pikar om sina kläder (Skola E. Dnr 56-
2006:2417, s. 1.). En pojke i årskurs två har av en annan pojke fått höra att han 
ritar fult och att han är sämre än de andra eleverna i klassen. Ytterligare en an-
nan pojke i årskurs två har blivit kallad för fula ord (Skola D. Dnr 55-
2006:2399, s. 1). I en annan anmälan framkommer att en pojke i årskurs fyra 
blivit retad för sin övervikt, och en flicka slutligen i årskurs nio har blivit kal-
lad för CP-unge.  
 
Psykosociala kränkningar 
 
I fyra fall förekommer psykosocial kränkning i form av utfrysning. Eleverna 
har upplevt att de är ensamma och att de utesluts från den sociala gemenskapen 
i klassen. Som exempel kan nämnas en flicka i årskurs fem som inte har några 
kamrater och som inte blir tillfrågad om hon vill vara med. Hon sitter ofta för 
sig själv och går och gömmer sig på rasterna. (Skola E. Dnr 56-2006:2417, s. 
1). I en annan anmälan framkommer att en flicka i årskurs nio blev utfryst, vil-
ket beskrivs på följande sätt.  
 

E var ensam i klassen och utfryst av alla elever där. Ingen talade med 
henne eller inkluderade henne i klassen. Hon satt själv under de flesta 
lektionerna. Om hon satte sig bredvid någon elev i klassen flyttade 
klasskamraten på sig. (Skola G. Dnr 55-2006:1816, s. 2).  

 
Även en pojke i årskurs två har varit utsatt för utfrysning. Han har inte haft 
någon att leka med på rasterna, speciellt inte när den pojke som utsatt honom 
för kränkningar varit i skolan. Han har också blivit bortkörd från sandlådan när 
han lekt med andra barn av den som kränker honom (Skola F. Dnr 56-
2006:2814, s. 1). En pojke i årskurs sju upplevde att en av de andra pojkarna i 
klassen försökte utesluta honom från gemenskapen. 
 

A upplevde att B försökte frysa ut honom från kompisarna i klassen. B tog 
bland annat med sig pengar till skolan och köpte godis till alla eleverna i 
klassen utom A. De elever som tidigare umgåtts med A började umgås 
endast med B. (Skola H. Dnr 55-2007:1906, s. 1). 
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Utifrån skolans perspektiv anges det i flera fall vara en självvald ensamhet, 
men utifrån elevens perspektiv kan det snarare handla om att undgå att bli 
kränkt. I ett fall drar sig eleven ofta undan på rasterna och vid ett tillfälle göm-
mer hon sig på toaletten och skickar ett sms till sina föräldrar och talar om att 
flickorna i klassen är dumma mot henne (Skola E. Dnr 56-2006:2417, s. 2). 
Skolan däremot menar att ensamheten är självvald: 
 

Rektorn följde upp elevvårdskonferensen med R:s mentorer. De uppgav 
att R ofta försvann under rasterna och att någon av rastvärdarna då gick 
in och hämtade henne. Mentorerna upplevde att klasskamraterna försökte 
få med R men att hon inte ville vara med. (Skola E, Dnr 56-2006:2417, s. 
4).  

 
Även i ett annat fall, där skolan ansåg att eleven inbillade sig att hon blev 
kränkt, menade skolan att ensamheten var självvald: 
 

E:s uppfattning om att hon var utfryst delades inte av hennes klasskamra-
ter eller lärare. De tillstod att hon ofta var ensam men de ansåg att hen-
nes ensamhet var självvald. Kamraterna upplevde att E avvisade deras 
försök att närma sig henne. (Skola G. Dnr 55-2006:1816, s. 4).  

 
Eleven däremot hänvisar till bristen på tillit gentemot sina klasskamrater. I an-
mälan framkommer att: 
 

Påståendet om att E avvisat sina klasskamrater stämmer inte. Hon har 
dock fått svårare att lita på eleverna i klassen. (Skola G. Dnr 55-
2006:1816, s. 5). 

 
Fysiska kränkningar 
 
I flera fall har eleverna utsatts för allvarliga och brutala fysiska kränkningar. I 
en anmälan uppges att en pojke i årskurs två utsatts för fysisk kränkning och 
hot av andra elever. Han har vid flertal tillfällen blivit sparkad och slagen, med 
och utan tillhyggen samt blivit hotad. Kränkningarna har bland annat bestått i 
att pojken på rasterna blivit jagad med järnrör och träkäppar. Han har även bli-
vit sparkad och slagen i magen. Han har också vid ett annat tillfälle blivit sla-
gen med en tjock träbräda. Framför allt har det varit en annan elev som kränkt 
honom. 
 
Ett fall rubriceras som olaga frihetsberövande och har därför det högsta kravet 
på skadestånd. En pojke har vid två tillfällen blivit fasttejpad, första gången vid 
en stolpe och andra gången vid ett träd. Vid båda tillfällena har ett stort antal 
andra elever stått och tittat på. Vid första tillfället filmade en elev händelsen 
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och filmen lades ut på Internet. Vid det andra tillfället filmade flera andra ele-
ver fasttejpningen med sina mobiltelefoner och även vid detta tillfälle lades 
filmen ut på Internet. 
 

Det var under en lunchrast och A pratade med en annan elev när två ele-
ver med kraftigt våld tog tag i A och tejpade fast honom vid ett träd på 
skolgården. A blev tejpad över hela kroppen, bland annat över munnen 
och huvudet. Den elev som var med och tejpade fast honom första gången 
var även med vid andra tejpningen. (Skola H. Dnr 55-2007:1906, s. 2-3). 

 
I en annan anmälan anges att en pojke i årskurs sex har blivit utsatt för kränk-
ning av en lärare. Eleven fick under en lektion en tillsägelse av läraren att inte 
tugga tuggummi, varvid eleven slängde ut tuggummit. Läraren fick dock senare 
under samma lektion ett vredesutbrott: 
 

Senare under samma lektion lekte A med dammsugaren som är avsedd att 
suga sågspån med. Läraren fick då ett vredesutbrott och tog tag i A, 
slängde honom på ett bord och tryckte ner ansiktet hårt mot bordet. Lä-
raren tog samtidigt tag i dammsugaren och sög A först i ansiktet och se-
dan i munnen. (Skola B. Dnr 56-2006:1873, s. 1) 

 
I ytterligare två fall förekommer någon form av fysisk kränkning. En pojke i 
årskurs två har blivit knuffad och slagen av sina klasskamrater, och en flicka i 
årskurs nio fick vid ett tillfälle en sten i huvudet och benen undandragna. 
 
