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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar ärenden som rör kränkande behandling. I arbetet har

Skolinspektionens arkiv använts och från arkivet har de beslut gällande kränkande behandling

som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) fattat under 2015 hämtats.

Urvalsgruppen i arbetet är Stockholmsregionens grundskolor. Uppsatsens syfte är att

undersöka hur kränkande behandling beskrivs och hanteras beroende på om det är en

anmälan, yttrande eller beslut som skrivits. Arbetets teori och metod tar i mångt och mycket

avstamp i Faircloughs tredimensionella modell och analysen utgår med detta från

dimensionen som kallas text. Studien fann att anmälare överlag konstruerar texter där ansvaret

för konflikter läggs på personalen och eleven i detta framställs som offer. Yttrandena i sin tur

förskjuter skulden till yttre omständigheter och skulden för en händelse faller sällan på

personalen och besluten är utformade så objektivt som möjligt med skollagen som

utgångspunkt. I uppsatsens diskussion framkommer de problem som uppkommer med ett

regelverk och diskurs där inte alla besitter samma kunskap eller makt. I vardagligt tal anses

“kränkt” vara något subjektivt medan det i skollagens mening är något som objektivt måste

bevisas. I en diskussion gällande diskursiv- och social praktik problematiseras diskurserna

juridik och pedagogik utifrån hur samhället och skolan fungerar i praktiken.

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, kränkande behandling, Skolinspektionen
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1. Inledning

Friends genomförde en datainsamling, via webbaserade enkäter, mellan 1 augusti 2014 och 1

juni 2015. Under denna tid svarade 15 087 barn i årskurs 3-9 på olika frågor gällande

kränkningar och mobbning. Skolorna som deltog i undersökningen är utspridda över hela

Sverige, alla skolor har inte fått utbildning av Friends och Friends har inte valt ut skolorna på

förhand. Personalenkäten som genomfördes i samband med detta har besvarats av 2 399

anställda. I Friends rapport från 2015 framkommer det att de flesta elever som känner sig

kränkta av anställda på skolan inte heller känner att de får gehör. Eleverna anser att andra

vuxna skyddar den anklagade samt att vuxna sällan stoppar pågående kränkningar. I årskurs

3-6 uppger 6 procent av eleverna att de blivit utsatta för kränkande behandling av vuxna på

skolan och i årskurs 6-9 uppger 10 procent av eleverna att de blivit utsatta. 61 procent av

eleverna har i dessa fall blivit kränkta verbalt, 52 procent psykiskt, 17 procent fysiskt och 10

procent genom text och bild. Skolinspektionen har i sin tur gjort två egna analyser av1

statistiken (specifikt anmälningar som rör kränkande behandling) som kommit in till

Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet (BEO). De siffror som presenteras i de två

analyserna (från 2011 och 2014) finns inte i den ordinarie statistiken utan är framtagna genom

en fördjupad analys av anmälningarna om kränkande behandling, skriver Skolinspektionen på

sin hemsida.2

Som tagits upp ovan har flera undersökningar gällande kränkande behandling utifrån

elevens perspektiv genomförts av Friends såväl som Skolinspektionen. Denna uppsats

försöker fylla en forskningslucka genom att vidga perspektivet och undersöka kränkande

behandling utifrån tre olika perspektiv samtidigt.

1.1. Syfte och frågeställning

Under en av mina tidigare materialinsamlingar, som student vid Uppsala Universitet,

undersökte jag beslut som Skolinspektionen fattat under 2015. Jag hade vid detta tillfälle ett

snävare urval (500–800 elever, enbart skolor som låg utanför innerstaden) för att få en så

homogen grupp som möjligt. Mitt fokus under denna tid var vilka likheter och skillnader som

fanns i den kränkande behandling som eleverna blivit utsatta för från personal/ skola. När jag

2 https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/Fordjupning-Krankningar/
(2019-09-23)

1 https://issuu.com/friends.se/docs/friendsrapporten_2015, sida 12 -13 (2020-01-13)
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började undersöka ärenden som rörde kränkande behandling blev jag dock förvånad över att

Skolinspektionen inte hade dömt att kränkande behandling skett i något av fallen. I alla beslut

(utifrån urvalet) framkom det att ”ingen kränkande behandling har inträffat”. Jag vidgade med

detta mitt urval till samtliga skolor i Stockholmsregionen och skiftade fokus till en mer

textnära diskursanalys. Närmare beskrivning av min urvalsgrupp och metod finns att läsa

under deras respektive plats längre ner i arbetet.

Undersökningens syfte är att undersöka hur kränkande behandling beskrivs och

hanteras beroende på om det är en elev/vårdnadshavare, skola/huvudman eller

Skolinspektionen/ BEO som skriver anmälan, yttrande eller beslut. Utifrån min erfarenhet

som undervisande lärare och studerande på lärarutbildningen kommer även en diskussion om

kränkande behandling med avstamp i vad Fairclough kallar för diskursiv- och social praktik

att föras.

Frågeställningar:

1. Hur beskrivs och tolkas “kränkande behandling” i de olika diskurserna?

2. Vilka skillnader och likheter kan ses mellan diskurserna?

3. Hur hanterar personerna i och mellan diskurserna varandra?

4. Hur kan resultatet analyseras från ett didaktiskt/ pedagogiskt perspektiv med avstamp i

diskursiv- och social praktik?

1.2. Disposition

Arbetets kommande del går igenom tidigare forskning. I denna del läggs fokus på forskning

som rör kränkande behandling, exempelvis kommer studier som gjorts utifrån anmälningar

som tidigare inkommit till Skolinspektionen presenteras. Även tidigare forskning som rör

skolans diskurser (utifrån frågeställningen) kommer användas. Därefter följer en genomgång

av de teorier som jag använt mig av i min undersökning. Denna del startar med en

presentation av begreppen diskurs och kritisk diskursanalys. Faircloughs trestegsmodell

bestående av text, diskursiv praktik och social praktik följer. Efter detta kommer valet av

metod och urval presenteras följt av de etiska överväganden som gjorts.

Därpå kommer en textnära analys av beslut, yttranden och beslut att genomföras

utifrån det som Fairclough kallar för text. En diskussion utifrån diskursiv- och social praktik

följer textanalysen. Fokus i diskussionen kommer ligga på produktionen av texten samt de

maktstrukturer som finns i diskurserna (som texterna rör sig inom). En diskussion om vad
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“kränkande behandling” innebär i diskurserna (pedagogik och juridik) kommer även föras.

Avslutningsvis kommer en övergripande diskussion om arbetet och mina förslag på

vidare forskning knyta ihop arbetet.
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2. Tidigare forskning

I denna del kommer forskning som är relevant för denna undersökning att redogöras för. De

sökord som användes för att få fram diverse forskningsmaterial på det digitala vetenskapliga

arkivet DiVA är: diskursanalys, kränkande behandling, personal och Skolinspektionen. Fokus3

har varit på forskning som hanterar kränkande behandling i skolan och där det specifikt är

personalen som anklagas. Även texter som använt Faircloughs tredimensionella modell och

kritisk diskursanalys som metod har varit av intresse.

Tidigare forskning som rör diskurser

I diskursanalysen “Juridik eller socialpedagogik? Skolors strategier för att hantera

kränkningar” som publicerades i tidskriften Sociologisk forskning, skriver Lunneblad m.fl. att

det finns olika diskurser kring hur en skola ska utreda och följa upp när någon blivit utsatt för

mobbning/ kränkande behandling. I diskursanalysen av de intervjuer som ägt rum identifieras

två diskurser: en pedagogisk diskurs och en juridisk diskurs. En och samma händelse kan på

så vis beskrivas med helt olika begrepp och kan i och med detta också leda till vitt skilda

konsekvenser. I examensarbetet Kränkta elever och maktfullkomliga lärare? “Det handlar ju4

mycket om hur man tolkar det” utgår författarna Bjertner & Petersson från Faircloughs

diskursanalytisk metod och jämför skoldiskurs och myndighetsdiskurs med varandra.

Användandet av Faircloughs teori/ metod förekommer i flera undersökningar, exempelvis i

Ord står mot ord. En kritisk diskursanalys av ärenden rörande kränkande behandling på

grundskolor i Uppsala kommun 2016, skriven av Nisse Funkquist Nyborg & Nils Nordgren

Nordgren. I arbetet används även Dan Olweus forskning kring mobbning och den modell5

som Olweus presenterat. Författarna kommer fram till att mobbningsdiskursen skiljer sig åt6

beroende på om den anklagade är lärare eller elev och även de använder sig av indelningen

pedagogisk- och juridisk diskurs i sitt arbete.7

7 Funkquist Nyborg & Nordgren Nordgren, 2017.
6 Dan Olweus, Mobbning i skolan, Stockholm: Liber AB, 1991.

5 Nisse Funkquist Nyborg & Nils Nordgren Nordgren, Ord står mot ord. En kritisk diskursanalys av ärenden
rörande kränkande behandling på grundskolor i Uppsala kommun 2016, Uppsala universitet, 2017.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1067036/FULLTEXT01.pdf

4 Johannes Lunneblad, Thomas Johansson & Ylva Odenbring, “Juridik eller socialpedagogik? Skolors
strategier för att hantera kränkningar”. I Sociologisk forskning, 2016: vol. 53, nr 3, s. 271-288
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:972187/FULLTEXT01.pdf

3 http://www.diva-portal.org. (2021-10-11).
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Tidigare forskning som rör skolpersonals hantering av kränkande behandling

Erik Flygare och Björn Johansson har studerat Skolverkets ”Utvärdering av metoder mot

mobbning” och kom fram till att:

drygt 1 procent av eleverna [blev] mobbade av personal på skolan. Om det

motsvarar ett representativt urval av samtliga elever i den svenska

grundskolan 2012 skulle det innebära att drygt 11 550 elever var utsatta för

mobbning från skolpersonal. Mobbningen får stora konsekvenser för de

elever som drabbas. Nära hälften av dem ser inte fram emot att gå till skolan

och tycker inte att det är roligt att vara i skolan.8

Att elever utsätts för kränkande behandling av anställda på grundskolor är alltså ett stort, men

inte så väl undersökt, område, skriver Flygare och Johansson. Trots detta går det att hitta en

del tidigare forskning i ämnet. Exempelvis Jessica Berglund och Hanna Sipovic skriver i

Kränkningar i skolan – kommunens ansvar om de åtgärder som ska finnas på skolor gällande

kränkande behandling och diskriminering, samt vem som är ansvarig för att åtgärderna

upprätthålls. I artikeln “Den provokativa (van)makten” skriver Kristina Bartley om skolan9

som arbetsplats och de svårigheter som personal haft i olika arbetssituationer. Situationer där

personalen har haft svårt att hantera elevers provokationer och då kränkt elever fysiskt och

verbalt. I artikeln går Bartley igenom ett antal skadeståndskrav och hur dessa visar att:

personal besvarat elevers provocerande beteende med disciplinerande makt,

normaliserande makttekniker och olika försvars- och motståndsstrategier,

vilka inte varit förenliga med det legitima yrkesutövandet eller ett

professionellt förhållningssätt.10

I sitt arbete har Bartley använt sig av material från bland annat Skolinspektionen och

Skolverket och refererar till flera forskningsarbeten som gjorts av andra författare exempelvis

Foucault, E. Goffman och Flygare & Johansson. I Var finns lojaliteten? En kvalitativ studie11

11 Bartley, 2015.

10 Kristina Bartley, “Den provokativa (van)makten”, 2015, sida 42.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:900085/FULLTEXT01.pdf (2021-09-23)

9 Jessica Berglund & Hanna Sipovic, Kränkningar i skolan – kommunens ansvar, Örebro Universitet, 2006.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:137091/FULLTEXT01.pdf

8 Erik Flygare & Björn Johansson, “Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal”. I
Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar, Skolverket, 92-11, Stockholm, 2013.
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65abd9/1553965351269/pdf3138.pdf
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om etik och faktorer som påverkar lärares agerande mot barn och elever., har Jenny

Nordstrand Lindberg som syfte att förstå och beskriva hur lärare ser på kränkningar mot

elever som utförts av kollegor. Författaren tar även upp vilka faktorer som påverkar om en

lärare ingriper i dessa situationer eller inte. I den kvalitativa studien, som utgår från fem

intervjuer med förskole-/ lågstadielärare, framkommer det att lärarna föredrar att lösa

situationer internt. Nordstrand Lindberg belyser att det finns en vilja att säga ifrån om en

kollega hanterar en situation på ett oönskat sätt, men det finns även en rädsla att det skulle få

negativa konsekvenser. Även Nina Olsson skriver, i examensarbetet Relationen är12

kunskapens moder. En kvalitativ studie om lärare som kränker elever, hur lärare inte har

modet, av olika anledningar, att säga ifrån när de ser sina kollegor hantera situationer med

elever och barn på ett oönskat eller kränkande sätt. Samtliga av de intervjuade i

undersökningen fördömde de lärare som kränker sina elever, men de kom samtidigt med

förklaringar till varför situationerna kan ha uppstått. Lärarna i undersökningen anser att de

kränkande behandlingarna kan ses som enskilda händelser, utförda av individer som var

överväldigade och som med det inte kunde hantera situationen professionellt. Det13

framkommer även i undersökningen gjord av Lunneblad m.fl. att det, enligt personalen på

skolan, är omständigheterna runt om som lett fram till att elever kränkt varandra, exempelvis

familjeförhållanden och var skolan är placerad. I likhet med den forskning som presenterats14

tidigare kommer Funkquist Nyborg & Nordgren Nordgren fram till att personalens handlingar

ofta förmildras eller bortförklaras av huvudmannen. Eleverna i sin tur anses vara personligt

ansvariga för den kränkning som skett.15

Tidigare forskning som rör styrdokument

I undersökningen Trygghet och kränkningar i skolan. En kritisk diskursanalys av sex

gymnasieskolors likabehandlingsplaner tar Mårten Dahlrot upp hur skolor delar upp

likabehandlingsarbetet i förebyggande och främjande samt den förvirring som finns i dessa

indelningar. Det framgår att det inte är helt klart vad som ska falla under vilken kategori.

