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Sammanfattning 

Arbetet har analyserat vilka rättigheter och skydd elever har när de blivit utsatta för kränkning 
eller diskriminering, med extra fokus på elever med funktionsnedsättning. De är mer utsatta 

än elever utan funktionsnedsättning och behöver mer stöd och en mer anpassad skolgång än 
andra elever. Syftet med uppsatsen har varit att utreda hur de stora förändringar som skollagen 

genomgått de senaste 20 åren påverkat skolan, hur lagen ser ut idag och vilka rättigheter 
elever och vårdnadshavare har när någon bryter mot lagen. Metoden som har använts är den 
rättsdogmatiska metoden och arbetet har utgått från lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

med deskriptiva inslag. Arbetet har utgått mest från lagtext och förarbeten då det endast finns 
ett fåtal rättsfall inom det aktuella området. Resultatet jag har kommit till är att Sverige har 

internationella åtaganden som måste beaktas när de stiftar lagar om skolan. Dessa är bland 
annat FN:s Barnkonvention och Europakonventionen. Den svenska lagstiftningen har ett 
relativt starkt skydd mot kränkning och diskriminering i skolan. Hjälp och skydd för barn med 

funktionsnedsättningar börjar att uppmärksammas mer och mer. Både de som arbetar inom 
skolväsendet och politikerna vet att sådan hjälp behövs och lagen på området är mycket klar 

över att detta ska finnas. Detta fungerar inte alltid i praktiken, då en stor förutsättning är, att 
det finns ekonomiska resurser. Finns inte detta, får eleven inte den hjälp denne behöver. Det 
finns olika vägar att gå om skollagen inte följs beroende på vad det är som skett. Oftast ska 

man börja med att lämna in ett klagomål till rektor. Överklagande sker sedan till olika 
instanser beroende på vad överklagan handlar om. Det är fortfarande många beslut som inte 

kan överklagas.      
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1 Inledning 

Historiskt sett går det att blicka tillbaka redan till 1800-talet för att hitta reglering för elever 

med funktionsnedsättningar. I 1842 års skolstadga finns någonting som kallas för 
”minimikurs.” Minimikurser riktade sig till elever som dels behövde en snabb skolgång och 

dels de elever som saknade ”erforderlig fattningsförmåga”. Dessa svagare elever fick dock 
inget särskilt stöd utan kunskapskraven sänktes, eller fick de kvarsittning där de fick en 
lugnare studietakt. På denna tid stod elever med funktionshinder utanför skolsystemet.1  

Först på 1930-talet kom ett förslag om att ha så kallade hjälpklasser genom SOU 1936:31 
Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och 

utbildning av psykiskt efterblivna i barn - och ungdomsåren. 

Genom 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska 
skolväsendets utveckling, kom demokrati att anses viktigt. Detta resulterade i att varje elev 
skulle kunna utvecklas efter sina förutsättningar och att segregeringen i skolan ska upphöra.    

I 1955 års undervisningsplan lagstadgades det för första gången om specialundervisning. 

Detta ledde till att eleverna blev indelade i grupper utifrån de behov de hade. På 50-talet 
satsades det mycket på hjälpklasser åt de som var mindre begåvade, då det ansågs att de 
behövde lugnare och mindre klasser. Dock var inställningen att det är eleven som är 

problemet, inte skolan. 1957-års skolberedning ledde till SOU 1961:30. Här diskuteras att 
varje elev ska få en studiegång som är anpassad efter dennes förutsättningar och behov.2   

Först i slutet på 1960-talet uppmärksammas det att skolmiljön kan vara en anledning till att 
vissa elever inte når de utsatta målen. Detta leder till att barn med funktionshinder började 

integreras mer i de vanliga klasserna.3 Det var även i slutet på 60-talet, genom Grundskolans 
läroplan 1969, som synen på specialundervisning började ändras. Det börjades att talas om 
stödjande undervisning och speciallärare.  

På 70-talet ersattes specialklasserna med samordnad specialundervisning. Ett viktigt arbete 

gällande skolmiljön skedde i SOU 1974:53 – Utredning om skolans inre arbete, den så kallade 
SIA-reformen. Det är här åtgärdsprogrammen aktualiseras för första gången. SIA är även en 
viktig del av 1980 års läroplan för grundskolan där utgångspunkten är att alla elever med hjälp 

och stöd har möjlighet att utvecklas.4  

I slutet på 1990-talet gjordes en utredning om funktionshindrade i skolan där bland annat 

visionen är en skola för alla. Detta betyder att alla elever ska ha likvärda förutsättningar för att 
utvecklas. Det görs även en lagändring i 1 kap 2 § SkolL (1985:100) där meningen skall 

hänsyn tas till elever med särskilda behov  ska formuleras skall hänsyn tas till elever i behov 
av särskilt stöd. Vilket betyder att skolan ska anpassa sig efter eleven istället för att se det som 
att det är eleven som har problem.  