Text- och bildburna kränkningar 
 
I ett fall förekommer textburen kränkning i form av hotbrev som vid olika till-
fällen skickas hem till eleven. Eleven hade under en period varit borta från sko-
lan och i breven angavs att hon skulle få problem om hon kom tillbaka. Hon 
”skulle få ett helvete om hon kom till skolan” och inte heller skulle hon tro att 
hon var ”trygg med sin assistent.” (Skola G. Dnr 55-2006:1816, s. 2). Breven 
utreddes av polis, och de rapporterades till antimobbningsgruppen på skolan 
och till ansvarig lärare. Ingen av eleverna medgav dock eller kände igen dessa 
kränkningar. I ett annat fall förekommer som tidigare nämnts bildburen kränk-
ning i form av att kränkningarna filmats och lagts ut på Internet. Eleven har 
även fått hot via sms. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de olika typerna av kränkande behand-
lingar kan ses som makt i varierande grad av synlighet. De kan också ses som 
olika makttekniker i Foucaults mening, olika maktutövningar varigenom indi-
viden skapas i dominansrelationer (se Hermann 2004). De kan även förstås 
utifrån begreppen individualisering och tillhörighetsreglering (Persson 2000). 
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De verbala kränkningarna eleverna utsätts för såsom kommentarer om kläds-
stil, beteende eller utseende, inkräktar på deras möjlighet att vara den individ 
de är eller vill vara, och begränsar deras handlingsutrymme. De psykosociala 
kränkningarna kan förstås utifrån begreppet tillhörighetsreglering, eleverna 
utestängs från gruppen genom att bli utfrysta. I några av de fall där det före-
kommit psykosociala kränkningar är det tydligt att det är de vuxna i skolan 
som haft tolkningsföreträde, ensamheten ansågs vara självvald, medan eleverna 
snarare verkar ha försökt undgå att bli kränkta. Ensamheten har varit påtving-
ad, och kan ses som en strategi att hantera tillvaron i systemet. Utifrån Fouca-
ults diskussion om motstånd kan det ses som ett nödvändigt motstånd. 
 
Olika uppfattningar om vad som är kränkande behandling 
 
Den främsta motsättningen som framkommer är skilda uppfattningar om vad 
som anses vara kränkande behandling, vilket förekommer i fem fall. I flera 
skolor har man utgått från begreppet mobbning vilket inte omfattat de kränk-
ningar eleverna blivit utsatta för. Detta har fått till konsekvens att elevernas 
subjektiva upplevelser inte tagits på allvar, och i vissa fall finns även en ten-
dens till individualisering och differentiering.  
 
Individens subjektiva upplevelse tas inte på allvar  
 
Enligt Skolverket (2002a) är en vanlig missuppfattning att skolor tror att det 
bara är mobbning som utgör kränkande behandling, vilket även framkommer i 
mitt material. I flera fall förekommer att elevens/föräldrars upplevelse inte an-
ses vara mobbning enligt skolans definition, och det som skett har bagatellise-
rats.  
 

A började vid Brukskolan hösten 2005 i årskurs 2. Redan efter någon dag 
började de andra eleverna reta, knuffa och slå honom och kalla honom 
fula ord. Skolan ansåg dock att det inte handlade om mobbning och A 
fick inte någon hjälp. Modern fick höra att de andra eleverna bara ”tes-
tade” A för att han var ny. (Skola D. Dnr 55-2006:2399, s. 1). 

 
Vid ett möte åtta månader senare fortsatte läraren att hävda att A inte var mob-
bad utan menade att det var lekar som ibland spårade ur (Skola D. Dnr 55-
2006:2399, s. 1). Skolan gick även ut i lokalpress och vidhöll att eleven inte 
var mobbad, vilket försvårade situationen ytterligare. ”I mitten av oktober upp-
gav rektorn i lokalpressen att A inte var mobbad. Efter detta kunde A inte gå ut 
ur huset utan att elever skrek till honom att han ljög. A mådde ändå sämre av 
att inte bli trodd.” (Skola D. Dnr 55-2006:2399, s. 2). Det framkommer även i 
anmälan att skolan inte pratat med eleven om vad som hänt eller försökt reda ut 
händelser och bråk.  
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Varken kuratorn eller rektorn har pratat med honom för att höra hur han 
upplevt saker eller hur han mått. (Skola D. Dnr 55-2006:2399, s. 3). 

 
I ett annat fall menar anmälaren att skolan ansåg att flickan inbillat sig att det 
varit kränkande behandling:  

 
Personalen i skolan ansåg att E inbillade sig att hon blev kränkt och att 
hon hittade på saker, bl.a. att eleverna bytte plats om E satte sig bredvid 
någon. Personalen ansåg även att E sökte uppmärksamhet och stötte bort 
de andra eleverna i klassen. E påtalade till rektorn och lärare att elever-
na sade elaka saker om henne, men personalen trodde att E hört fel och 
ansåg att hon istället borde tänka positivt. (Skola G. Dnr 55-2006:1816, 
s. 1). 

 
I två fall menar skolan att det inte är mobbning utan konflikter (Skola F. Dnr 
56-2006:2814, s. 2;Skola H. Dnr 55-2007:1906, s. 3). Som exempel kan näm-
nas fallet med pojken som blev fasttejpad. I anmälan framkommer att skolan 
till en början inte ansåg att det var mobbning. Huvudmannen anger att: 
 

Konflikten mellan A och B, som A:s mor anser är mobbning, har pågått 
sedan december 2005 och fram till april 2007 när modern höll A hemma. 
Skolans bild är att det varit A som kränkt andra elever i många samman-
hang. Av uppgifter som inkommit till Skolverket anser skolan att det inte 
varit fråga om någon mobbning under årskurs 6, utan båda eleverna 
hade lika stor del i konflikterna. (Skola H. Dnr 55-190,6 s. 3). 

 
Det är inte enbart en snäv tolkning av begreppet kränkande behandling som 
medför att individens subjektiva upplevelse inte tas på allvar. Det förekommer 
även exempel på att allvaret i situationen inte uppmärksammas av de vuxna: 
 

Den 18 maj blev S och de andra eleverna i klassen jagade av T med en 
pinne. En av eleverna ropade länge på hjälp innan någon av lärarna tog 
situationen på allvar. Eleven fick ropa många gånger innan läraren tog 
pinnen från T. De tre övriga lärarna reagerade inte på situationen över-
huvudtaget. (Skola A. Dnr 56-2006:145, s. 2). 
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Eller att föräldrars upplevelser inte tas på allvar. 
 

Föräldrarna bad från början klassläraren att hålla uppsikt över R, sär-
skilt under rasterna, och berätta om något hände. Läraren sa dock att allt 
verkade bra. Under vårterminen 2006 uppgav läraren fortfarande att allt 
verkade bra trots att föräldrarna var oroliga för sin dotter som alltid var 
ensam i skolan. (Skola E. Dnr 56-2006:21417, s. 1.)  