Dahlrot utgår i arbetet från en poststrukturalistisk språkuppfattning samt Faircloughs kritiska

15 Funkquist Nyborg och Nordgren Nordgren, 2017.
14 Lunneblad m.fl., 2016, sida 278-281.

13 Nina Olsson, Relationen är kunskapens moder. En kvalitativ studie om lärare som kränker elever, Malmö
högskola, 2011. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1486936/FULLTEXT01.pdf

12 Jenny Nordstrand Lindberg, Var finns lojaliteten? En kvalitativ studie om etik och faktorer som påverkar
lärares agerande mot barn och elever. Umeå Universitet, 2014.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727065/FULLTEXT01.pdf
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diskursanalys. Författaren har använt sig av olika skolors likabehandlingsplaner och har som

syfte att “förstå hur sociala processer, begrepp, och aktörer beskrivs och konstitueras”.16

Dahlrot uppmärksammar den agentlöshet som förekommer i texterna när företeelser som rör

bland annat kränkande behandling behandlas. Även Funkquist Nyborg & Nordgren17

Nordgren uppmärksammar bristen på agentskap samt analyserar användandet av aktiva- och

passiva satser i anmälningar och yttranden. Det framkommer även att det finns många frågor18

kring kränkande behandling hos personalen, trots tydliga regelverk kring lärarnas

anmälningsplikt, enligt Nordstrand Lindberg. Författarna Berglund & Sipovic kommer fram19

till liknande slutsatser som ovanstående undersökningar när det gäller gränsdragningar och de

problem som uppstår gällande hur begrepp ska tolkas och att fall kan uppfattas som subjektivt

bedömda. Lunneblad m.fl. i sin tur skriver hur olika händelser beskrivs och kategoriseras20

och även de tar upp hur svårt det är att på ett entydigt sätt kategorisera vad som hänt och att

det ofta leder till “komplexa interpersonella och kontextuella fenomen” för att förstå och

förklara situationen. Bjertner & Petersson undersöker definitionen av begreppen makt och21

kränkning. Författarna ser även på hur maktutövningen påverkar de som verkar i skolan och

även de kommer fram till att detta kan anses vara subjektivt bedömt. Makt och skola hör ihop

men kan samtidigt uppfattas som motsägelsefullt, enligt Bjertner & Petersson, då makt och

kränkning framkommer som nära besläktade begrepp som går in i varandra. I arbetet belyser

Bjertner & Petersson att styrdokumenten kan uppfattas som delvis motstridiga inom skolans

praktik, vilket kan medverka till att skapa en situation där lärarens tolkning värderas högre än

elevens.22

Min undersöknings relevans i relation till tidigare forskning

Forskningen som rör diskurser i skolan är överlag indelad i skola/ pedagogisk och juridisk/

myndighet, vilket även detta arbete kommer vara. Jag kommer även använda Faircloughs

22 Mårten Bjertner & Håkan Petersson, Kränkta elever och maktfullkomliga lärare? “Det handlar ju mycket  om
hur man tolkar det”, Högskolan i Halmstad, 2011.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:401521/FULLTEXT01.pdf

21 Lunneblad m.fl., 2016, sida 276-277.
20 Berglund & Sipovic, 2006.
19 Nordstrand Lindberg, 2014.
18 Funkquist Nyborg och Nordgren Nordgren, 2017.
17 Dahlrot, 2011.

16 Mårten Dahlrot, Trygghet och kränkningar i skolan En kritisk diskursanalys av sex gymnasieskolors
likabehandlingsplaner, Malmö högskola, 2011, sidan 10.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1494815/FULLTEXT01.pdf
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tredimensionella modell och fokusera på det som kallas text, men även diskursiv- och social

praktik kommer diskuteras. Mitt arbete analyserar anmälningar, yttranden samt

Skolinspektionens beslut och jämför dessa tre med varandra utifrån den valda teorin, vilket

saknas eller ges väldigt lite utrymme i tidigare forskning.
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3. Teori

Undersökningen i sig kommer utgå från Faircloughs tredimensionella modell och fokus

kommer i huvudsak ligga på text, diskursiv praktik och social praktik. Innan en redogörelse

för den tredimensionella modellen behöver teorier som rör diskursanalys, kritisk

diskursanalys, makt och kunskap få utrymme.

3.1. Diskursanalys och kritisk diskursanalys

Winther Jörgensen och Phillips definierar diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå

världen. Diskursanalysen undersöker sättet att tala om och förstå hur världen ser ut utifrån

vilken situation och miljö någon/ något befinner sig.23

Inom det diskursanalytiska fältet har Foucault framställt en teori som behandlar

begreppen kunskap och makt. Makt placeras här i centrum istället för strukturer och agenter.

Makten är i och med detta produktiv och fördelad över differentiella sociala praktiker, enligt

Foucault. Kunskap, diskurser och subjektiviteter konstrueras på så vis och det är genom

makten som bland annat den sociala världen skapas och relationer framställs. Makten är

dessutom ständigt förenad med kunskap, då dessa två förutsätter varandra. Kunskap och24

makt tillsammans har en viktig roll inom den kritiska diskursanalysen. Foucault anser

dessutom att hur vi väljer att beskriva verkligheten är formbar och föränderlig. Det finns alltså

inga eviga sanningar eller teorier som kan stå oemotsagda. Det hela har enbart med hur

makten formulerat sig till det samhälle som vi väljer att analysera. I tredje kapitlet ”Disciplin”

i Foucaults verk Övervakning och straff skriver Foucault om hur verksamheter och människor

styrs genom disciplin. Foucault skriver bland annat att disciplinen i samhället och i individen

skapar ett band mellan en ökad förmåga och en ökad underkastelse för systemet. Foucaults25

tankar kring diskurs, makt, kunskap och hur vi väljer att beskriva verkligheten används

återkommande av andra forskare inom diskursfältet, även om alla inte är överens om alla

delar används ofta Foucaults teorier som bakgrund i forskningen.

Foucaults användande av ”subjektet” och ”agency”, som hans lärare Louis Althusser

påverkade återkommer också, dock har även delar av det blivit kritiserat och alla är inte

25 Foucault, 1987, sida 162.

24 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970,
B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, sida 7-14.

23 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2002, sidan 7.
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överens om alla teorins delar. Enligt Althussers teori skapas subjektet i diskursen och det är

inte subjektet som använder språket, utan det är språket som talar genom personen och

visar på så vis dennes kultur och kulturens språk. De flesta är överens om att subjektet26

skapas i diskursen. Dock finns det skilda uppfattningar om graden av ”agency”

(handlingsutrymme) subjektet har i diskursen samt hur många diskurser som finns. När

diskussioner kring huruvida subjektet kan göra motstånd, alltså huruvida handlingsutrymme

eller ”agency” finns, mot de ideologiska budskap som subjektet presenteras för, råder det just

nu en enighet om att subjektets ”agency” i tidigare teorier underskattas. Samma sak gäller vid

syn på diskurs i det sociala. I motsats till Althussers teori anser de flesta inom fältet att det

finns flera olika diskurser som konkurrerar med varandra och subjektet kan vara en del av

flera diskurser samtidigt och i det ha positioner som är motstridiga.27

Kritisk diskursanalys härstammar ifrån det kulturmarxistiska perspektivet, vilket är en

bred term för att beskriva anhängare av kritisk teori samt vänsterinfluenser i det politiska

klimatet (som ibland kan uppfattas som meta i sitt förhållningssätt). Kulturmarxismen är en

överideologi som baserar sig på en marxistisk analys av maktförhållanden. Dock använder

man sig inte av det traditionella marxistisk ekonomiteori, där maktförhållanden mellan olika

klasser i samhället skapas av kapitalismen vilket sedan leder till sociala problem, utan det

handlar om maktförhållanden inom områden såsom kön, familj, kultur, religion o.s.v. Det

finns dessutom olika teorier och angreppsvinklar när det gäller kritisk diskursanalys, dock

finns det fem gemensamma drag mellan angreppssätten:

● Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-

diskursiv karaktär

● Diskurs är både konstituerande och konstituerad

● Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget

● Diskurs fungerar ideologiskt

● Kritisk forskning28

Med utgångspunkt i det som framkommit gällande diskurs och kritisk diskursanalys kan nu en

redogörelse för Faircloughs teorier ges.

Norman Faircloughs begrepp kritisk diskursanalys delas upp i två olika koncept. En av

dem är beteckningen för Faircloughs egna angreppssätt och den andra är den vidare

28 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 67-70

27 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 23

26 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 21.
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beteckningen som syftar till inriktningen som finns inom diskursanalys. Då det bredare

angreppssättet har en lös indelning så är det svårt att avgöra vem som hör dit eller inte, medan

det angreppssätt som Faircloughs begrepp tillhör har en betydligt striktare uppdelning i form

av filosofiska premisser, metoder, riktlinjer och tekniker (vid textanalys). Fairclough har29

utifrån sitt angreppssätt gjort en tredimensionell modell för att förklara hur en diskurs är

uppbyggd. Modellen, som består av de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social

praktik, kommer att användas som en del av arbetets analysverktyg.  I nästa del kommer en

förklaring till denna modell och de begrepp som kommer att användas i arbetet.

3.2. Faircloughs tredimensionella modell

I sin modell menar Fairclough att det finns tre nivåer som analytiskt kan urskiljas och

analyseras var för sig. I detta avsnitt kommer de tidigare nämnda dimensionerna text,30

diskursiv praktik och social praktik, med tillhörande begrepp, att redogöras för.

3.2.1. Text

I textdimensionen läggs fokus på de två indelningarna transitivitet och modalitet. Nedan

kommer en redogörelse för dessa två och de begrepp som kopplas ihop med vardera.

Transivitet

Transivitet handlar om att se hur meningar i en text är uppbyggda och hur processer eller

händelser kopplas eller inte kopplas ihop med objekt och subjekt i meningen/ satsen. I detta

analyseras även agentskap och passiva- och aktiva satser.

Enligt Fairclough handlar agentskap om vem som beskrivs som drivande: vem det är

som får en händelse att ske. Agenten anses vara rationell i besluten denne tar och utför en

handling för att nå ett visst mål. När agentskapet är tydligt utskrivet i en sats framstår agenten

som den som är ansvarig. Dessa meningar kallas ofta för transitiva meningar och har

uppbyggnaden: Subjekt – verb – objekt (S-V-O). Exempel på detta är: läraren kränkte31

eleven. Vem som varit drivande i händelsen är tydlig och med detta kommer även agentens

”mål” med det hela: läraren hade som uppsåt att kränka eleven.