På 2000-talet började staten utreda möjligheterna till en ny skollag då den lag som gällde 

ansågs vara svåröverskådlig på grund av flertalet ändringar. Utredningen kom att resultera i 
att den dåvarande skollagen ändras till den nuvarande. Det tillsattes även en utredning om det 
skulle införas en lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever, BeL. Denna lag är nu upphävd, men var betydande i arbetet mot diskriminering 

                                                                 
1
 SOU 1998:66 Utredning om funktionshindrade elever i skolan s. 45 

2
 SOU 1961:30 Betänkande från 1957 års skolberedning s. 386 

3
 SOU 1998:66 s. 46-49 

4
 SOU 1998:66 s. 48-50 
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och kränkning i skolan. Fokus skulle inte bara ligga på diskriminering utan också på 

kränkande behandling, det fokuserades även mycket på skadestånd i denna utredning.  

BeL ledde till att alla elever skulle ha lika rättigheter och det skulle bland annat inrättas en 
likabehandlingsplan. Kränkningar ska utredas skyndsamt och åtgärder ska vidtas mot att det 
inte ska ske igen. Senare infördes den lagen i ett eget kaptiel, både i gamla och nya skollagen. 

I augusti 2010 inträdde den nuvarande skollagen. Här sätts det bland annat fokus på att 
hänsyn ska tas till elevernas olika behov och att de som behöver särskilt stöd ska få det för att 

att alla ska nå de mål som krävs.   

Skollagen har genomgått stora förändringar gällande diskriminering, kränkning och rätten för 

elever med funktionsnedsättning. Utvecklingen har dock inte skett snabbt, även om mycket 
har hänt på området de senaste 20 åren. Det är fortfarande en lång väg att gå, speciellt 

gällande rättigheterna för elever med funktionsnedsättning.  

Gällande lagändringar och stiftande av nya lagar har Sverige internationella åtaganden de 

måste följa. Det är fortfarande relativt få beslut rektorn tagit som går att överklaga till högre 
instans och det kan vara krångligt att veta till vem det är en elev eller vårdnadshavare ska 
vända sig när de har ett klagomål eller överklagan. Eller vilka beslut det är som kan 

överklagas. Det är ofta ekomomin styr när en elev är i behov av särskilt stöd. Dilemmat är vad 
som då ska ske när ekonomin inte räcker till och en elev riskerar att inte nå målen.  
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1.1 Syfte 

Under de senaste åren har skollagen genomgått stora förändringar gällande diskriminering, 
kränkning och barn med funktionsnedsättningar, syftet är att utreda hur dessa förändringar 

påverkat skolan, hur lagen ser ut idag och att undersöka vilka rättigheter elever och 
vårdnadshavare  har när lagen inte följs. De frågeställningar arbetet kommer att utgå från är: 

 Vilka internationella lagar måste Sverige följa? 

 Hur fungerar den svenska skollagen angående kränkning och diskriminering? 

 Vad händer när skollagen inte följs? 

1.2 Avgränsning 

Då skollagen täcker förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenskola så avgränsas arbetet 

till endast den kommunala grundskolan, även friskolor skiljer sig i vissa avseenden från de 
kommunala skolorna så därför utesluts även denna skolform. Gällande funktionsnedsättning 

har jag avgränsat mig till de dolda funktionsnedsättningarna som ADHD och autism. Jag har 
också uteslutit specialskolan då det endast är elever med grava syn-hörsel- och 
talnedsättningar som går där.  

1.3 Metod 

Arbetet kommer att utgå från den juridiska rättsdogmatiska metoden där undersökningar av 
olika rättskällor såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin används. Främst kommer jag att 

använda mig av förarbeten och lagtext då praxis på området inte är så stort. För att kunna 
tolka och förstå de flera ändringar som skett på området så har jag använt mig av flera 
förarbeten. Arbetet är av deskriptiv art då jag beskriver olika propositioner, utredningar och 

lagrum. 
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2 Internationella åtaganden 

Det finns flera olika internationella åtaganden som Sverige har gjort. De jag valt att 
koncentrera mig på i denna uppsats är FN:s barnkonvention och Europakonventionen. Det 

finns även Salamancadeklarationen och FN:s standardregler dessa är inte rättsligt bindade.  