 
Tidigare utredningar som gjorts vid Skolverket har visat att det är vanligt att 
skola och hem har olika uppfattningar om en elev är utsatt för kränkningar eller 
inte (Skolverket 2002a, se även Persson 2000). I de fall där skola och föräld-
rar/elev har olika uppfattningar framkommer tydligt att det är skolans företrä-
dare som har haft tolkningsföreträde. Oenigheten mellan anmälare och skola 
aktualiserar frågan om vem som egentligen äger makten att definiera vad som 
är kränkande behandling (jmf Hägglund 1996:25). I tidigare tillsynsärenden har 
Skolverket gjort bedömningen att det är den enskilde elevens känsla och inte 
skuldfrågan eller skolans eventuella kriterier för vad som är kränkande eller 
inte som ska vara avgörande för skolans ansvar att utreda händelser eller vidta 
åtgärder: 
 

Skolornas skyldighet att vidta åtgärder får alltså inte inskränkas av en 
stelbent begreppsanvändning i de lokala styrdokumenten som medför att 
skolan avstår från att utreda förhållandena och vidta åtgärder. (Skolver-
ket. 2002:7). 

 
I och med den nya lagen förtydligas detta ytterligare och i samtliga sex fall har 
Barn- och elevombudet gjort bedömningen att det är frågan om kränkande be-
handling enligt barn- och elevskyddslagen. 
 
Individualisering och differentiering 
 
Det finns även en tendens att se den utsatta eleven själv som problemet, vilket 
får till följd att de åtgärder skolan vidtar inriktas på att förändra beteendet hos 
den elev som är utsatt (jmf Skolverket 2002a:15). I ett fall beskriver anmälaren 
följande: 
 

Föräldrarna har sedan årskurs 1, läsåret 2002/03 försökt uppmärksam-
ma skolan på att C var utsatt för kränkningar. Skolan uppgav dock att det 
inte var mobbning enligt skolans definition. De ansåg att C var utåtage-
rande och att det var han som var problemet. (Skola C. Dnr 56-
2006:2277, s 2.). 
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Skolans åtgärder inriktades på elevens beteende, och personalen på skolan för-
sökte hantera situationen genom att påminna honom om att man inte får slåss. I 
det handlingsprogram som upprättats för honom var huvudmålet att han skulle 
lära sig hantera konflikter och respektera andra människors egenvärde (Skola 
C. Dnr 56-2006:2277, s. 2, 3).  
 
Likaså i båda fallen där skolorna ansåg att det rörde sig om konflikter och inte 
mobbning, menade de att eleverna själva varit vållande till konflikterna. I ett av 
fallen menar skolan att deras arbete med pojken inte varit framgångsrikt efter-
som de inte lyckats få honom att se sin del i dessa (Skola D. Dnr 55-2006:2399 
s 4). I båda fallen gör dock Barn- och elevombudet bedömningen att det är 
kränkande behandling. Att eleven i det ena fallet agerat aggressivt på kränk-
ningarna ändrar inte bedömningen eftersom det framkommer, både från anmä-
laren och huvudmannen, att han blivit retad, provocerad och hotad (Skola C. 
Dnr 56-2006:2277, s. 5.).  
 
Här är skolorna således av den uppfattningen att det är den utsattes beteende 
som skall rättas till, vilket utifrån Foucault kan tolkas som disciplinerande och 
normaliserande maktutövning (jmf Bartholdsson 2003). Genom disciplinering 
skall individen normaliseras och framtvinga homogenitet. Foucault skriver att 
det disciplinära straffet har till funktion att minska avstegen från ordningen och 
det bör vara korrektivt och rätta till de brister individen har, vilket kan åstad-
kommas genom dressyrmekanismer (Foucault 2003). Åtgärderna skolorna vid-
tar leder till både individualisering och differentiering i Foucaults mening. In-
dividualisering genom att åtgärderna riktar sig till den enskilde eleven i syfte 
att den skall bli bättre, och differentiering genom att insatserna inriktas på be-
stämda sidor av elevens beteende. I de ovan nämnda fallen disciplineras ele-
verna genom vuxnas maktutövning eftersom vuxna anser att bristen finns hos 
eleverna, men även genom självtekniker, då eleverna själva görs ansvariga för 
att korrigera sitt beteende under ledning av lärarna. Utifrån Perssons (2003) syn 
på makt utgör relationen även en trög maktrelation, relationen är ojämlik och 
det är läraren som förfogar över sanktionsmöjligheterna. Åtgärderna har främst 
varit inriktade på eleverna och att förändra deras beteenden, man har inte inrik-
tat sig på personalens bemötande och handlande gentemot eleverna och föräld-
rarna. Endast i ett fall har detta skett, när en elev upplevt sig kränkt av en lära-
re.  
 
Konsekvenser och svårigheter från ett elev- respektive skolperspektiv 
 
I de olika fallbeskrivningarna framkommer att då elevens/föräldrars upplevel-
ser inte tas på allvar får detta vissa konsekvenser för eleven, men det säger 
också något om de svårigheter som kan finnas för personalen i skolan. Några 
konsekvenser för de utsatta eleverna kan vara: 
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• Negativ självbild. 
• Kränkning i dubbel bemärkelse. 
• Brist på delaktighet och inflytande. 
• Brist på förtroende och tillit till personal, men även till andra elever. 
• Att inga åtgärder sätts in. 
 
Att inte tas på allvar kan få negativa konsekvenser för den utsattes självbild, 
och att först bli kränkt och sedan inte trodd av de vuxna i skolan kan framstå 
som kränkning i dubbel bemärkelse, och de vuxna i skolan blir på sätt och vis 
också delaktiga i att kränka eleven. Som exempel kan nämnas ett fall där för-
äldrarna vill att deras pojke dels skulle få upprättelse för att han utsatts för 
kränkande behandling, och dels att skolan skulle göra klart för honom att han 
är trodd (Skola F. Dnr 56-2006:2814, s. 2). Att inte tas på allvar visar även 
brist på delaktighet och inflytande. Enligt Näsman (2004) bygger barns och 
elevers delaktighet på deras eget aktörsskap, men även på hur andra förhåller 
sig till det. I de fall där eleverna inte blir tagna på allvar handlar det inte om 
inflytande. De kommer till tals, men eftersom deras åsikter inte tas på allvar 
och inte får någon reell betydelse framstår det inte som något egentligt infly-
tande, utan snarare som åsiktsyttringar som inte beaktas och kan betraktas som 
skendemokrati (jmf Hart 1997). Delaktighet, inflytande och ansvar kan utifrån 
ett elevperspektiv ses som en disciplineringsteknik för att få självständiga indi-
vider (jmf Huhtala 2004), men då krävs att vuxna är beredda att lyssna och 
respektera vad som sägs. Konsekvensen av att inte bli trodd kan även innebära 
att eleven tappar förtroendet för personalen och därför inte talar om vad som 
händer. 
 

S har inte förtroende för personalen och talar därför inte alltid om när 
saker händer. Det är istället ofta modern som kontaktar skolan och in-
formerar om händelser som S berättat om hemma. (Skola A. Dnr 56-
2006:1454, s. 2).  