31 Norman Fairclough, Discourse and Social Change, 1992, sida 178–180

30 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 85

29 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 66
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En mening som står i passiv form kan användas för att undvika ansvarstagande och

istället lägga vikt vid effekterna, exempel: elev blev kränkt av lärare. I detta fall upplevs inte

agenten som den drivande i det som skett utan fokus hamnar istället på eleven. Eleven blir

subjekt i meningen, vilket leder till att fokus hamnar på dennes känslor istället för vilket

uppsåt läraren hade. Händelseförloppet upplevs inte som lika måldrivet och utstuderat från

lärarens/agentens sida. Ett annat exempel på detta kan uppmärksammas när agenten helt fallit

bort från den passiva satsen, exempelvis: elev kränktes. Detta kallas för nominalisering, vilket

innebär att texterna visar på effekterna en handling haft utan att skriva ut agenten.32

Modalitet

Modalitet innebär ”sätt” och det är just det som undersöks i en sats, alltså på vilket sätt texten

är skriven. Olika diskurser, exempelvis: massmedia, platsannonser, läroplaner, o.s.v.,

använder sig av olika modaliteter.33

Vid satsanalys av modalitet är det talarens grad av ”instämmande” i det som skrivs

som undersöks. Beroende på vilken modalitet (vilket sätt) som väljs vid skrift (och tal)

kommer olika konsekvenser för diskursens konstruktion att infinna sig. Dessa konsekvenser

visar sig både i sociala relationer och i kunskaps- och betygssystem, skriver Winther

Jorgensen & Phillips. Exempel på detta finns i dessa tre meningar: 1. Eleven blev kränkt. 2.

Jag tycker att eleven blev kränkt. 3. Kanske eleven blev lite kränkt. Det finns en typ av

modalitet som kallas för ”sanning”. Detta innebär att skribenten/talaren fullständigt instämmer

i påståendet, detta kan vi se i exempel 1 och 2. Exempel 3 visar istället på modalitet som

uttrycks genom ”hedges”, vilket innebär en låg grad av instämmande i det som skrivs/sägs,

genom att moderera påståendet. I detta fall genom att använda ord som ”kanske” och ”lite”.34

Enligt Fairclough kan modalitet delas upp i två olika delar: relationell- och expressiv

modalitet. Vid relationell modalitet är det olika personers auktoritet och hur dessa samspelar

med varandra i diskursen som ligger i fokus. I en text eller ett samtal kan detta ses genom vem

som besitter makt: vilken/vilka aktörer som har rätt att bestämma över andra aktörer. Exempel

på olika maktrelationer kan ses i skolvärlden där rektor besitter makt gentemot personal och

personal besitter makt gentemot elever. Expressiv modalitet liknar det som ovan kallades för35

35 N. Fairclough, Language and Power, 2001, sida 105

34 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 88

33 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 88

32 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 87

15



Elina Linus Thorén Samhällskunskap D: Sociologi C
Kandidatuppsats

”sanning”. Det expressiv modalitet visar på är hur säker den som skriver/talar är. Det som

undersöks är huruvida det är öppet för andra infallsvinklar eller inte i det som sägs/skrivs. Här

kan vi se på de tre exemplen som användes ovan. I både exempel 1 och 2 besitter skribenterna

en hög säkerhet, men de skiljer sig åt genom att exempel 1 framställer en bestämd kunskap

som sann och det finns inget annat alternativ, medan exempel 2 visar på vad

talaren/skribenten själv tycker om det som hänt. Detta är även det en ”sanning” även om det

är utifrån personligt tyckande och ståndpunkter då det inte ”öppet” för andra att debattera om

skribentens/talarens åsikter. I exempel 3 kunde vi inte se någon ”sanning”, då det finns

utrymme för andra infallsvinklar genom ordvalen och detta visar även på låg säkerhet hos

skribenten/talaren.36

3.2.2. Diskursiv praktik

Vid analys av den diskursiva praktiken ligger intresset i hur texten produceras och

konsumeras, alltså hur texter används och skapas i praktiken. I detta kan flera olika

infallsvinklar användas beroende på vad som ska undersökas, exempelvis

produktionsförhållanden på en tidning, hur uppbyggnad och innehåll transformeras,

dokumentundersökningar för att ta reda på hur mottagarna tolkar texten, o.s.v. Detta kan37

även ses utifrån konsumtion och produktion och frågor som ställs i detta är vem texten är till

för och vem är det som producerar den. Det är även av intresse att se om andra texter används

som stöd i produktionen för att “vinna över” konsumenterna, exempelvis genom lagar och

förordningar. Vikten ligger på alltså på hur texten påverkas och uppfattas genom uppbyggnad.

3.2.3. Social praktik

Av de tre nivåerna i Faircloughs modell räknas social praktik som yttre faktor och text och

diskursiv praktik som två inre faktorer. Vid analys av social praktik placeras de två inre

nivåerna i förhållande till den sociala praktik som de är en del av. I analysen av dessa faktorer

finns det två aspekter. Vid den första aspekten är det den diskursiva praktiken och den

diskursordning som den ingår i som ska klargöras, specifikt relationerna mellan dessa två. I

den andra aspekten försöker en kartlägga göras utifrån vilka icke-diskursiva kulturella

relationer, strukturer och icke-diskursiva sociala relationer som skapar ramen för den

37 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 85-86

36 Fairclough, 2001, sida 107

16



Elina Linus Thorén Samhällskunskap D: Sociologi C
Kandidatuppsats

diskursiva praktiken. Det är i analysen av förhållandet mellan social- och diskursiv praktik

som närmanden till förändringsfrågor och ideologiska konsekvenser kan göras.38

Fairclough gör, inom den sociala praktiken, kopplingen mellan makt och språk. Han

delade upp detta i två aspekter. Den första aspekten behandlar makten som finns i en diskurs.

Det som undersöks är hur aktörer, som har positioner av makt, i en diskurs begränsar och

kontrollerar de aktörer som inte besitter, eller har mindre, makt. Vid undersökning av

begränsningar kan dessa delas upp i tre olika former: innehållsmässiga, relationella och

subjektionella. Detta är de begränsningar som finns på vad som sägs och görs utifrån de

sociala relationerna, som i sin tur beror på vilken subjektsposition som kan väljas i diskursen.

Den andra aspekten behandlar den makt som finns bakom en diskurs och beroende på

hur den tar sig till uttryck kan den vara synlig eller dold. I vissa fall kan makten vara tydlig

och det är tydligt vem som sitter på maktpositionen bland annat genom språkbruket som

används, exempelvis chef och anställd eller lärare och elev. Den kan även vara dold,39

exempelvis genom människor som använder sin maktposition för att aktivt påverka en

diskurs, exempelvis institutioner av olika slag. Hur dessa aktörer kan påverka och styra över

diskursen är det som är i fokus. Exempelvis kan man se på vilka medel som dessa aktörer har

till sitt förfogande vid bestraffning av de aktörer som bryter mot diskursens regler. Fokus

läggs alltså på hur dessa aktörer, bakom diskursen, styr diskursen.40

40 Fairclough, 2001, sida 51

39 Fairclough, 2001, sida 36-39

38 Winther Jorgensen & Phillips, 2000, sida 90.
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4. Metod, urval och etiska överväganden

I denna del kommer analysens metod, hur materialet bearbetats och hur urvalsprocessen gått

till, att preciseras. De etiska överväganden som gjort under arbetets gång kommer också att

presenteras.

4.1. Analysmetod och bearbetning av material

I arbetet med materialet låg fokus i första hand på det som Fairclough beskriver som

transivitet och modalitet som tas upp i teoridelen. Jag har i mitt arbete utifrån transivitet sett

på hur meningar är aktiva eller passiva och vem som är agent i dessa. Satserna har analyserats

utifrån uppbyggnaden, exempelvis aktiva meningar skrivs enligt formen: Subjekt-Verb-Objekt

och passiva meningar skrivs enligt formen: Objekt-Verb-Subjekt. I texterna förekommer det

även att agentskap döljs genom att texterna saknar subjekt och skrivs enligt formen:

Objekt-Verb. Jag kommer även undersöka modalitet i de olika texterna utifrån diskursen de

befinner sig i. Modalitet innebär att man ser över hur författaren till yttrandet/uttalandet

beskriver det som skett, exempelvis om det som skett beskrivs som absoluta sanningar eller

om det finns modala verb som öppnar upp för möjligheten att händelsen har gått till på ett

annat sätt. I och med detta kommer ordval studeras och säkerhet i det som skrivs. I detta har

tyngd lagts i skribentens ordval. Jag kommer utifrån Faircloughs tredimensionella modell

även undersöka vilka maktstrukturer som kan utläsas i det som skrivs.

4.2. Urval

Jag har i följande arbete valt att använda mig av en källkritisk diskursanalys och med detta

kommer delar av Faircloughs tredimensionella modell att användas. Det är i huvudsak, det

som Fairclough kallar, text som kommer att användas då en textnära analys av beslut,

yttranden och beslut kommer genomföras. Diskursiv praktik och social praktik går, som

Fairclough påpekar, in i varandra och kommer med det att redogöras för i en egen

diskussionsdel.

I detta arbete kommer åtta ärenden från Skolinspektionen att analyseras utifrån hur

anmälning, yttrande och beslut är utformade. I arbetet kommer även de fall där ”kritik

framkommit” vid kränkande behandling att jämföras med några av de fall där det inte

framkommit/ beslutats.
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I början av urvalsprocessen var både Polisenenhetens och Skolinspektionens register

av intresse, dock hade det inte enligt polisenheten, inkommit några anmälningar (utifrån mitt

urval) i Stockholmsområdet. Sökningen som polisen genomförde gick till på följande sätt:

Polisenheten fick namn på de skolor som var av intresse för undersökningen (alltså de skolor

där en elev anmält skolan/personal för kränkande behandling), de genomförde sedan en

sökning på skolans namn och skolans adress. Personalen på polisenheten har därefter manuellt

sökt igenom de anmälningar som inkommit för att se om det finns några anmälningar mot

lärare i dessa dokument. Trots detta kunde inga polisanmälningar hittas. Urvalet har med detta

enbart bestått av anmälningar som inkommit till Skolinspektionen.

I urvalet för denna undersökning var det beslut som gällde kränkande behandling,

specifikt personal som ska ha kränkt elev, som var av intresse. Jag valde att arbeta med beslut

som fattats 2015 och som berörde kommunala grundskolor i Stockholms kommun, detta urval

kommer sig av att jag påbörjade insamlingen av material 2016. På Skolverkets hemsida under

fliken ”Statistik” kan all statistik, som kommit in till Skolinspektionen, om en skola, en

kommun eller en huvudman hittas genom att söka i databasen. När en sökning i databasen

utifrån mitt urval gjordes framkom det att 78 stycken anmälningar kommit in under 2015, av

dessa var 56 stycken kopplade till kränkande behandling, men då jag ville se på beslut som

fattats 2015 och inte enbart anmälningar, så mejlade jag Skolinspektionen för hjälp. Jag fick

diarienummer till alla fall som berörde mitt urval, men när jag började läsa materialet märkte

jag att det i flera av besluten stod att det inte visat att kränkande behandling förekommit. Jag

mejlade då Skolinspektionen för att få veta vilka ärenden som fått beslutet att kränkande

behandling skett. Jag fick snabbt hjälp och en ny sökning genomfördes. Denna gång var

sökningen: beslut från 2015, där Skolinspektionen har konstaterat brist gällande

anmälningsgrunden ”kränkande behandling”. Dock påpekade personalen att det inte är samma

sak som att det har konstaterats att kränkande behandling har inträffat. Konstaterad brist kan

t.ex. handla om att huvudman inte utrett ordentligt huruvida kränkande behandling har

inträffat. För att veta exakt vad bristen gäller behöver beslutet läsas. Personalen på

Skolinspektionen bifogade en excelfil med diarienummer för ärenden där Skolinspektionen

under 2015 har fattat beslut med konstaterad brist inom anmälningsgrunden kränkande

behandling. Detta var en lista med 43 stycken ärenden och av dessa var det fem stycken som

gällde personal – elev.

19



Elina Linus Thorén Samhällskunskap D: Sociologi C
Kandidatuppsats

Hur ärenden hanteras kan sammanfattas på följande vis: En anmälan kommer in till

Skolinspektionen och en utredning, som enligt myndigheten ska vara opartisk och med

skollagen som grundpelare, startar. Yttranden från elev/ vårdnadshavare och

personal/rektor/huvudman samlas in. Beslut fattas när materialet samlats in och eventuella

ändringar/ förtydlingar gjorts. Viktigt att notera är att många av de anmälningar som kommer

in läggs ner innan en ordentlig utredning kan starta.

Jag läste samtliga ärenden som gällde kränkande behandling och valde sedan tre

ärenden, som var relativt olika varandra, för att använda vid djupare textanalys och som

exempel. Jag valde också att ha med de fem ärendena där ”konstaterad brist” beslutats för att

jämföra med de andra tre. Min analys kommer alltså i stort utgå från åtta ärenden.