2.1 Begreppet diskriminering 

Ordet diskriminering betyder att människor behandlas olika. Utgångspunkten för förbudet mot 
diskriminering har sin grund i att alla människor är lika värda. Missgynna är ett ord som 

används i beskrivningen av diskriminering. Ibland används begreppet positiv diskriminering, 
ett annat ord för detta är särbehandling. Positiv diskriminering används i de fall då en person 
eller grupp särbehandlas med syftet att dessa ska kunna uppnå en mer jämställd nivå med 

andra personer eller grupper ute i samhället. Särbehandling används exempelvis i de fall då 
det behövs för att alla människor ska kunna utnyttja de rättigheter som finns i konventionerna. 

Att förbjuda en sådan särbehandling går inte att utläsa i någon av konventionerna om 
mänskliga rättigheter.5   

2.2 FN:s Barnkonvention 

1990 ratificerade den svenska regeringen FN:s Barnkonvention vilket betyder att Sverige 
förpliktat sig att följa barnkonventionen. Den är dock inte tillämplig som lag i Sverige, utan 

Sverige har i stället valt att omarbeta artiklarna i konventionen till lag.6 Då Sverige ratificerat 
barnkonventionen har de en förpliktelse att följa konventionens bestämmelser.7 

Barnkommittén ansåg att en så kallad transformering var mer gynnsamt för Sverige än en 
inkorporering av Barnkonventionen då de ansåg att formuleringarna är vaga. Den svenska 
barnrättsliga lagstiftningen var redan omfattande och att göra Barnkonventionen till nationell 

lag skulle inte gynna någon. Det ansågs viktigare att gå igenom lagarna så att de 
överenstämmde med Barnkonventionen och att innehållet i Barnkonventionen tas i beaktning 

när en ny lag stiftas. Utsedda experter har fått i uppgift att övervaka att de anslutna staterna 
följer konventionen och ska se till bestämmelserna efterlevs.8 Dessa rapporter ska avges till 
kommittén vart femte år. År 2009 granskades Sverige och rekommenderades då bland annat 

att barnkonventionen ska göras om till lag och att den ska införas i läroplanen, men även att 
alla barn i Sverige måste skyddas mot diskriminering. Sverige fick kritik bland annat över att 

det finns stora brister i möjligheterna till inflytande.9 

2.2.1 Artikel 2 

Artikel 2 handlar om principen icke-diskriminering och är en av de grundläggande 
principerna i Barnkonventionen. Artikeln har två betydelser, dels att barn inte får 
diskrimineras i förhållande till vuxna, och dels att de inte får diskrimineras i förhållande till 

andra barn. Att lagen innehåller ett diskrimineringsförbud är inte tillräckligt utan staterna är 
skyldiga att aktivt skydda barnet mot diskriminering. Barnet ska skyddas mot både direkt och 

indirekt diskriminering, allvarlig och mindre allvarlig diskriminering, även diskriminering 

                                                                 
5
 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet FN:s  konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige  

s. 69-70 
6
 Lärarens handbok, studentlitteratur, 2011 s. 291 

7
 SOU 1997:116  s. 45 

8
 SOU 1997:116  s. 51 

9
 https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn sökdatum: 2015-01-14 

https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn
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genom direkt handling och genom lag.10 De olika diskrimineringarna kommer att behandlas 

längre fram i uppsatsen. Vad som är unikt för Barnkonventionen är att handikapp finns med 
som en diskrimineringsgrund. Detta finns inte uppräknat i någon annan konvention gällande 

området mänskliga rättigheter.11   

2.2.2 Artikel 3 

Artikel 3 handlar om barnets bästa och är en grundpelare för Barnkonventionen. De två 
grundläggande tankarna är att barn är lika mycket värda som vuxna och barn är i behov av 
särskilt stöd och skydd.12 Artikel 3 skiljer sig från andra internationella dokument genom att 

barnets bästa alltid ska komma först rörande alla åtgärder som handlar om barn.  Begreppet 
ska inte bara gälla angående familjerättsliga frågor, utan i alla samhällsområden. Barnets 

bästa är den vägledande principen när man tillämpar Barnkonventionen och ska ses som en 
helhet då den ibland måste användas med hjälp av andra artiklar. Artikelns funktioner är att 
den: ska vara vägledande gällande alla beslut som rör barn, kan vara ett 

utvärderingsinstrument när andra lagar och policys inte skyddas av konventionen, och kan 
användas som en sorts medlingsprincip när konflikter uppstår mellan olika rättigheter.13 