 
Slutligen kan det innebära att inga åtgärder sätts in för att komma tillrätta med 
kränkningarna. 
 
I de olika fallbeskrivningarna framkommer även att det ur ett skolperspektiv 
kan innebära vissa svårigheter. Några av dessa är: 
 
• Att avgöra när det är kränkande behandling.  
• Att upptäcka kränkande behandling.  
• Konflikter med föräldrar försvårar samarbete och åtgärder. 
• Att åtgärder bestäms men inte utförs. 
• Oenighet bland personal.  
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När det gäller dilemmat att kunna avgöra när det är kränkande behandling kan 
Barn och elevombudets bedömningar vara en vägvisare. Barn och elevombudet 
menar att kränkande behandling rör sig om uppträdanden som kränker elevens 
värdighet. Bagatellartade företeelser som är naturliga på det stadium det före-
kommer och ordinära bråk mellan barn i lägre åldrar utesluts därför (Skola F. 
Dnr 56-2006:2814, s. 4). Barn och elevombudet framhåller även att det är skill-
nad mellan retsam jargong och mobbning och hänvisar till att ett barn eller en 
elev inte kan sägas vara kränkt i lagens mening så snart de är inblandade i ett 
bråk eller en konflikt så länge beteendet är ömsesidigt. Men om det inte är på 
lika villkor och en elev ger klart uttryck för att hon eller han känner sig kränkt 
och illa behandlad av det bråk som pågår, måste elevernas uppträdande gent-
emot denne anses som kränkande. Av detta går att utläsa att om ett bråk eller 
en konflikt inte är på lika villkor, och om en elev klart uttrycker att han/hon 
känner sig kränkt är det kränkande behandling. Men då uppstår frågan, vad 
händer om eleven inte kan eller vågar uttrycka detta? 
 
Det finns även exempel på att det är svårt att upptäcka när det sker kränkande 
behandling. Det är svårt att ha uppsikt överallt, vilket kan medföra att händel-
serna inte följs upp. I ett fall framkommer att skolan är svårövervakad och att 
de därför avser att utveckla rastvaktssystem (Skola H. Dnr 55-2007:1906, s. 5). 
I undersökningar som Skolverket (2002a) gjort framkommer att ofta sker den 
kränkande behandlingen på annan tid än lektionstid, till exempel utomhus, i 
korridorerna, i uppehållsrum och vid toaletterna och därför är det viktigt att 
vuxna finns tillgängliga vid dessa platser. Vidare betonas att skolorna måste i 
det förebyggande arbetet förstå omfattningen av det tillsynsansvar för eleverna 
som skolan övertar från föräldrarna i samband med fullgörandet av skolplikten 
(2002a). I en undersökning som gjorts om kränkande handlingar och informella 
miljöer utifrån ett elevperspektiv framkommer dock att kränkande handlingar 
förekommer överallt på skolan och kan hänföras till personer och sammanhang 
snarare än till vissa miljöer och platser (Skolverket 2002b). Med andra ord är 
det inte lätt att som vuxen finnas överallt och lagen ställer därmed krav på ökad 
övervakning. 
 
I samtliga fall förekommer konflikter med föräldrar som försvårar samarbete 
och åtgärder, i de flesta fall är det konflikten om det är kränkande behandling 
eller inte som är utgångspunkten, eller att föräldrar anser att skolan inte kan 
trygga elevernas säkerhet. Men det kan även handla om att man är oenig om 
vad som skall göras för att komma tillrätta med den kränkande behandlingen. 
Det förekommer även att åtgärder bestäms men inte utförs, vilket kan bero på 
bristande kommunikation mellan olika parter. Även meningsskiljaktigheter 
bland personal förekommer, till exempel om åtgärder ska vidtas eller inte, vil-
ket aktualiserar frågan om vems är ansvaret. När ska det anses vara skolans 
ansvar och när är det hemmets?  
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Brister i efterlevnad av lagen 
 
Med utgångspunkt i Barn- och elevombudets bedömningar av de enskilda fal-
len framkommer ett antal brister i efterlevnaden av lagen. Dessa kan delas in i 
fyra kategorier; bristande utredning (§ 8 i lagen), bristande åtgärder (§8 i la-
gen), brister i förebyggande arbete (§7 i lagen) och brister i likabehandlings-
planen (§6 i lagen). I tabell 2 görs en sammanställning av de brister som fram-
kommit på respektive skola, utifrån de fyra kategorierna. 
 
Skola Utredning Åtgärd Förebyggande Likabehandlingsplan 
A Ingen Ej tillräckliga  Synliggör inte arbete 

mot trakasserier. Inget 
stöd för hur elever och 
personal skall agera vid 
kränkande behandling. 
Inga rutiner för uppföl-
jande insatser. 
Inga rutiner för hur 
dokumentation av ären-
det ska ske. 
 

B Brist i ut-
rednings- 
skyldighet. 
Föräldrar 
kontaktades 
inte med en 
gång. 
 

   

C  Avsaknad av 
konkreta åtgär-
der. Bristande 
dokumentation. 
Bristande in-
formation till 
föräldrar. 

 Synliggör inte arbete 
mot alla former av 
diskriminering. Inget 
stöd för hur elever och 
personal skall agera vid 
kränkande behandling. 
Inga rutiner för uppföl-
jande insatser. Inga 
rutiner för hur doku-
mentation av ärendet 
ska ske. 
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Skola Utredning Åtgärd Förebyggande Likabehandlingsplan 
D Brist i ut-

rednings-
skyldighet. 
Sent age-
rande. 

Ej tillräckliga. 
Fel fokus i 
åtgärd. 

Inga konkreta 
förebyggande 
åtgärder vidta-
gits. 

Saknas konkreta, plane-
rade förebyggande åt-
gärder. Inget stöd för 
hur elever och skolper-
sonal skall agera vid 
kränkande behandling. 
Inga rutiner för uppföl-
jande insatser. 
Inga rutiner för hur 
dokumentation av ären-
det ska ske. 
 

E  Sent agerande. 
Fel fokus i 
åtgärd. 

Inga specifika 
förebyggande 
åtgärder vidta-
gits för utsatt 
elev. 

Handlar enbart om 
mobbning. Inga konkre-
ta förebyggande åtgär-
der att genomföra under 
året. Inga rutiner för 
uppföljande insatser. 
Inga rutiner för hur 
dokumentation av ären-
det ska ske. 
 

F Brist i ut-
rednings-
skyldighet. 
Sent age-
rande.  
Bristfällig 
dokumenta-
tion av ut-
redning. 

Ej tillräckliga. 
Fel fokus i 
åtgärd. 
Inga långsiktiga 
lösningar. 
Ingen utvärde-
ring av åtgär-
der.  
Bristfällig do-
kumentation av 
åtgärder. 