4.3. Etiska överväganden

I denna del sammanfattas de etiska principerna och en redogörelse för huruvida dessa

efterföljts i arbetet följer.

På Vetenskapsrådets hemsida kan finns de principer som ligger till grund för god

forskningssed och deras publikation God forskningssed (2011, omarbetad version från 2017)

går även att ladda ner. I denna publikation finns de etiska överväganden som en forskare kan

behöva ta ställning till i sitt arbete och på hemsidan finns det även fyra stycken principer som

en forskare kan utgå ifrån: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Tillförlitlighet, enligt

Vetenskapsrådet, finns med som princip för att säkerställa kvalitén i forskningen. Detta kan

visas i val av design samt hur utnyttjande av resurser ser ut och hanteras, men detta bör också

avspeglas på forskningens metod- och analysdel. Ärlighet ska finnas i med i ens forskning.

Ärlighet i det du som forskare utvecklar, genomför, granskar samt rapporterar och informerar

om. Ärligheten ligger i att detta ska ske på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt,

skriver Vetenskapsrådet. Den tredje principen som Vetenskapsrådet har är: respektera

kollegor, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö. Sist har vi: ansvar för

din forskning. Detta gäller hela vägen från idé till publicering, samt för ledning och

organisation. Ditt ansvar finns kvar även vid utbildning, tillsyn och mentorskap. Du är, enligt

Vetenskapsrådet, ansvarig för vidare konsekvenser som din forskning har.41

I Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som

41 https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html (2019-09-23)
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publicerades av Vetenskapsrådet 2002, framkommer det att det finns etiska principer att följa

som forskare: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. Detta är även de principer som jag under tidigare arbeten använt mig av vid42

etiska överväganden, dock finns inte (alla) dessa med i publikationen från 2011. Jag tolkar det

som att dessa två bör/kan användas parallellt med varandra och jag har utifrån det valt att visa

på de etiska överväganden som jag har ställts inför utifrån publikationen från 2002. Detta då

jag anser att publikationens lista från 2002 är mer användarvänlig för en student, samt att de

etiska principer som jag kan använda mig av (utifrån mitt arbete) diskuteras i båda

publikationerna.

Informationskravet, vilket innebär att den som medverkar i forskningen ska informeras

om syftet, har uppfyllts genom att jag vid mejlkontakt med exempelvis Skolinspektionen

tydligt visat på vad mitt arbete handlar om och svarat på frågor som personalen haft kring min

undersökning, men jag har i övrigt inte kunnat uppfylla kravet. Samtyckeskravet, vilket

innebär att de som medverkar ska själva få bestämma om de vill delta i undersökningen eller

inte, kan inte heller helt uppfyllas. Person som jag varit i kontakt med är personal vid

Skolinspektionen och denne har lämnat uppgifter i sitt uppdrag som anställd och inte som

privatperson och informationen som delats gäller hur Skolinspektionens utredning och

bedömning går till. I övrigt har jag inte kunnat varken informera eller få samtycke av de som

medverkar då de ärenden som jag analyserat redan anonymiserats. Vid utlämnande av

handlingarna skriver Skolinspektionen att ”vissa uppgifter har undantagits från utlämnande

efter en sekretessprövning enligt 23 kap. 7 § och 33 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).”. Utifrån detta bedömer jag att båda kraven i största möjliga mån har tagits i

beaktning i arbetet även om de inte är helt uppfyllda. När det kommer till

konfidentialitetskravet, vilket innebär att de deltagande ska ges konfidentialitet och det ska

alltså inte gå att identifiera deltagarna, har detta uppfyllts vid arbetet med ärendena. I de fall

där Skolinspektionen missat att censurera känslig information har jag inte använt information

som borde vara censurerad i mitt arbete, exempelvis namn på elever och beskrivning av

händelser. I arbetet skriver jag ut namn på den personal på Skolinspektionen som givit mig

information om deras arbetssätt och då denna person redan är offentlig i sitt uppdrag behöver

inte kravet uppfyllas i detta fall. Detta krav är uppfyllt då information som inte är offentlig

42 https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (2019-09-23)
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(exempelvis när censureringen av namn på elever missats) inte spridits eller använts i arbetet.

Nyttjandekravet, det sista kravet att se över, innebär att den data som samlats in endast ska

användas i forskningsändamål. Detta krav är uppfyllt då det material som samlats in enbart

kommer att användas vid detta arbete.
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5. Analys och resultat
I denna del kommer resultatet av analysen samt en större diskussion utifrån trestegsmodellen

att presenteras. Analysen kommer, som påpekats innan, utgå från Faircloughs textdimension.

I textanalysen kommer en analys gällande hur anmälningar och yttranden kan tolkas, hur

maktstrukturerna ser ut/ upplevs i diskursen och vem som anses vara ansvarig (på en textuell

nivå) genomföras.

Resultatet är uppdelat i: anmälningar, yttranden och beslut och analysen är organiserad

kring begreppen transivitet och modalitet. Utifrån transivitet kommer satsernas uppbyggnad,

agentskap, aktiva- och passiva satser analyseras och inom modalitet kommer analysen hantera

graden av “instämmande” och “sanning” som skribenterna använt sig av. Inom modalitet

kommer även maktrelationer och auktoritet i texterna hanteras.

5.1. Konstruktionen av ansvar och sanning i anmälningar: eleven som offer med

lärare/personal som förövare

Om misstanke finns att kränkande behandling förekommit eller förekommer på en skola kan

vem som helst anmäla detta till Skolinspektionen som då startar en utredning. Under

utredningen kan anmälaren välja att komplettera sin anmälan utifrån vad som framkommer i

rektors och huvudmannens yttranden. I den fortsatta analysen kommer ingen vikt att läggas

vid om det är en komplettering eller ej, då det inte är väsentligt för arbetets utgångspunkt.

Anmälningar

Utifrån begreppet/ analysverktyget transivitet kan slutsatsen dras att meningarna i

anmälningarna i hög grad är uppbyggda i formen: S-V-O (subjekt, verb, objekt), dock ändras

vem som sätts som agent beroende på vilken typ av händelse som beskrivs. Vilket även

Funkquist Nyborg & Nordgren Nordgren samt Dahlrot, i tidigare forskning, tar upp. När

texten skrivs om en händelse där ingen konflikt direkt finns/ startat ännu är eleven agenten,

men detta ändras så snart en konflikt med personal startar, exempelvis: ”[d]e [eleverna] står

strax utanför dörren och kollar in i klassrummet när läraren [namn] kommer ut ur

klassrummet. [Läraren] börjar bråka med [elev x] […]”. Vid beskrivande av konfliktens43

händelseförlopp är det personalen som är agenten/ den drivande i händelserna och elevens

position i texterna är i regel passiv och är den som blir utsatt för läraren. Detta kan tolkas som

43 Dnr. 2014:44982
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att anmälaren anser att personalen är den som är skyldig för händelsen då eleven, enligt

anmälaren, inte gjort något för att provocera eller bråka med läraren. I detta skulle läsaren

även kunna utläsa vad anmälaren försöker åstadkomma i sin anmälan, att framställa eleven

som offer och personalen som förövare.

Andra exempel från anmälningarna där det är tydligt vem som är agent: ”Mitt barn har

utsatts för misshandel av en lärare […] , ”[m]in dotter [namn] har blivit utsatt för fysiskt våld44

och kränkande behandling från andra elever och fritidspersonal […] , ”[j]ag vill anmäla45

personal på Gärdesskolan för illa behandling av min son […]” . Det är kan alltså ses som46

tydligt vem som är ansvarig för händelsen och det framställs som att personalen hade som

”mål” att bråka, kränka, misshandla eller bete sig illa mot eleven.

I vissa fall byter anmälaren till att ha händelser som subjekt i meningarna istället för

människor, exempelvis ”[t]umultet utspelar sig” , “Kränkningar började [...]” , ”[p]roblem47 48

började redan i [siffra]:an […]” , ”[p]roblemen har fortsatt […]” . Att lyfta bort subjektet,49 50

som påtalats innan, kan uppfattas som att skribenten försöker undvika att lägga ansvaret för en

händelse på en specifik person. Detta är dock inte vanligt förekommande i anmälningarna,

utan i majoriteten av meningarna är agent och subjekt tydligt.

I anmälningarna kan även tolkningar kring det som kallas för expressiv modalitet, eller

”sanning” göras. Anmälaren framställer sig som säker på det som skrivs och det finns inget

utrymme för andra infallsvinklar i det som skett och detta kan framkomma när ordval (alltså

textens transivitet) börjar analyseras, exempelvis genom att skriva: ”har blivit misshandlad”.

Det finns skillnader i ordval i anmälningarna dock. Samtliga anmälare skriver med stor

säkerhet och det finns ingen, eller litet, utrymme för andra infallsvinklar. Några av anmälarna

använder ord som lägger fokus på egna åsikter eller elevens upplevelse, medan andra

beskriver händelserna som ”fakta” som alla borde vara överens om. Exempel från

anmälningar när det kommer till olika sanningsgrad:

50 Dnr. 2015:1021

49 Dnr. 2015:4929
48 Dnr. 2015:2647

47 Dnr. 2014:44982

46 Dnr. 2015:2198

45 Dnr. 2015:1021

44 Dnr. 2014:44982
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1. I slutet av rasten […] tar en lärare stryptag på mitt barn och drar med honom till

ett förråd. Inne i förrådet blir mitt barn knuffat av läraren […].51

2. […] flera pedagoger har uttryckt sig - som jag ser det - kränkande mot min son

under hela läsåret.52

3. [Elev X] stöter på [namn], läraren, i korridoren som säger [censurerat]. [Elev X]

kände sig påhoppad och upplevde kommentaren som onödig, kränkande samt

oprofessionell.53

I det första exemplet kan tolkningen göras att händelsen, enligt anmälaren, hänt på just det vis

som beskrivs och det finns inget utrymme för andra infallsvinklar. I det andra exemplet

påpekar anmälaren själv att det är elevens egen åsikt och det finns med detta inte heller direkt

öppning för andra infallsvinklar. I det tredje exemplet framställs händelsen som sanning men

fokus läggs efter det på elevens upplevelse och känslor kring det som sagts. Även i detta fall

finns det inte utrymme för andra infallsvinklar. Det andra och tredje exemplet skiljer sig

ganska mycket från det första då varken skribenten eller den utsatta elevens åsikter eller

känslor tas i beaktning utan det är lärarens handling som är i fokus i exempel ett, medan det är

tvärtom i exempel två och tre.

Härnäst kommer den relationella modaliteten att redovisas. I anmälningarna kan

exempel på hur olika personers auktoritet samspelar med varandra och en tolkning kring vem

som anses besitta makt och vad som förväntas av aktörerna i diskursen utifrån detta. I en

anmälan framkommer det att eleven varit sjuk i klassrummet och läraren därav ringt och bett

vårdnadshavare att hämta eleven. Läraren har sedan bestämt, enligt anmälaren, att eleven som

”straff-konsekvens” för detta ska sitta med en annan klass och arbeta ikapp vid ett senare

tillfälle. Vårdnadshavaren sjukanmäler eleven och när eleven är frisk och ska tillbaka till

skolan händer följande:

Jag får mejl i från Klassfröken klass 2 [namn på läraren] att ”konsekvensen” skall vara

kvar även nu e [sic] för sjukdom och han inte är välkommen i klassen.[...] Jag ringer biträd

rek [namn] Jag besöker även honom på kontoret. Han säger att detta är skolans

konsekvenser och han hade förståelse för att inte [elevens namn] sonen gillade detta.