Barnets bästa är inte ett nytt begrepp gällande svensk lagstiftning, utan återfinns bland annat i  
föräldrabalken och socialtjänstlagen.14   

2.2.3 Artikel 12 

Enligt artikel 12 får inte ett funktionshinder stå i vägen för att barnet ska få sin ”rätt erkänd.” 
Är ett barn med funktionshinder behov av särskilt stöd, så ska barnet få det hjälpmedel denne 

behöver.15 Angående elevers rätt till inflytande så har Sverige reglerat detta i bland annat 
skollagen och skolförordningarna. Det är lagstadgat i den svenska Skollagen (2010:800), 4 

kap. 9 §, att eleverna själva ska få vara med och bestämma hur deras skolgång ska se ut och 
för grundskolan att inflytandet ska anpassas efter åldern.16 I och med att det är få beslut 
rörande elever som går att överklaga till en oberoende instans är det därför viktigt att eleverna 

får ha inflytande över sin skolgång.17  

2.2.4 Artikel 28 

Denna artikel handlar om barnets rätt till utbildning. Vad som utmärker sig just för 
Barnkonventionen är att det är först här som barnet själv får rätt till sin egen utbildning. I 

första punkten står det ”utbildning på grundval av lika möjligheter”, vilket innebär att det 
finns ett förbud mot diskriminering. Artikeln ska då läsas jämte med UNESCO:s konvention 
mot diskriminering i utbildning. Uttrycket innebär också att utbildningen ska vara likvärdig. 

Detta betyder att utbildningen ska vara likvärdig i både kvalité och standard oberoende på vart 
i landet du bor. Ytterligare en innebörd är att barn med särskilda behov också har rätt till 

utbildning. Det är barnets rättighet att få det stöd denne behöver för att klara skolgången.18 

                                                                 
10

 SOU 1997:116  s. 65-66 
11

 SOU 1997:116  s. 67 
12

 SOU 1997:116  s. 125 
13

 SOU 1997:116  s. 127 - 135 
14

 SOU 1997:116 s. 140-141 
15

 SOU 1997:116 s. 175 
16

SOU 1997:116 s. 184-185  
17

 SOU 1997:116 s. 200 
18

 SOU 1997:116 s. 279-282 
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Barnkommittén ansåg att med utgång från artikel 3 och artikel 28 är det oerhört viktigt att 

situationen för de barn som är i behov av särskilt stöd förbättras.19 

2.2.5 Artikel 29 

Artikel 29 handlar om syftet med utbildningen. Ett barn ska ges möjligheten att ”utveckla sin 
personlighet, sina anlag och sin fysiska och psykiska förmåga.”20 Artikeln innehåller också 

barnets rätt till kunskap. Kunskap är viktigt för att barnen ska lyckas både i samhälls- och 
arbetslivet därför ska skolan hjälpa till att förbereda dem för detta. Får barnet inte den hjälp 
denne behöver i grundskolan kan det bli kostsamt, och svårt, att senare i livet försöka reparera 

de skador som uppstått.21 Enligt Barnkonventionen ska barn med särskilda behov ha rätt till 
en individuellt anpassad undervisning. Barnkommittén ansåg att när detta betänkande gjordes 

tog skolan väl hand om barn med fysiska handikapp, men att barn med exempelvis dolda 
funktionshinder, ofta kom i kläm. I regeringens skrivelse 1996/97:112 står det:  

”det finns grundad oro för att besparingarna slår mot elevgrupper som behöver stöd 
och att vissa barn blir lidande. Åtgärder för att förbättra situationen för dessa elever är 
därför nödvändiga.”

22
  

2.3 Europakonventionen  

Den 1 januari 1995 började Europakonventionen gälla som lag i Sverige. I 
Europakonventionen finns bland annat artikel 14 som handlar om diskrimineringsgrunder. 