 Inga konkreta förebyg-
gande åtgärder att 
genomföra under året. 
Framgår inte vem som 
är ansvarig för genom-
förande och när åtgär-
der ska äga rum. Ingen 
kartläggning av situa-
tionen på skolan. Inga 
rutiner för vad som ska 
göras om vuxen kränker 
elev.  
Inga rutiner för uppföl-
jande insatser. 
Framgår inte om elever 
och föräldrar varit del-
aktiga i upprättandet av 
planen. 
Planen har inte fungerat 
i praktiken, då besluta-
de åtgärder inte ägt 
rum. 
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Skola Utredning Åtgärd Förebyggande Likabehandlingsplan 
G Brist i ut-

rednings-
skyldighet. 
Sent age-
rande. 
Utredning 
inte tillräck-
ligt långtgå-
ende. 

Saknats medve-
tet aktivt lång-
siktigt arbete. 
Fel fokus i 
åtgärder. 
Sent agerande. 
Bristfällig do-
kumentation av 
åtgärder.  

Konkreta före-
byggande ar-
bete har till 
stor del sak-
nats. 

Synliggör inte arbetet 
mot diskriminering. 
Inga konkreta förebyg-
gande åtgärder att 
genomföra under året. 
Framgår inte vem som 
är ansvarig för genom-
förandet och när åtgär-
der ska äga rum. 
Ingen kartläggning av 
situationen på skolan. 
Inga rutiner för vad 
som ska göras om vux-
en kränker elev. 
Inga rutiner för uppföl-
jande insatser. 
Inga rutiner för hur 
dokumentation ska ske. 
Framgår inte om elever 
och föräldrar varit 
delaktiga i upprättandet 
av planen. 
 

H Brist i ut-
rednings- 
skyldighet. 
Utredning 
inte tillräck-
ligt långtgå-
ende. 

Ej tillräckliga. 
Inte vidtagit de 
åtgärder som 
rimligtvis kan 
krävas för att 
kränkningarna 
ska upphöra. 
Sent agerande. 

De förebyg-
gande åtgär-
derna för att 
förhindra fort-
satt kränkning 
har ej varit 
tillräckliga. 

Saknas aktuell kart-
läggning 
av verksamhetens be-
hov. Inget stöd för hur 
elever och skolpersonal 
skall agera vid krän-
kande behandling. 
Framgår inte om elever 
varit delaktiga i upprät-
tandet av planen. 
 

 
Tabell 2: Sammanställning av brister i efterlevnad av Barn- och elevskyddslagen i de 

åtta skolorna 
 

Källor: Dnr 56-2006:1454; Dnr 56-2006:227; Dnr 56-2006:2417; Dnr 56-
2006:1873; Dnr 55-2006:2399; Dnr 56-2006:2814; Dnr 56-2006:1816; Dnr 
55-2007:1906. 
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Brister i utredningsskyldighet 
 
Resultatet visar ett antal brister i utredningsskyldighet. I ett fall görs ingen ut-
redning överhuvudtaget. I flera fall förekommer att utredningarna inte görs 
med en gång. Som exempel kan nämnas ett fall där kränkningarna påtalades 
vid ett flertal tillfällen men utredningen startade först långt senare, vilket hade 
till konsekvens att även åtgärderna försenades. I en annan utredning har man 
inte varit tillräckligt grundlig, vilket innebär att man inte har gjort en analys av 
orsaken till uppgifterna om kränkning, och skolans utredning har inte heller 
varit tillräckligt långtgående. I det aktuella fallet hade det enligt Barn- och 
elevombudet behövts en mer omfattande utredning för att sedan kunna utforma 
fortsatta åtgärder (Skola F. Dnr 56-2006:2814). I ett annat fall bedömer barn- 
och elevombudet att skolan inte gjort tillräckligt för att utreda omständigheter-
na kring de aktuella kränkningarna (Skola H. Dnr 55-2007:1906, s. 6). Ytterli-
gare brist i utredningsskyldighet är att dokumentationen varit otillräcklig. I ett 
annat fall slutligen har man brustit i utredningsskyldighet genom att föräldrar 
inte kontaktats så snart kränkningen skett. Detta gäller det fall där en lärare 
kränkte en elev. Rektorn fick samma dag som kränkningen ägde rum av läraren 
veta vad som hänt, och anmodar läraren att kontakta elevens familj, vilket lära-
ren aldrig gjorde och rektorn inte heller kontrollerade. Barn- och elevombudet 
gör då bedömningen att rektorn brustit i handlingsplikt. Barn- och elevombudet 
konstaterar att rektorn givetvis kan lämna över ansvaret att informera om hän-
delsen, men det är sedan rektorns ansvar att kontrollera att uppgiften har full-
följts (Skola B. Dnr 56-2006:1873).  
 
Brister i åtgärder 
 
Vanligt förekommande tycks vara att skolorna haft fel fokus i åtgärderna, vil-
ket i sin tur fått till konsekvens att inga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta 
med kränkningarna, eller att åtgärderna satts in för sent. Exempel på fel fokus i 
åtgärd är att man i en skola varit mer inriktad på kontakten med modern än att 
åtgärda elevens faktiska skolsituation. Huvudmannen anger följande: 
 

Skolan tillstår att fokus borde legat på S totala situation och att ett åt-
gärdsprogram borde ha utarbetats för honom. (Skola A. Dnr 56-
2006:1454, s. 2). 

 
I ett annat fall där en flicka blev utfryst fokuserade man i åtgärdsprogrammet 
främst på flickans skolprestation och inlärningssituationer istället för på hennes 
sociala situation, vilket resulterade i att åtgärder togs sent för att komma till 
rätta med den sociala uteslutningen.  
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I ytterligare ett fall upprättades inget åtgärdsprogram alls eftersom skolan an-
såg att eleven inte hade problem med skolarbetet och inget beslut fanns om an-
passad skolgång (Skola D. Dnr 55-2006:2399).  
 
Det förekommer även att åtgärder bestäms men inte utförs. I ett fall anmälde 
föräldrarna till skolan att deras son blivit utsatt för kränkande behandling. Fri-
tidsledaren i klassen uppgav till föräldrarna att hon skulle reda ut situationen 
och att föräldrarna skulle återkomma efter en vecka. När föräldrarna två måna-
der senare var i kontakt med henne hade fortfarande inga åtgärder vidtagits 
(Skola F. Dnr 56-2006:2814, s. 1).  
 
I ett annat fall lovade rektorn att det alltid skulle finnas rastvakter ute, men när 
modern besökte skolan några dagar senare fanns det ingen personal ute. I 
samma anmälan framkommer vidare att: ”De åtgärder som huvudmannen på-
står har vidtagits genomfördes inte. Klassläraren har berättat att de inte arbeta-
de på något särskilt sätt i klassen och att de inte berättade om varför A var 
hemma eftersom de ansåg att situationen förstorats.” (Skola D. Dnr 55-
2006:2399, s. 2). 
 