53 Dnr. 2015:4929

52 Dnr. 2015:2198

51 Dnr. 2014:44982
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Jag bad honom lösa detta […]54

I detta exempel framkommer det att lärarens makt över eleven kan uppfattas som en

konstruktion av anmälaren. Läraren bestämmer, i detta exempel, om eleven får vara i

klassrummet och om det ska finnas en konsekvens för ett beteende eller inte. En reflektion

över makten inom diskursen kan här göras, vilket tas upp i arbetets tidigare forskning av

bland annat Bjertner & Petersson. Anmälaren verkar anse att läraren är den som besitter makt

över både anmälaren och eleven, men då denne kontaktar biträdande rektor kan det tolkas som

att anmälaren både vet och accepterar hur maktkonstellationer i diskursen ser ut och går på så

vis ”över huvudet” på läraren. I detta kan dock tolkningar göras att anmälaren anser att hen,

egentligen, har lika mycket eller mer makt än den biträdande rektorn då denne skriver ”[j]ag

bad honom lösa detta”. Vilket får det att framstå som att anmälaren kan be om detta och

förvänta sig att det ska ske. I en annan anmälan påtalar skribenten makten i diskursen:

Min son gjorde fel helt klart. MEN - han är 9 år med en diagnos. En vuxen pedagog

med ett myndighetsansvar måste kunna förhålla sig professionellt mot ett barn. Att

kränka honom på det sättet gör hon eftersom hon kan. För att han är liten. Hon skulle

förmodligen inte svära åt mig på det sättet, eller sina kollegor. Men [namn] är det ok

att ge sig på. Helt fel och jag måste påtala det.55

I detta går det att utläsa att elevens beteende påtalas som olämpligt, men dennes ålder och

diagnos används för att lyfta bort ansvaret. Händelsens agentskap läggs helt på läraren och

denne hade som ”mål” att kränka eleven då ”hon kan”. I detta går det även att tolka in vilken

makt som vårdnadshavaren ser i diskursen: eleven är försvarslös mot läraren.

5.2. Yttranden: Förskjutning av ansvar från personal till omständigheter

När en anmälan inkommit till Skolinspektionen skickas en ”begäran om yttrande” ut till den

berörda skolans huvudman, vilket i dessa fall är Stockholms kommun. I yttrandet ska

huvudman, med rektor och skolans personal redogöra för de anmälda händelseförloppen, om

de haft kännedom om händelser, om händelser blivit utredda och anmälda till rektor och/eller

huvudman samt om och vilka åtgärder som vidtagits. Om ett yttrande inte anses vara

55 Dnr. 2015:2198

54 Dnr. 2015:2097 Obs! Det citerade är skrivet för hand och står utan [sic]-markeringar.
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fullständigt, exempelvis om en händelse som finns i anmälan inte finns med i yttrandet eller

om någon/några av de ovanstående delarna inte finns med, kan Skolinspektionen kräva in en

komplettering från huvudman/rektor. I den fortsatta analysen kommer ingen vikt att läggas vid

om det är en komplettering eller ej, då det inte är väsentligt för arbetets utgångspunkt, men

detta tas upp här för att förenklat visa hur en del av systemet ser ut.

Yttranden

Fokus kan anses ligga på omständigheter och inte på agentskap i yttrandena. Detta kan ses i

motsats till anmälningarna där läraren/personalen beskrivs som den drivande i de anmälda

händelserna. I yttrandena är det händelser runt omkring som tvingat läraren att agera på det

sätt som denne gjorde, exempelvis: ”Elevgruppen har upplevts svår att leda [...] Läraren

tillstår att hen vid tillfälle kan ha använt en svordom, ett förfluget ord i stunden då situationen

varit ohållbar för det syfte att undervisning ska bedrivas.” Det är alltså elevgruppens56

beteende och ohållbara situationer som gjort att läraren sagt saker som är opassande. Genom

att använda: ”ett förflutet ord i stunden”, kan det dessutom tolkas som att rektorn i yttrandet

försöker lyfta bort agentskapet/ ansvaret från läraren till situationen och med det förminska

problemet. Det är situationen som bär ansvaret och inte någon enskild individ. Rektor/

huvudman kan också försökt lyfta bort ansvaret från läraren i den första delen av citatet där

det verkar som att elevgruppen, oavsett lärare, anses vara svår att leda, detta då meningen

slutar utan att det förtydligas vem som uppfattar gruppen som ”svår”. Att försöka lyfta bort

ansvaret och lägga den på omständigheter eller “enskilda händelser” är något som även lyfts i

tidigare forskning av bland annat Lunneblad m.fl., Bartley, Olsson, Funkquist Nyborg &

Nordgren Nordgren.

Ett annat exempel då försök att undvika ansvarstagande kan ses här: ”I det tumult som

uppstod då fritidsledare [namn] försökte avstyra att elev [namn] fysiskt går mot lärare [namn].

[...] [Personal] försökte hålla i [Elev X] för att han inte skulle ge sig på lärare [namn].”57

Skribenten väljer här att använda ”tumult” för att beskriva händelsen och med den passiva

satsen skulle detta kunna tolkas som ett försök att lyfta bort ansvaret från en enskild individ,

dock skrivs det att den som behövde ”avstyras” och med det skulle kunna bära ansvaret för

händelseförloppet är Elev X. Personalens agerande baseras ännu en gång på elevens beteende.

57 Dnr. 2015:676

56 Dnr. 2015:4929
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I yttrandena upprepas det om och om igen att personalen enbart reagerat på situationen och

med detta inte bör bära något ansvar för det som hänt. Det är ovanligt att de anmälda

händelserna beskrivs som kränkande behandling i yttrandena och som vi sett ovan beskrivs

händelserna som ”tumult” eller ”situation”, men kan även beskrivas som ”konflikt” som i

följande exempel: ”[Elev X] har varit inblandad i konflikter […]” .58

I flera av yttrandena skrivs det uttryckligen att eleven blivit utsatt för kränkande

behandling, utifrån lärarens synvinkel, och det gäller då oftast enbart en och inte alla av de

anmälda händelserna. I yttrandena finns det ibland delar som hänvisar till en bilaga där läraren

skrivit om händelsen/ händelserna, klassen, undervisning och en lista med överenskommelser

som denne går med på att arbeta med/ följa.

I ett av yttrandena, där kränkande behandling sedan fastslagits av Skolinspektionen,

har rektorn skrivit en egen kommentar, där denne skriver om hur länge läraren varit anställd

på skolan, hur populär denne är bland eleverna och att denne aldrig fått kritik från elever eller

vårdnadshavare. Denne fortsätter med att skriva att det varit ”mycket svårt att upprätthålla

trygghet och studiero” och det ”har lett till situationer” som ”i efterhand bedömts som mindre

lämpligt agerande i tillrättavisande syfte”. Även i detta fall, där kränkande behandling blivit59

fastslagen har läraren, enligt rektor och huvudman, enbart reagerat på omgivande

omständigheter. I detta skulle en tolkning gällande relationen mellan personerna i diskursen

kunna göras. Rektor med huvudman skulle kunna uppfattas som beskyddande av personalen

äEtt annat exempel på detta kan ses i följande utdrag:

Läraren [namn] uttryck till eleven ses som kränkande behandling, men var ett

förfluget ord i en stressad situation. Kränkningen är oacceptabel men bedöms som

ringa mot bakgrund av dess ordalydelse och den situation som förevarit.60

Det är återigen situationen som fått läraren att agera som den gjort och det huvudman/rektor

skriver kan indirekt tolkas som att lärarens ordval inte var så allvarligt. Kränkningen ses därav

som “ringa”.

Ett exempel på nominalisering skulle kunna utläsas i meningen: ”Det har inte gjorts

60 Dnr. 2015:2198

59 Dnr. 2015:676

58 Dnr. 2015:1021
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någon åtskillnad mellan pojkar och flickor så som det påstås i anmälan.” I citatet används61

ordet ”det”, vilket kan vara ett sätt att normalisera det som skrivs. Användandet av “det” i

sammanhanget kan antas göras för att visa att alla i personalen agerar på samma sätt och med

det vill undvika ett tydligt agentskap, så som ”läraren”. Ordvalet ”påstås” är även det

intressant då det kan uppfattas som att texterna underminerar anmälningen och dess

tillförlitlighet, detta går att se i flera av yttringarna. Vid analys av modalitet utifrån hur säker

och instämmande skribenten uppfattas i texten kan överlag en hög grad av båda identifieras,

exempelvis: ”[i]ncidenten med [namn] i maj 2013 utreddes, åtgärdades och upprepades

aldrig.” , ”[l]äraren har aldrig hörts höja rösten.” , ”[b]egreppet [censurerat] har inte använts62 63

av någon av de intervjuade personerna – varken då eller i något annat sammanhang.”. Nedan64

kommer ett lite längre exempel på detta:

Gällande påståendet att fritidspersonal uppmanat [namn på elev] att inte tala med

någon vuxen så dementeras detta av alla intervjuade personer. Skriftlig information

gick hem till vårdnadshavare om detta […] Fritidspersonalen upprepade alltid

mantrat att man skulle ta hjälp av vuxna vid konflikter för eleverna på lågstadiet.

[…] När det gäller den upplevda känslan […].65

Genom att använda ordval som ”påståendet” och  ”den upplevda känslan”, när det kommer till

att påtala det som står i anmälan, kan det tyda på att anmälningen inte ses som en sanning

utifrån den diskurs som skolans medarbetare ingår i. I yttrandet skrivs det dessutom att

påståendet ”dementeras” av alla intervjuade personer, men det skrivs inte ut att de intervjuade

består av skolans egen personal. ”Upprepade alltid mantrat” lämnar inget utrymme för andra

infallsvinklar och samma sak gäller vid ”[s]kriftlig information gick hem till vårdnadshavare”

där det en hög grad av säkerhet kan tolkas in. Ett annat exempel på när anmälarens

beskrivning av händelsen/händelserna undermineras genom ordval kan man se här:”[...]

anmälarens uppfattning att personal kränkt [namn] […].” Ordet ”uppfattning” visar här att66

den anmälde absolut kan ha uppfattat händelsen på det sätt som beskrivs men skolan sitter på

66 Dnr. 2015:1021

65 Dnr. 2015:1021

64 Dnr. 2015:1021

63 Dnr. 2015:4929

62 Dnr. 2015:1021

61 Dnr. 2015:4929
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den ”riktiga”/sanna informationen.

Det finns delar av yttringarna, specifikt där läraren blivit tillfrågad, som inte har en

lika ”hög sanning” som de andra delarna. Exempelvis: ”Situationen kan ha varit så […]” .67

Det finns också en högre grad av ursäktande ton i det som skrivs när det är läraren själv som

skriver, exempelvis: ”Jag beklagar att hon upplevde det som kränkande, det var verkligen inte

min avsikt.” . Detta är inte alltid fallet, men överlag har lärarens egen utsaga lägre grad av68

säkerhet- och  instämmande/sanning medan resten av yttrandet, som är skrivet av rektor eller

huvudman, besitter högre grad av säkerhet och det finns lite eller inget utrymme för andra

infallsvinklar.

I samtliga yttranden kan flera exempel på relationell modalitet, alltså olika personers

auktoritet och samspel med andra i diskursen, hittas. I följande exempel kan personalens och

elevernas samspel och hur auktoritet tar sig i uttryck i diskursen ses över:

Några elever har fått kvarsittning för att de inte kommit till lektion, suttit kvar i

uppehållsrummet, eller under lektionstid haft ett rastbeteende […] vilket föranlett

lärarna att ge kvarsittning till de elever som missat undervisningen.”.69

I detta skulle lärarens auktoritet att bedöma vad som är ”rastbeteende” kunna utläsas och även

att elevernas beteende får konsekvenser som skolan beslutat, med största sannolikhet, utan

elevernas medgivande eller deltagande (vid beslutsfattandet). ”Flera av skolans personal

bevittnade händelsen.” I detta citat är det en händelse som såväl elever som personal70

bevittnade, men i yttranden lyfts enbart personalens uttalanden om händelseförloppet och

detta kan tolkas som att personalens ord väger tyngre än elevernas. Liknande situation kan

utläsas i följande citat:

Skolan ser ett nödvändigt ingripande för att dels skydda den angripne läraren.