Ytterligare en kritik är att åtgärderna inte varit långsiktiga. De har endast varit 
inriktade på att från gång till gång lösa akuta situationer. I flera fall förekom-
mer också bristande dokumentation av åtgärder och i några fall har inte föräld-
rar informerats om vilka åtgärder som satts in. Det har även enligt Barn- och 
elevombudets bedömning inträffat att elever lämnats att lösa situationen själva: 
 

Trots att skolan uppmärksammade att problemen fortsatte har några yt-
terligare konkreta åtgärder för att lösa situationen inte redovisats. Fastän 
skolan såg att R själv inte klarade att ta initiativ och att det fanns en svå-
righet till spontana kontakter, användes inga metoder för att hjälpa hen-
ne. Istället för att styra aktiviteter på ett sådant sätt att alla elever kommit 
att delta, har eleverna uppmanats att vara snälla mot R, och sedan läm-
nats att lösa situationen själva. (Skola E. Dnr 56-2006:2417, s. 7).  

 
I en fallbeskrivning går det att utläsa att inga åtgärder gentemot den som utfört 
kränkningen satts in på grund av vad som kan tolkas som resignation:  
 

Skolan har känt till problemet med T under lång tid men endast anfört att 
det inte går att ändra på T:s beteende och att de andra eleverna istället 
måste hålla sig ifrån honom. (Skola A. Dnr 56-2006:1454, s. 2). 

 
Även här kan man se att ansvaret lämnas över till eleverna och att de egentli-
gen får ”skylla sig själva” om de inte håller sig undan.  
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Brister i förebyggande arbete 
 
I fyra av skolorna bedömer Barn- och elevombudet att man brustit i det före-
byggande arbetet. I samtliga fall handlar bristerna om att inga konkreta före-
byggande åtgärder har vidtagits trots att skolorna sedan länge känt till att 
kränkningar förekommit. Som exempel kan nämnas ett fall där Barn- och elev-
ombudet menar att personalen sedan höstterminen 2005 haft kännedom om att 
eleven varit utfryst och mobbad, och efter lagens ikraftträdande i april 2006 
borde skolan ha kunna förutse att utfrysningen och mobbningen av eleven skul-
le fortsätta. Med anledning av detta har det kunnat ställas höga krav på det fö-
rebyggande arbetet på skolan generellt och speciellt beträffande den utsatta 
eleven (Skola E. Dnr 56-2006:2417, s 6.). I ett annat fall görs samma bedöm-
ning, men med tillägget att man enbart redovisat en rad generella åtgärder, men 
inte några specifika för den utsatte eleven (Skola D. Dnr 55-2006:2399). 
 
Brister i likabehandlingsplaner 
 
I sju fall bedömer Barn- och elevombudet att skolorna har brister i sina likabe-
handlingsplaner. I det åttonde fallet som rör en lärare som kränkt en elev berörs 
likabehandlingsplanen inte i bedömningen av fallet. De brister i likabehand-
lingsplanerna som framkommer rör ofullständiga beskrivningar av vad krän-
kande behandling är. Några planer synliggör inte arbetet med att förhindra de 
fem formerna av diskriminering; kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell lägg-
ning, religion eller annan trosuppfattning. En plan visar inte hur man arbetar 
för att förhindra trakasserier och en annan handlar enbart om mobbning. 
 
Ytterligare brister är att planerna inte beskriver rutiner för ett antal områden. 
Det vanligaste är att planerna saknar beskrivningar av hur uppföljande insatser 
och dokumentationen av ett ärende ska ske. Det saknas också beskrivningar av 
rutiner för vad som skall göras om vuxen kränker en elev. Vissa planer ger hel-
ler inget stöd för hur elever och skolpersonal skall agera vid kränkande behand-
ling. Ytterligare brister i några planer är att det saknas konkreta planerade före-
byggande åtgärder som ska genomföras under året, och att det i planen inte 
framgår om man gjort en kartläggning av den aktuella situationen på skolan 
angående kränkande behandling, en behovsinventering. Det anges inte heller 
vem som är ansvarig för genomförandet och när det skall ske. I några fall an-
märker även Barn- och elevombudet att det inte framgår om eleverna och för-
äldrarna varit delaktiga i upprättandet av planerna. Det skall dock påpekas att 
Barn- och elevombudets kritik av likabehandlingsplanerna tycks bli mer omfat-
tande och detaljerade ju längre tiden går, det vill säga i de beslut som tagits vid 
senare datum, vilket bland annat kan antas vara en effekt av att det utarbetats 
olika riktlinjer och allmänna råd om vad en likabehandlingsplan skall innehålla 
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(se t ex Skolverket 2006). Det behöver därmed inte innebära att de skolor som 
utretts i ett tidigare skede haft dessa aspekter med i sina planer. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i de fall det råder olika uppfattningar 
om vad som är kränkande behandling tar det lång tid innan skolan agerar, och 
när man sedan gör det blir det ofta fel fokus i åtgärderna. Detta verkar vara 
speciellt tydligt i de fall där det förekommit verbala kränkningar.  
 
Maktlöshet och brist på tillit leder till motstånd 
 
Elevernas och föräldrarnas strategier kan ses som en konsekvens av maktlöshet 
och brist på tillit, både till expertsystemet och till de personer som är verksam-
ma där. I de flesta fall reagerar eleverna med att dra sig undan och stannar ock-
så periodvis hemma från skolan och får hög frånvaro. Skolarbetet blir lidande 
och deras rätt till utbildning tillgodoses inte. Det förekommer också psykoso-
matiska besvär såsom yrsel, illamående, huvudvärk, mardrömmar och sömn-
svårigheter samt att eleverna uttrycker självmordstankar. I två fall får eleverna 
hemundervisning. Lösningen på problemet blir i flera fall att eleverna byter 
skola, och i ett fall flyttar hela familjen, då situationen blir ohållbar då den har 
offentliggjorts i media och familjen känner sig utelämnad.  
 
Giddens (1996) skiljer mellan tillit till personer och tillit till abstrakta system. 
Tillit till expertsystem avser bland annat professionell expertis. Lärare utgör ett 
system som omfattar expertkunskap till vilken olika personer sätter sin tillit, 
bland annat elever och föräldrar. Man litar på att de har kompetens och att de 
tillämpar verklig sakkunskap, något som den enskilde personen inte kan kon-
trollera fullständigt. Giddens definition av begreppet tillit lyder: 
 

Tillit kan definieras som förtroende för en persons eller ett systems pålit-
lighet med hänsyn till en given mängd händelser eller resultat av händel-
ser, där detta förtroende uttrycker en förtröstan om personens redlighet 
eller kärlek eller om vissa abstrakta principers riktighet (...) (Giddens 
1996:40). 

 
Risk och tillit är sammanflätade med varandra. Tilliten tjänar normalt till att 
minimera de risker som vissa typer av verksamhet är utsatta för, till exempel 
mobbning. Även Colnerud (1990) menar att tillit handlar om systemet och 
människorna som opererar i det. 
 