Flera lärare kom till undsättning för att upprätthålla ordning i korridoren och

trygghet för andra elever. […] [Namn på personal] bedömde situationen som att

70 Dnr. 2015:676

69 Dnr. 2015:4929

68 Dnr. 2015:4929

67 Dnr. 2015:4929
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det var en ganska allvarligt våld som skulle kunna komma att används och att

läraren [namn] läste in i lärarens ansiktsuttryck att det var en hotfull situation och

agerade för att få stopp på situationen.71

I detta kan tolkningen göras att personalens bedömning och agerande av situationen anses

vara berättigad och riktig i diskursen. Denne, genom att se en kollegas ansiktsuttryck, ska ha

läst in att situationen var hotfull. Detta tas som sanning i sammanhanget, då elevens utsaga

om att denne inte varit aggressiv inte ses som lika sann som personalens. Makt bakom

diskursen, där anmälarens beskrivning av händelsen helt har tagits bort eller beskrivs på ett

annat vis, kan exempelvis ses i citaten ”[l]äraren säger sig inte känna igen uppgiften så som

den beskrivs i anmälan” och ”[u]ppgiften från anmälaren att läraren, [Namn], skulle ha sett72

incidenten och struntat i att [eleven] blev [kränkning] känner [läraren] inte alls igen.” I flera73

av yttrandena beskrivs inte händelsen alls utan enbart hänvisningar till den fråga som besvaras

finns med, exempelvis: “Fråga 1 Med skolans bild av vad som hänt och utifrån rektors

redogörelse går det inte att konstatera kränkande behandling.”. Händelsen, som den74

beskrivits i anmälan, finns alltså inte alls med i yttrandet. Enbart frågornas nummer, som

huvudman mottagit från Skolinspektionen finns med. Makten bakom diskursen kan med det

anses göra sig synlig, då anmälarens ord inte alls finns med. Det går även att läsa in att

”skolans bild” och ”rektors redogörelse” anses besitta mer makt än anmälarens och

huvudman/ skolan kan då konstatera att ingen kränkande behandling skett eller beskriva

händelser på ett helt annat sätt än vad anmälaren gjort, exempelvis:

Då skolan kontaktat hemmet har dialogen försvårats av hemmets ovilja att ta till sig

och acceptera informationen. Skolan har upplevt att föräldrarna alltid accepterat

[elevens] ord om att personalen knuffat, slagit eller tagit strypgrepp.75

Anmälaren skrev i anmälningen att det är skolan som vägrat acceptera hemmets argument och

att eleven har haft märken, som även fotograferats, efter personalens hantering. Detta finns,

som påtalats innan, inte med i yttrandet.

Samspel och auktoritet mellan personal och rektor i diskursen kan läsas in i

75 Dnr. 2015:2647

74 Dnr. 2014:5039

73 Dnr. 2015:1021

72 Dnr. 2015:4929

71 Dnr. 2015:676
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yttrandena. Exempelvis i meningarna ”[l]äraren har enligt rektor agerat enligt

bestämmelserna” och “[p]ersonalen har följt de rutiner som finns [...]“ kan tolkningen göras76 77

att rektorns åsikt om en situation anses väga tyngre än andras på skolan. I följande exempel

kan också tolkningen göras att rektorn använder skollagen för att berättiga lärarens agerande:

”Läraren har använt sig av det verktyg som skollagen ger utrymme för, nämligen tillsägelse.”

I detta kan tolkningen göras att det är rektor och huvudman som avgör vad som anses vara78

en ”tillsägelse” som kan räknas in under skollagens mening av begreppet. Så snart rektorns

åsikt om en händelse finns med i yttrandet framställs den som absolut och nästintill

faktabaserad. Detta är dock inte konstigt i diskursen i sig då rektors auktoritet är över andras i

skolan. I den större diskursen, som i detta fall kan kallas för skolvärlden, är skolan bara en del

tillsammans med institutioner, lagar och regler, o.s.v. Det finns flera exempel i yttrandena där

rektor hänvisar till skollagen (vilket kommer analyseras mer ingående under diskursiv

praktik), som i diskursen överlag anses ha den största auktoriteten, men i samspel med skolan

kan lagen tolkas och användas på olika sätt beroende på vad skolan vill uppnå. Exempel:

Eleverna undervisas i klass. Det är ofrånkomligt att eleverna hör lärarens individuella

resonemang med eleverna om det är så att de inte förstår eller om något behöver

förklaras. Det kan inte anses som kränkande behandling i skollagens mening.79

Här kan en hög grad av såväl “sanning” som säkerhet i det som skrivs tolkas in. Inget

utrymme ges för andra infallsvinklar och skribenten besitter stor säkerhet i informationen som

ges. Tolkningar om den makt som finns bakom diskursen kan, i likhet med tidigare exempel,

även göras här.

Rektor bedömde dock det inträffade som ett nödvändigt ingripande och inte kränkande

behandling i skollagens mening även om elev [Namn] kan ha upplevt sig kränkt i

situationen.80

80 Dnr. 2015:676

79 Dnr. 2015:676

78 Dnr. 2015:4929
77 Dnr. 2015:2647

76 Dnr. 2015:4929
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I detta exempel kan rektorns bedömning av situationen uppmärksammas och det kan tolkas

som att dennes åsikt väger tyngre än elevens. Även här används skollagen (den högsta

auktoriteten) som stöd i det som skrivs. I yttrandet framkommer det att eleven kan ha känt sig

kränkt men, ännu en gång, anses det inte vara kränkande behandling.

5.3. Skolinspektionens beslut

Efter en anmälan inkommit till Skolinspektionen startar en utredning. Yttranden och

väsentligt material samlas in och ett beslut kan sedan fattas.

Beslut

Vid analys av besluten är det tydligt vad som är hämtat varifrån (anmälan eller yttrande) och

omskrivningar görs sällan. I besluten används överlag samma ordval som i anmälningarna och

yttringarna. I och med detta visas det även samma grad av “sanning” (modalitet) som i

anmälan och yttrandet. Exempelvis: “Anmälarna har bland annat uppgett följande Eleven

A har i början av december 2014 blivit misshandlad av en personal (B) på skolan.” 81

Det som kan uppmärksammas är att besluten är skrivna i passiv form och fokus läggs på

eleven och inte på agenten (personalen). Texterna överlag saknar alltså meningar som är

transitiva då “Eleven A” står som subjekt istället för “personalen (B)”.

Det är enbart tre beslut som skiljer sig från de andra beslutsmässigt. Skillnaden är att

det på något sätt framkommer att kränkande behandling har inträffat, enligt Skolinspektionen.

I två av dessa tre beslut står det inte om ”kränkande behandling” förekommit eller inte i

början av beslutet. I samtliga andra fall (utom dessa tre) står det i den första meningen: ”Det

är inte visat att kränkande behandling […] har förekommit.”. I dessa två beslut hoppar

skribenten istället direkt till listan med åtgärder som medföljer, utan att skriva något om

huruvida kränkande behandling skett eller inte, exempelvis:

Skolinspektionen förelägger Stockholms kommun att senast den 11 januari 2016

vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses samt vidta åtgärder så

att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Åtgärderna ska

avse aktuell elev.

I detta ingår att:

81 Dnr. 2015:676
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- utarbeta ett åtgärdsprogram för eleven i enlighet med bestämmelsen (3 kap. 9 §

skollagen [2010:8001), och

- utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna av eleven (6 kap. 10 §

skollagen).82

I beslutet finns det inget utrymme för ifrågasättande och texten har med det en hög grad av

“sanning” och “säkerhet”. Modalitet i form av auktoritet kan tolkas in genom att Stockholms

kommun (skolan), enligt beslutet, har fått i uppdrag av Skolinspektionen att vidta åtgärder

med mål att skollagens krav bemöts. Det kan tolkas som att Skolinspektionens, i sitt beslut,

anser att skollagens krav står över allt annat, att de har rätt att i sitt beslutande, samt att en

förväntan finns att huvudman/skola kommer åtgärda bristerna.

Som tagits upp innan är det ett beslut som skiljer sig från de andra. Det är det enda

fallet där skadestånd ska betalas ut till eleven. Beslutet avser ett ärende där personalen ska ha

filmat en elev. I beslutet står följande:

Stockholms kommun har brutit mot förbudet i skollagen om att personal inte får

utsätta elever för kränkande behandling.

Barn- och elevombudet framställer ett skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot

Stockholms kommun för berörd elevs räkning. [...]83

Detta är det enda fallet där denna grad av sanning och säkerhet finns kring den kränkande

behandlingen. Satserna ovan är aktiva och ett tydligt agentskap går att utläsa, vilket gör dem

transitiva. Det står att skolan “har brutit mot förbudet” vilket kan tolkas som att det är en

sanning inom diskursen att skolan kränkt eleven i fråga. Stockholms kommun (skolan)

besitter agentskapet men eleven försvinner i texten och tolkningen kan göras att det enbart är

skolans handling utifrån skollagen som har vikt i beslutet. Eleven får dock en tydligare plats

som en av satsens objekt i citatets andra mening (dock tas aldrig elevens känslor upp som en

del av beslutet) och agentskapet har även flyttats till Skolinspektionen/ BEO. Ett krav att

betala skadeståndet ställs på skolan och graden av sanning och säkerhet i det som skrivs såväl

som auktoriteten och den makt som Skolinspektionen har i diskursen går att utläsa. Det finns

inget utrymme för motsättning i denna del av beslutet, vilket även gäller samtliga ärenden,

83 Dnr. 2015:2647

82 Dnr 2015:2097
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och det kan upplevas som att de andra i diskursen förutsätts följa/ respektera beslutet som

tagits.
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6. Diskussion: diskursiv- och social praktik

Då diskursiv- och social praktik (produktion av text och maktstrukturer i diskursen) går in i

varandra och är svåra att hålla isär kommer en diskussion utifrån den valda teorin och

materialet som använts att föras nedan. Diskussionen är uppdelad i olika delar med

tillhörande underrubriker för att underlätta läsningen. Först och främst kommer begreppet

kränkande behandling diskuteras och diskussionen kommer sedan gå vidare och se närmare

på hur texterna produceras i form av texternas mål och eventuell användning av andras texter.

Diskussionen avslutas med att gå in på maktstrukturerna som kan utläsas i och bakom

diskursen samt skolpersonalens roll i dessa.

Kränkande behandling

För att få en klarare överblick över hur Skolinspektionen arbetar kontaktades Charlotte

Wieslander, utredare på Skolinspektionen (GD-stab). I den mejlkonversation som ägde rum

hänvisar Wieslander till skollagens definition på av ”kränkande behandling” för att besvara

hur Skolinspektionen ser på kränkande behandling. I skollagens kapitel 6, 3 § står det84

följande:

Definitioner

3 § I detta kapitel avses med

[…]

- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och- kränkande

behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.85

Wieslander ger sedan exempel och beskriver hur Skolinspektionens/ Barn-och elevombudets

utredning och bedömning går till, samt vad som kan hända vid ett beslut som är ”kritiskt”:

Det kan exempelvis vara elaka meddelanden på sms, förlöjliganden, sparkar och

slag eller utfrysning. Det är sedan Skolinspektionen/BEO som utreder om det

inträffade är en kränkning. Det avgörs från fall till fall. Om Barn- och elevombudet

85 Skollagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-201
0-800 (2019-05-23).

84 Bilaga 1: Mejlkonversation, svar som inkom 2019-05-23.
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(BEO) bedömer att det finns förutsättningar kan BEO begära att den som driver

skolan ska betala skadestånd till eleven.86

Wieslander beskriver även i mejlkonversationen hur Skolinspektionens och Barn- och

elevombudets utredningar och beslut går till i frågor som rör kränkande behandling:

Vi är objektiva i våra utredningar. Barn och vårdnadshavare är inte parter i

Skolinspektionens ärenden, utan våra beslut riktar sig huvudsakligen till rektorer,

kommuner och fristående skolor. Besluten riktar sig alltså inte till/mot barn. Även

om barn och vårdnadshavare inte är parter i våra ärenden är de i många fall viktiga

uppgiftslämnare. I debatten har det ibland förekommit uppgifter om att det som

definierar om en elev är kränkt är om eleven känt sig kränkt. Så ser det inte ut: För

att kunna kräva skadestånd från en skolhuvudman måste man objektivt kunna

konstatera att eleven blivit kränkt. Det kan till exempel handla om att eleven kränkts

och den driver att skolan vetat om det och inte gjort tillräckligt för att det ska

upphöra. Syftet med skadeståndet är att det utsatta barnet/eleven ska få k

kompensation. Men det är också ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt

mot kränkande behandling. Utifrån de s.k. förarbeten som finns, t.ex.

barnkonventionen, och de beslut som fattas av domstolarna utarbetas praxis som

jag tror är vad du menar med ”regelverk att förhålla sig till”.87

I detta utdrag tar Wieslander upp att det inte räcker att eleven ”känt sig kränkt” för att

skadestånd ska betalas ut, utan de inom diskursen måste objektivt kunna konstatera att det

skett. Wiesander skriver även att personalen på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

är objektiva och att förarbete som de utgår ifrån är beslut som fattats av domstol, skollagen

och barnkonventionen. I barnkonventionen står det dock ingenting om ”kränkande88

behandling”, utan det närmsta jag kan hitta är i artikel 2: ” Konventionsstaterna ska vidta alla

lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering

[…]”. Anmälaren kan dessutom starta ärenden som handlar om att skolan vetat om89

situationen, men inte gjort något åt det, men eleven kan inte få rätt om det gäller en specifik

händelse, skriver Wieslander. Även om det enligt Skolinspektionen inte ska finnas “olika

sidor” och vårdnadshavare och elever enbart anses vara “uppgiftslämnare” anser jag att

89 Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten (2019-05-26).
88 Bilaga 1: Mejlkonversation, som inkom 2019-05-23.