Tilliten består av ett relationellt förhållande och har en yttre och inre 
kontext. Den yttre består av relationen mellan det formella systemet och 
klienten och som sammanlänkas av effektiva rollutövare. Den inre kontex-
ten utgörs av en relation som blivit personlig. (Colnerud 1990:27). 
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Enligt Colnerud kräver tilliten ett meningsfullt samspel mellan människor och 
deras roller, samspel som är synligt på utsidan och aktivt på insidan. I likhet 
med andra institutioner kan inte skolor etablera tillit om de är opersonliga. Re-
lationerna mellan individuella lärare och elever eller mellan kollegor och mel-
lan skolledning och personal är tillitens insida.  
 
Vid en första anblick kan alltså föräldrars/elevers strategier ses som uttryck för 
maktlöshet. Men sett utifrån Foucaults perspektiv på makt skulle det även kun-
na ses som motstånd mot underordning och ett uttryck för pastoral makt. Det 
går att urskilja två kategorier av motstånd, som båda kan sägas vara nödvändi-
ga och innebära försakelser. Den första handlar om att finna frihetsytor, eller i 
detta fall frihetsutrymmen som kan ta sig uttryck i att eleverna drar sig undan 
när de är i skolan, eller de väljer att stanna hemma, alternativt föräldrarna hål-
ler dem hemma, vilket innebär att de går miste om undervisning. Den andra 
innebär att ta kontroll över situationen. Föräldrarna gör motstånd mot skolplik-
ten, och tar lagen i egna händer, med risk att få betala vite. Här skulle man 
kunna tala om en tillitskris, direkt handling och delaktighet är bättre än att för-
lita sig på skolsystemet. De tar kontrollen över situationen, vilket då också kan 
ses som ett ifrågasättande av skolans legitimitet. Berg skriver: 
 

Uppenbart är att det i dagsläget finns strömningar i samhället som inte 
upplever att skolan som institution fullgör sina till skolplikten kopplade 
åligganden. Tillspetsat uttryckt kan detta tolkas så att skolans förmåga att 
fullgöra sitt förvaringsuppdrag upplevs vara på väg att krackelera. Med 
detta avses att om staten ålägger elever att vistas i skolan ett visst antal 
dagar och timmar/läsår, utan att staten via sina kommunala exekutiv 
(som benämns huvudmän) ens har förmåga att garantera elever ett me-
ningsfyllt vardagsarbete befriat från våld och förtryck, undermineras 
sannolikt ytterligare den samhälleliga legitimiteten för skolans verksam-
het. (2003:227).  

 
Även Persson (2000) tar upp problematiken med mobbning och skolplikt och 
menar att antimobbningskampanjerna under senare år har fokuserat på skol-
tvånget som ett argument för att skolan måste ta kraftfulla tag mot mobbning, 
samt att det även diskuterats att mobbade barn bör ha rätt att skolvägra.
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Maktens former och utövning 
 
Allmänt kan sägas att den nya lagen och möjligheten att kräva skolor på ska-
destånd kan ses som en viktig del i förstärkningen av barns- och elevers rättig-
heter, och lagen i sig blir på så sätt en maktteknik, ett påtryckningsmedel. Ut-
ifrån Foucaults perspektiv kan den nya barn- och elevskyddslagen ses som en 
modern disciplinär maktutövning som genom olika metoder vill forma barn, 
elever och vuxna och deras relationer till varandra. Målet är att skapa en trygg 
och säker miljö för barnen/eleverna i skolan som en del av en politisk strategi 
och en metod att skapa ökad demokrati i samhället, och för att nå detta används 
olika tekniker (jmf Hermann 2004). Om vi återkopplar till Foucaults tre olika 
former av makt kan konstateras att utövandet av den nya lagen i sig kan sägas 
innehålla samtliga former av makt. Den har som avsikt att kontrollera de som 
är i skolan, både vuxna och barn, och deras livsföring där och kan då vara ett 
exempel på den reglerande makten. Den disciplinära makten tar sig uttryck i att 
olika metoder eller tekniker riktade mot såväl elever som lärare ska förhindra 
att barn och elever kränks, och den pastorala makten slutligen kan ta sig uttryck 
i att barn och elever själva är aktiva i arbetet att motverka diskriminering. Nya 
lagens intentioner kan även ses som ett sätt att skapa ökad makt för och med 
barnen/eleverna. 
 
Olika makttekniker 
 
Den nya lagen ställer krav på ökad övervakning som maktteknik, både ur ett 
elev- och ett skolperspektiv. Sett utifrån ett elevperspektiv är det för elevens 
bästa och ökad rättsäkerhet, och från ett skolperspektiv för att visa att man full-
gjort sina skyldigheter, men även för att upprätthålla disciplinen i skolan så att 
ingen blir kränkt. Skolverket (2006) skriver: 
 

Det är viktigt att på ett systematiskt sätt, t. ex. genom kontinuerliga kart-
läggningar och observationer, skaffa kunskap om den aktuella situationen 
i verksamheten. (Skolverket 2006:17). 

 
Även kontinuerliga samtal med barn, elever, personal och vårdnadshavare be-
tonas samt betydelsen av vuxennärvaro utanför klassrummen före och efter lek-
tionstid.  
 
För att upprätthålla disciplin krävs enligt Foucault en anordning ”där själva 
blicken verkar betvingande.” (2003:172. ) Han hänvisar till panoptismen och 
Benthams panopticon som det arkitektoniska uttrycket för samordning av 
maktmekanismer. Övervakning som maktteknologi samordnar således ett antal 
maktmekanismer. Han menar även att övervakning blir till en del av det peda-
gogiska förhållandet mellan lärare och elev i form av olika tekniker. Övervak-
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ning tidigare i skolsystemet handlade till stor del om att erhålla lydiga elever. 
Idag framförs åsikter om att det råder brist på övervakning och argumentet för 
ökad övervakning är elevernas trygghet och säkerhet. Övervakningens funktion 
blir då dubbel, å ena sidan trygghet och å andra sidan dressyr. Några makttek-
niker som går att urskilja i beskrivningarna av de åtta fallen är observation, do-
kumentation och samtal.  
 
Observation 
 
Observation som maktmedel kan givetvis användas både till gagn för skolans 
respektive elevens/föräldrarnas sida. I flera av fallbeskrivningarna har dock 
observationer utgjort ett maktmedel som utifrån skolans synvinkel bekräftat att 
det inte varit fråga om kränkande behandling, det vill säga makt mot eleven. 
 

Fritidspedagogen vidhöll vid mötet att personalen vid skolan, utifrån ob-
servationer, inte delade föräldrarnas uppfattning om att A var kränkt. 
(Skola F. Dnr 56-2006:2814, s. 3).  

 
Ytterligare ett exempel på detta framkommer i en annan anmälan: 
 

Varje lärare ledde grupparbeten och enskilda arbetsmoment utifrån kun-
skapen om E:s utanförskap. Lektionernas karaktär och sociala status do-
kumenterades. Ingen utfrysning eller kränkning under skoltid observera-
des. (Skola G. Dnr 56-2006:1816, s. 4).  

 
Även andra elever införlivas i makttekniken, de kan få uppgifter av övervakan-
de natur och exempel på det är kamratstödjare. I ett av fallen har en annan elev 
vittnat om att den utsatta flickan blivit kränkt. 
 
Dokumentation 
 
Foucault har en något pessimistisk syn på dokumentation som disciplinär makt-
teknik. Beroende på dokumentationens syfte och utformning menar han att den 
kan ses som ett kontrollmedel och en underkuvningsmetod men även fungera 
som ett medel för objektivering: 
 

Denna bokföring som omsätter verkliga existenser i skrift är inte någon 
heroiseringsprocess; den fungerar som ett medel för objektivering och 
underkuvande. (2003:193). 

 
Att dokumentera vad som hänt, vilka åtgärder man vidtagit och vilka förebyg-
gande åtgärder som ska vidtas är viktiga aspekter som framkommer i det mate-
rial jag tagit del av. I de flesta fall erhåller skolorna kritik från Barn- och elev-
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ombudet för bristande dokumentation. Det verkar finnas en osäkerhet om hur 
dokumentationen skall se ut och när den skall ske. Utifrån den kritik som sko-
lorna erhållit från Barn- och elevombudet går att utläsa att det är viktigt att do-
kumentation finns i samtliga faser av likabehandlingsarbetet, när händelsen 
utreds, när åtgärder vidtas samt i det förebyggande arbetet, och hit hör bland 
annat likabehandlingsplanen som i sig utgör en form av dokumentation. Den 
kan ses som en maktteknik och ett påtryckningsmedel, och är ett exempel på 
reglerande makt eftersom den ska utvärderas varje år samt vara en del av sko-
lans kvalitetsredovisning och ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Skol-
verket 2006). I sin diskussion kring mobbning framhåller Hägglund (1996) att 
ett konkret och väl förankrat handlingsprogram för att motverka mobbning där 
förbud och sanktioner görs synliga talar om för såväl elever som lärare att 
mobbning inte accepteras. På så sätt höjs det kollektiva medvetandet. Liknande 
resonemang skulle man idag kunna föra beträffande likabehandlingsplaner, 
men då är det av vikt att de är väl förankrade i skolorna, vilket de inte varit i de 
fall jag tagit del av.  
 
Samtal 
 
Ytterligare en maktteknik är samtalet. Fallbeskrivningarna ger exempel på oli-
ka typer av samtal med olika personer som berörs av det som skett, som exem-
pel kan nämnas de elever som blir utsatta respektive de som utför kränkningar-
na, föräldrar, skolhälsovård, kurator och skolledning. Samtalen kan delas in i 
ett antal kategorier, såsom samtal för: 
 
• Att utreda vad som hänt.  
• Att informera om händelser och åtgärder.  
• Att korrigera beteenden. 
• Att stödja och hjälpa. 
 
När det gäller samtal för att utreda kan skolans syn på det som hänt möjliggöra 
respektive begränsa vad man väljer att utreda, vilket får konsekvens för de åt-
gärder som vidtas, vilket framkommit i flera fall. Detta blir speciellt tydligt då 
det finns skilda uppfattningar om en elev är utsatt för kränkningar eller ej. Ex-
empel på samtal utifrån en fallbeskrivning är: 
 

Rektorn har utrett de olika händelserna och uppgifterna om E är utfryst 
genom att föra samtal med eleverna i klassen. Av samtalen har det enligt 
rektorn framkommit att inga elever känt till eller gjort sig skyldiga till de 
påstådda kränkningarna. (Skola G. Dnr 56-2006:1816, s. 8). 

 
Även när det gäller att informera om händelser och åtgärder kan det ses som en 
maktteknik, beroende på vad man väljer att informera om och hur man gör det. 
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I ett fall gick skolan ut med information till lokalpressen, vilket fick negativa 
konsekvenser för hela familjen, och i flera andra fall förekommer att föräldrar 
inte informerats om vare sig kränkande händelser eller åtgärder. Detta innebär 
att även brist på samtal kan ses som en maktteknik, föräldrarna har således inte 
kunnat agera och på så sätt har deras handlingsutrymme begränsats. 
 
Samtal för att korrigera beteenden kan ses som disciplinär makt som tidigare 
nämnts, och förekommer både med den som blivit utsatt och den/de som krän-
ker. I ett fall där personalen samtalade med dem som utsatte en flicka för ut-
frysning och verbala kränkningar verkar det dock inte haft så stor effekt:  
 

Flickorna uppgav att de inte haft för avsikt att retas utan att R missupp-
fattat dem. De uppmanas att inte fortsätta agera på samma sätt. (Skola E. 
Dnr 56-2006:2417, s. 3).  
 
R trodde att det skulle lösa sig efter att trygghetsgruppen pratat med 
flickorna, men det fortsatte på samma sätt. (Skola E.  
Dnr 56-2006:241,7 s. 3). 

 
Samtal för att stödja och hjälpa kan ses som pastoral makt, exempelvis samtal 
för att stärka elevens självkänsla. I ett fall fick eleven under en tid kontinuerligt 
samtala med skolans kurator och gick även hos BUP. Samtal som förebyggan-
de metod förkommer likaså. En skola anger till exempel att de arbetar med 
kompissamtal. Hägglund (1996) menar att samtal som ifrågasätter mobbning 
kan förändra bilder av skolan och den egna rollen där, och skapa tankeproces-
ser som innebär att förenklade föreställningar om livet i skolan nyanseras. Hon 
menar att man tvingas ifrågasätta sådant som betraktas som självklart och kan-
ske finna nya former för konfliktlösningar. Öhrn (2005) har undersökt ett antal 
grundskoleungdomars syn på maktrelationer och deras försök att påverka i sko-
lan. Ungdomarna anser att det är svårt att påverka och de menar även att den 
formella demokratin i form av skolans råd inte fungerar och ses därför som be-
tydelselösa strategier för att uppnå delaktighet och inflytande. De resurser ung-
domarna hade till sitt förfogande som visade sig vara betydelsefulla var bland 
annat lärarna. Det var via dem ungdomarna trodde sig kunna påverka, och de 
framhöll de samtal och överläggningar de hade med lärare i skolvardagen som 
en resurs. Dock är den vuxnes förhållningssätt, kunskap och förmåga att kunna 
utgå från elevens perspektiv avgörande. Emilson & Folkesson (2006) menar att 
en betydelsefull aspekt är på vilket sätt läraren skapar en meningsfull kontext, 
är känslomässigt närvarande, stödjande och responsiv, vilket blir tydligt i de 
fallbeskrivningar jag tagit del av. 
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