87 Bilaga 1: Mejlkonversation, som inkom 2019-05-23.

86 Bilaga 1: Mejlkonversation, svar som inkom 2019-05-23.
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ärenden ändå kan ses som juridiska konflikter och någon kommer att “få rätt” i slutändan. Det

är även intressant att Skolinspektionens beslut, enligt Wieslander, i huvudsak riktar sig till

rektorer och skolor. En tolkning kan göras att det finns en vilja att hålla barn och elever

utanför den juridiska diskursen, vilket kan uppfattas som rimlig men även förvånande i och

med att det utan en anmälan (som ofta inkommer från elevens vårdnadshavare) inte skulle

finnas ett ärende att besluta kring till och börja med. Avsaknaden av vårdnadshavare i

mejlkonversationen är även intressant utifrån vilka som beskriver som beslutets målgrupp.

Besluten utgår i regel från en tydligare juridisk diskurs än vad anmälningarna och yttrandena

gör, men det betyder inte att den pedagogiska diskursen inte tar stor plats. Det som gör att

beslutfattandet från Skolinspektionens sida kan upplevas som “ifrågasättningsbart” är att det

är de som ger huvudman och skola rollen som utredare i de konflikter som uppstår (även om

de är på “den andra sidan” av sagd konflikt). Det Skolinspektionen kräver in med yttranden är

att huvudman, med skolans personal, ska utreda vad som hänt och lämna över sin egen

undersökning med “beslut”. Det kan tolkas som att Skolinspektionen i regel tar

huvudmannens sanning som mer trovärdig än anmälarens, då det uppfattas som att det alltid

är huvudmannens ord som tas i beaktning när besluten fattas. Något annat som är av intresse

är hur kränkande behandling skrivs/ beskrivs i besluten. I alla fall där kränkande behandling

inträffat, utom i fallet med böter, så skrivs det inte ut i början av beslutet om kränkande

behandling skett eller inte. Dock skrivs det tydligt ut att det inte skett i början av alla andra

beslut.

Det enda fallet, utifrån urvalet, som lett till böter var en filminspelning av elev som en

ur personalen tog. Skolan ansåg att handlingen var kränkande, men de kom även med

förklaringar till varför detta inträffat. Detta har i de andra fallen, då Skolinspektionen

konstaterat att kränkande behandling skett men kommit med förklaringar till varför, lett till att

skolan fått några områden som de behöver se över och revidera till ett visst datum. I fallet

med eleven som blev filmad, som dessutom blev en artikel på Specialpedagogisk.se,

beslutade Skolinspektionen att skolan skulle betala böter på 10.000 kronor till eleven.90

Texterna hänvisar till samma lagar och regler i samtliga fall, så varför är just detta ärende

annorlunda? Filmen fanns inte med som bevis då den raderades kort efter att händelsen skett,

det är alltså inte självklart att det skulle finns tyngre bevis mot skolan än i de andra fallen.

90 Specialpedagogik.se, “Lärare filmade elevens utbrott”, 2015-03-31, (hämtad: 2020-02-04):
https://specialpedagogik.se/larare-filmade-elevens-utbrott/
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Personalen filmade för att bevisa för vårdnadshavarna att eleven betedde sig illa, enligt

yttrandet. Personalen på skolan kände att hemmet inte tog till sig vad som faktiskt hände i

skolan och enbart trodde på elevens berättelser. Då både anmälaren och huvudman tar upp

filmandet, även om längden på filmandet skiljer sig, beslutades det att kränkande behandling

skett och skadestånd skulle betalas ut.

Utifrån det som framkommit i analysen och diskussionen skulle slutsatsen att det inte

är självklart hur reglerna inom diskursen ser ut eller utformas, inte ens för de som själva rör

sig inom den, kunna dras. Detta är även något som Fairclough uppmärksammar i sina texter

som rör diskursiv- och social praktik. Även i tidigare forskning tas detta upp, både vad gäller

den tredimensionella modellen samt de oklara linjerna mellan och inom diskurserna. Det som

varit av intresse i den här undersökningen, utifrån de maktstrukturer som framkommit, är

vilka tolkningar som görs och hur texterna som produceras inom pedagogisk- och juridisk

diskurs används. Den största frågan som uppstod, för mig som undervisande lärare, är just

skillnaden i vad “kränkande behandling” innebär i detta gränsland. I den tidigare forskningen

framkommer problematiken och flera av undersökningarna analyserar hur begreppet

“kränkande behandling” använts i praktiken. Enligt Skolinspektionen behöver ju eleven

objektivt blivit utsatt för kränkande behandling för att det ska beslutas att det skett, men

varför får inte eleverna eller personalen inom diskursen information om detta? De flesta av

oss har hört någon form av citatet “om du känner dig kränkt så har du blivit det”. Detta är

något som, enligt min erfarenhet, är något som skolväsendet utgår ifrån och håller som en

form av gyllene regel gentemot elever och vårdnadshavare. På Skolverkets hemsidan går det

att läsa att “kränkande behandling” i dagligt tal kan omfatta flera olika situationer, men det

påpekas att begreppet är snävare i skollagens mening.91

Målet med texten

Det finns en del skillnader mellan de tre texttyperna (anmälning, yttrande och beslut) gällande

produktion och användning. Exempelvis skulle skillnader kunna tolkas i vilket mål och med

det vem texten riktar sig till textproduktionen. Anmälarens mål skulle kunna utläsas i hur

mycket sanning och säkerhet de använder i sin textproduktion. Målet i anmälningarna skulle

kunna uppfattas som att skribenten vill få upprättelse genom att uppvisa säkerhet kring vem

91 Skolverket.se, “Kränkande behandling, mobbning och diskriminering”, 2021-12-14 (hämtad: 2022-01-02):
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskrimin
ering
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hen anser är ansvarig för den kränkande behandlingen. Texterna produceras med största

sannolikhet med Skolinspektionen /BEO som tänkt målgrupp (konsument), men även skolan

förutsätts läsa anmälan.

Personalens/ rektorns/ huvudmannens mål i ärendet kan tolkas som en vilja att besvara

anmälningen så tydligt som möjligt, men samtidigt skydda skolan och dess personal. Den

tänkta konsumenten i texterna kan även i detta anses vara Skolinspektionen. Det är på

Skolinspektionens begäran som yttrandena skrivs till och börja med och det kan med det

anses rimligt att huvudman med skolan och rektor utgår från det.

Skolinspektionens mål kan tolkas som en vilja att informera om beslut som fattats så

de inom diskursen förstår och respekterar det som skrivs och med det även beslutet. Som

framkommer i ovanstående del är inte beslutet i första hand skrivet med rektor och huvudman

i åtanke.

Användning av andras texter

Det är utifrån den diskursiva praktiken viktigt att uppmärksamma vilka texter som används i

textproduktionen. Detta gäller allt från referat till lagar, regler och mejlkonversationer som

svar på vad som står i anmälningar/ yttranden. Att hänvisa till något som alla parter vet om

och känner till kan ses som ett sätt att få “konsumenterna” av texten ska vara så nöjda med

“produktionen” som möjligt. Texterna, oavsett om de är anmälningar, yttranden eller beslut,

kan samtliga räknas in i både en pedagogisk och en juridisk diskurs. Vårdnadshavare kan i

anmälningarna använda sig av en juridisk diskurs, där de exempelvis hänvisar till skollagen

och andra juridiska bestämmelser för att påpeka vad skolans ansvarsområden är, men det är

inte alls i samma utsträckning eller konsekvent i anmälningarna. De flesta vårdnadshavare

verkar inte vilja eller kunna gå över till en helt juridisk diskursen heller, då de flesta lösningar

praktiskt behöver genomföras tillsammans med skolans personal inom skolans/pedagogiska

diskursen.

Hänvisningar till skollagen i yttranden som skrivs av exempelvis rektor och

huvudman återkommer om och om igen, speciellt när det kommer till huruvida skolan begått

en kränkande behandling eller inte. Utifrån hur yttrandena är utformade skulle det kunna

tolkas att fokus nästan uteslutande läggs på yttre omständigheter som tvingat läraren att agera

på det sätt som den gjorde. Det skulle kunna tolkas som att läraren sällan hålls ansvarig för

det som hänt, vilket exempel på kan ses i textanalysen.
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Besluten består av referat från anmälningar, yttranden och lagar/ regler. Det finns en

form av objektivitet i hur Skolinspektionen skriver sina beslut då samma ordval och nivå av

“sanning” framkommer i de delar som är hämtade från anmälningar och yttranden. En

skillnad som kan uppmärksammas i detta är att anmälningar överlag beskriver något som att

det har hänt, medan yttranden är skrivna i tredje person exempelvis ”huvudman anser”.

Skolinspektionen skriver i sin tur att händelsen “har hänt” och att “huvudman anser”. Som

läsare kan detta tolkas som en form av vilja att producera ett beslut som mottas utan negativ

kritik eller missförstånd från så många som möjligt. Detta betyder inte att anmälarens text kan

tolkas tas på större allvar än yttrandet i diskursen. Även om en kränkande behandling skett så

är det inte det som skolan får mest kritik för i besluten. Det kan uppfattas som att det

viktigaste för Skolinspektionen i det hela är att dokumentationen är korrekt och att skolan

följt alla lagar och regler om så bara i skrift. Det kan tolkas som att skolan mottar större kritik

för att de inte rapporterat kränkande behandling till huvudman än vad de får för beslut att

kränkande behandling inträffat.

Maktstrukturer inom och bakom diskurserna

I anmälningarna kan ett överlapp mellan den pedagogiska och juridiska diskursen

uppmärksammas och med det också de maktstrukturer som kan tolkas in. Här kan

uppmärksamhet läggas på det som kallas för social praktik. Det är, som visats på innan,

genom den sociala praktiken som en bredare förståelse av diskursernas konstruktion kan

göras och hur dessa befintliga diskurser upprätthålls.92

I och med att vårdnadshavare valt att göra en anmälan till Skolinspektionen/ BEO kan

tolkningen göras att den juridisk diskursen väljs framför en pedagogisk. Dock är det inte så

lätt, då det kan finnas flera anledningar till varför de valt en juridisk diskurs. Exempelvis

beskrivs det i flera anmälningar att vårdnadshavarna börjat med att arbetat med skolans

personal för att lösa problemen och vårdnadshavarna har själva varit drivande i möten och

samtal (pedagogisk diskurs). Skolan har sedan inte uppfyllt sitt uppdrag i tillräckligt hög grad,

enligt vårdnadshavarna, och de väljer då att anmäla skolan (juridisk diskurs). En tolkning kan

här göras att anmälan till Skolinspektionen anses vara “nästa steg” och ett sätt att “gå över

huvudet” på skolan om inte situationen förbättras. Vårdnadshavare kan också välja den

juridiska diskursen när de känner att skolans personal på något sätt misslett dem i hur deras

92 Winter Jørgensen & Phillips 2000, sidan 75
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barn behandlas på skolan. I dessa fall kan en tolkning göras att den den pedagogiska

diskursen inte anses vara tillförlitlig och vårdnadshavaren väljer då att direkt använda sig av

den juridiska. Det finns några få anmälningar som visar på att vårdnadshavare ska ha

polisanmält händelserna, men som påvisats i urvalsdelen har inga anmälningar gällande

skolan eller personalen kommit in.

Utifrån idén att diskurserna upprätthålls på olika sätt kan en hierarki inom diskurserna

uppmärksammas. Denna maktstruktur kan utläsas i textanalysen och kan även

uppmärksammas på en diskursiv nivå (användningen av andra texter i produktionen). Oavsett

vem som skriver och vilken diskurs de själva rör sig i är de flesta överens om att första

prioritet är att följa skollagen. Vilket i sig inte behöver anses vara konstigt då vårt samhälle i

mångt och mycket fungerar genom och är uppbyggt med hjälp av lagar och regler. På en

samhällsnivå är de flesta även överens om att det är Skolinspektionen, som myndighet, som

besitter störst makt i ärenden i och med deras arbetsuppgifter som exempelvis rätt till

beslutfattande. Även huvudman och rektor anses sitta på mer makt i diskursen än vad

exempelvis elever eller annan personal gör. Vikten av att huvudman och rektor har en

förståelse för textens uppbyggnad i den juridiska diskursen kan här tolkas in, då en förståelse

för korrekt användning av diskursens regler behövs då de tilldelas arbetet att utföra en del av

utredningen själva. Skolan kan med detta anses ha en dubbel roll i form av part i ärendet och

utredare. Kan det vara så att det stora antalet och, efter vad som framkommit i analysen,

förväntade utfallet att “ingen kränkande behandling har inträffat” i dessa processer är ett

resultat av detta? Även om Skolinspektionen själva påstår att det inte finns “sidor” i ett ärende

kan det tolkas som att huvudman är i en konflikt med anmälaren och har makten att själv

utreda händelsen. Den makt och kunskap för de som är involverade i ärendet och diskursen

kan här ses som obalanserad.

Skolpersonalens roll i diskurserna

Yttrandena, vilket det är Skolinspektionen som begär in, är dokument som skulle kunna

tolkas som något som uteslutande skrivs inom den juridiska diskursen alltså, då de enbart

skrivs i och med en utredning. Dock är det inte så lätt att dra klara linjer mellan de olika

diskurserna när det kommer till skolans värld. Utifrån yttrandena som samlats in skulle en

tolkning kunna göras att skolans personal, i vissa fall, inte velat använda sig av en juridisk

diskurs. Exempelvis vid de tillfällen som personalen inte anmält upplevd kränkande
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behandling till rektor/ huvudman, trots att detta är något som skollagen (den juridiska

diskursen) kräver. Detta kan förklaras genom att skolans personal i stor utsträckning vill lösa

problem internt, exempelvis genom att kontakta kurator och andra kollegor i första hand. Det

kan tolkas som att de är mer bekväma i en pedagogisk diskurs och de i och med detta drar sig

för att använda en juridisk diskurs.

Det är i detta viktigt att påpeka att många av de anmälningar som kommer in läggs ner

innan en ordentlig undersökning kan starta, detta på grund av att anmälaren inte svarade på

väsentliga kompletteringsfrågor eller på andra sätt inte gick att kontakta. Varför anmälaren

(som nästan alltid är vårdnadshavare) väljer att inte fortsätter att driva frågan inom just denna

juridiska diskurs (anmälan till Skolinspektionen) går inte alltid att veta. Det kan bero på att

skolan nu hittat lösningar som vårdnadshavarna finner tillfredsställande men det kan även

vara andra anledningar. De enda anmälningarna som med stor sannolikhet inte drivs vidare är

när eleven inte längre går kvar på skolan i fråga. Även om det inte behöver vara så i alla fall,

vore det inte konstigt om vårdnadshavaren väljer att släppa anmälan för att istället fokusera på

elevens nya skola. Vilket kan vara ett sätt att börja om och gå vidare. Det är också svårt att

driva en anmälan mot en skola som eleven inte längre går på, då Skolinspektionen är verksam

i både en juridisk och en pedagogisk diskurs samtidigt. Det praktiska arbetet/ lösningarna/

ändringarna är något som behöver ske i samråd med skolan och det är där arbetet sker.

Utifrån den sociala praktiken ska skolan utreda omständigheterna kring de uppgivna

kränkningarna i enlighet med skollagen (6 kap. 10 §). I skollagen kan man läsa följande:

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En

förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig

att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta

de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i

framtiden. […] (2008:567).93

93 Skollagen, kap. 6, 10 §
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Den tolkning som kan göras utifrån detta är att det är huvudmannen som är ansvarig i

diskursen, enligt de andra auktoriteterna som finns i/ bakom den. Det är huvudmannen som ska

utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling i framtiden.

Detta ska huvudman göra ”skyndsamt” och denne ska även vidta åtgärder som ”skäligen” kan

krävas i situationen. Beslutet (där skadestånd betalats ut) har, precis som de andra fallen, en del

som rör den kränkande behandling som utretts. Beslutet startar med att gå igenom de rättsliga

utgångspunkterna först, med skollagen och diskrimineringslagen i sig för att sedan gå över till

Skolinspektionens bedömning. Skolinspektionen skriver (utifrån skollagen) att det är

personalens skyldighet att upprätthålla ordning och med detta kan fysiskt tvång vara passande.

Detta fysiska tvång kan då inte anses vara kränkande behandling, dock får dessa inte vara ”mer

ingripande än nödvändigt” och ”den skada eller olägenhet som åtgärder kan medföra får inte

stå i missförhållande till syftet med ingripandet”. Skolinspektionens makt bakom och inom

diskursen kan även ta sig i uttryck genom den lista med åtgärder samt deadline som kan

förekomma i besluten. Om skolan inte åtgärdar problemen inom en viss tid kan skolan komma

att stängas ner. Skolinspektionen, tillsammans med exempelvis skollagen, är alltså inte bara en

auktoritet som kan tolkas in i diskursen, utan myndigheten och lagen besitter en makt som i

mångt och mycket alla i samhället, oavsett diskurs, godtar, följer och på så vis upprätthåller.
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7. Avslut
En avslutande diskussion om arbetet i sin helhet samt förslag på framtida forskning.

7.1. Avslutande diskussion

Studiens syfte var att med utgångspunkt ifrån en kritisk/ textnära diskursanalys (nivå av

“sanning” och “säkerhet” samt maktstrukturer och auktoritet som kan utläsas i texterna)

undersöka hur elev/vårdnadshavare, skola/huvudman och Skolinspektionen/ BEO hanterar

och beskriver kränkande behandling utifrån de diskurser som de rör sig inom. Analysens

resultat visar bland annat att anmälningarna ofta konstrueras på ett sätt som sätter eleven som

offer med lärare/personal som förövare. Texterna har ofta en tydlig agent och meningar som

är transitiva. I yttranden görs ofta en förskjutning av ansvar från personal till yttre

omständigheter. Det finns med det texter där agentskapet dölj eller helt faller bort. Detta kan

även ses i arbetets tidigare forskning där både Funkquist Nyborg & Nordgren Nordgren och

Dahlrot kommer fram till liknande slutsatser gällande agentskap och meningars uppbyggnad.

I dessa två studier har dock inte beslutens texter analyserats, men i detta arbete kan slutsatsen

dras att skribenterna försöker skriva besluten så objektivt som möjligt, med skollagen som

utgångspunkt.

I uppsatsens diskussion gällande diskursiv- och sociala praktik framkommer det att

det inte är självklart var gränsen mellan de olika stegen/ dimensionerna ligger. Diskussionen

kommer fram till att begreppet “kränkande behandling” används på olika sätt i samma

diskurs, vilket kan skapa förvirring och större makt för de som besitter kunskap om den

juridiska diskursen. Det framkommer även att det inte är självklart vilken diskurs de

inblandade i ett ärende vill eller kan befinna sig. Denna slutsats kan även ses i tidigare

forskning där flera av studierna påtalar dessa problem i diskurserna och begreppets

användning i praktiken. Anmälningar och yttranden produceras överlag med

Skolinspektionen som tänkt mottagare (konsument), medan Skolinspektionens egen

produktion överlag enbart riktar sig till rektor och huvudman. Skollagen används

kontinuerligt som en del av textproduktionen i besluten och yttrandena, men får inte lika

mycket plats i anmälningarna. Andra typer av texter används oftast i anmälningarna, så som

mejlkonversationer och referat av samtal. Maktstrukturerna inom och bakom diskurserna

skiljer sig lite från hur resten av samhället ser ut. Lagar och myndigheter ligger i toppen, följt

av rektor och huvudman (chefer), personal och sist elev.
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Några självkritiska kommentarer gällande arbetet: Valet av teori och metod skulle

kunna kritiseras. Även om undersökningen har varit intressant och flera av resultatets och

diskussionens delar innehåller viktiga aspekter, är detta ett arbete som i mångt och mycket

utgått från tolkningar. Det är med det inte självklart att någon annan skulle tolka materialet på

samma sätt och det bör lyftas. Faircloughs trestegsmodell tar även tid att förstå sig på och är

svår att avgränsa. Problem uppstod under arbetet när avgränsningar utifrån de tre

dimensionerna skulle genomföras. Som uppmärksammats tidigare går dimensionerna in i

varandra till viss del, men det finns även klara regler för vad som ingår i vardera steg. Detta

skapade till och från förvirring och flera läsningar av teorin under arbetets gång krävdes.

7.2. Framtida forskning

Om en liknande undersökning skulle genomföras igen skulle det utifrån ett pedagogiskt

perspektiv vara av intresse att analysera vilken förståelse undervisande lärare, men även

elever och vårdnadshavare, har för det som kallats för “kränkande behandling i skollagens

mening”. Hur kommer det sig att det finns en skillnad i “vardagligt tal” och “skollagens

mening” när det kommer till kränkande behandling? Hur upplever personal, elever och

vårdnadshavare att skolan hanterar/ arbetar med kränkande behandling? Vilken plats anses

myndigheter ha i skolans värld? Behöver diskursen genomgå några förändringar enligt de som

rör sig inom den, men som kan anses sakna direkt makt att påverka den (exempelvis elev och

vårdnadshavare)?

Ett annat undersökningsområde som skulle kunna vara av intresse är hur skolor

undervisar om kränkande behandling. Vilka skillnader och likheter kan utläsas beroende på

elevernas ålder och skolform? Finns det någon skillnad på hur olika skolor (kommunal, fri

och privat) ser på och arbetar med kränkande behandling? Med avstamp i detta skulle det

även vara av intresse att se vilket fokus som läggs på kränkande behandling vid olika

universitet och högskolor. Vilken utbildning får lärarstudenter i ämnet? Skiljer detta sig

beroende på lärosäte? Anses kränkande behandling vara av vikt i undervisningen av

lärarstudenter och undervisande lärare? Finns det någon skillnad att utläsa beroende på hur

gammal läraren är? Vilka likheter och skillnader gällande kränkande behandling samt en

förståelse för den juridiska diskursen som ofta medför kan uppmärksammas runt om i

världen?
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Bilaga 1: Mejlkonversation, svar som inkom 2019-05-23.

Hej Elina Linus

Du skickade följande fråga till oss på Skolinspektionen:
Hej!
Jag har varit på Skolinspektionen till och från i något år för att läsa gamla beslut som
inkommit (då jag behövde dessa till en uppsats). Jag har ändrat mitt fokus lite dock och undrar
vem jag ska kontakta, eller var det finns att läsa, om den praxis/regelverk som används på
Skolinspektionen vid beslut som gäller kränkande behandling.
Mina frågor till er är:
Finns det något regelverk som personalen på Skolverket ska följa i beslut som handlar om
kränkande behandling? Om ja, hur ser detta regelverk ut? Finns det något som säger att man
ska ta huvudmannens utsaga på större eller mindre allvar än anmälarens? Vilken definition av
kränkande behandling använder sig Skolverket av?
Hoppas att ni kan avsätta tid för att svara på detta. Jag kommer gärna och har en intervju med
ansvariga om det skulle vara bättre/lättare.

Tack på förhand!

M.v.h.
Elina Linus Thorén

Mitt svar till dig är följande: Definitionen av kränkande behandling finns i 6 kap. 3 §
skollagen (2010:800): -”kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs
värdighet.”  Det kan exempelvis vara elaka meddelanden på sms, förlöjliganden, sparkar och
slag eller utfrysning. Det är sedan Skolinspektionen/BEO som utreder om det inträffade är en
kränkning. Det avgörs från fall till fall. Om Barn- och elevombudet (BEO) bedömer att det
finns förutsättningar kan BEO begära att den som driver skolan ska betala skadestånd till
eleven.

Vi är objektiva i våra utredningar. Barn och vårdnadshavare är inte parter i Skolinspektionens
ärenden, utan våra beslut riktar sig huvudsakligen till rektorer, kommuner och fristående
skolor. Besluten riktar sig alltså inte till/mot barn. Även om barn och vårdnadshavare inte är
parter i våra ärenden är de i många fall viktiga uppgiftslämnare. I debatten har det ibland
förekommit uppgifter om att det som definierar om en elev är kränkt är om eleven känt sig
kränkt. Så ser det inte ut: För att kunna kräva skadestånd från en skolhuvudman måste man
objektivt kunna konstatera att eleven blivit kränkt. Det kan till exempel handla om att eleven
kränkts och den driver att skolan vetat om det och inte gjort tillräckligt för att det ska upphöra.
Syftet med skadeståndet är att det utsatta barnet/eleven ska få kompensation. Men det är också
ett verktyg för att få skolorna att arbeta mer aktivt mot kränkande behandling.

Utifrån de s.k. förarbeten som finns, t.ex. barnkonventionen, och de beslut som fattas av
domstolarna utarbetas praxis som jag tror är vad du menar med ”regelverk att förhålla sig
till”.

Gå gärna in på BEO:s hemsida för att läsa mer. BEO
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