Fastän handikapp inte nämns där är diskrimineringsgrunderna inte detaljerade och kan därför 
omfattas av artikel 14.23 När Sverige antar en ny lag får den inte strida med 

Europakonventionen. En kränkning mot Europakonventionen prövas i Europadomstolen. 
Europadomstolen är ingen överinstans för den berörda statens domstolar och myndigheter, 
men dess domar är folkrättsligt bindande. En dömande dom kan betyda att staten måste ändra 

sin nationella lagstiftning därför att det inte får ske liknande konventionsbrott i framtiden. 
Den 1 april 2005 trädde tilläggsprotokoll 12 i kraft. Det innehåller ett generellt förbud mot 
diskriminering. Sverige har dock inte ratificerat protokollet.24 

Europakonventionen har ett bättre kontrollsystem över tillsynen för att dess artiklar efterlevs 

än vad andra internationella konventioner har. Detta därför att de har en speciell domstol där 
dessa ärenden prövas och domen blir bindande i den aktuella medlemsstaten. Det är den 
europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som prövar ärenden om kränkning. De 

två artiklar i Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll som är mest intressanta för detta 
arbete: rätten till undervisning och rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och 

skyldigheter.25 Dessutom finns i artikel 6 att gällande en prövning så har alla rätt till en rättvis 
förhandling inom skälig tid inför en opartisk domstol.26 
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 SOU 1997:116 s. 295 
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 SOU 1997:116 s. 285 
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 SOU 1997:116 s. 292 
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 Regeringens skrivelse 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och 
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 SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkning av elever s. 44 
24
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behandling av barn och elevers. 48 
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 SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet s. 170 
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3 Diskriminering 

Det tillhör de mänskliga rättigheterna att skyddas mot diskriminering, och förbudet mot 
diskriminering finns på flertalet ställen i lagen. Diskriminering i skolan kan vara antingen att 

skolan av något skäl behandlar en elev sämre än de andra eleverna och att missgynnandet har 
en koppling till någon av de diskrimineringsgrunder som finns i lagen. Som det framkommer i 

artikel 2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är diskriminering 
förbjuden. I Regeringsformen finns förbud mot diskriminering, bland annat i 1 kap. 2 § där 
det framkommer att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 

värde. Meningen med diskrimineringslagen är att skydda principen om att alla människor är 
lika värda och att alla har rätt att bli behandlade personer med lika villkor.27 

3.1 Direkt och indirekt diskriminering 

Det finns olika typer av diskriminering. De som kommer att användas i denna uppsats är: 

Direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Dessa finns i 1 kap. 4 § DL. Direkt 
diskriminering betyder att någon har missgynnats genom att behandlas sämre än hur någon 
annan har behandlats, eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Indirekt 

diskriminering handlar om att någon har missgynnats genom tillämpning av en bestämmelse, 
ett kriterium eller ett förfaringssätt som ser neutralt ut, men som kan missgynna personer på 

grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.  

3.1.1 Diskrimineringsgrund 

Det finns sju diskrimineringsgrunder och den som kommer att behandlas i denna uppsats är 
funktionshinder.  Enligt 1 kap. 5 § 1 st. p. 4 DL så avses med funktionshinder  

”varaktiga, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 
funktionsförmåga som följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”.  

Funktionshinder ska inte förvirras med sjukdom, utan ett funktionshinder är alltså medfött 
eller något som sker till exempel genom en olycka. Funktionshinder kan vara synligt som att 
en person sitter i rullstol eller osynligt som autism och ADHD.28  

3.1.2 Likabehandlingsplan 

Enligt 6 kap. 8 § SkolL (2010:800) ska en plan för målinriktat arbete för att förhindra 

kränkande behandling av elever upprättas varje år av huvudmannen. I 3 kap. 16 § DL 
framkommer det att en utbildningsanordnare ska upprätta en liknande plan. Den ska 

översiktligt innehålla de åtgärder som behövs för att bland annat främja lika rättigheter. 
Likabehandlingsplanen ska också innehålla de åtgärder som en skola avser att ta det 
kommande året. Den ska även innehålla en redovisning om hur de åtgärder som har 

genomförts ska följa med i nästa års plan.29 

3.2 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 

Här kom som förslag att lägga till ett nytt kapitel i skollagen (1985:1100) nämligen 14 a 
kapitlet som handlade om åtgärder mot kränkande behandling i skolan. Detta kapitel återfinns 

                                                                 
27

 Rimsten, O. Diskriminering och kränkande behandling i skola och förskola, 2010, s. 45-46 
28

 Rimsten, s. 52 
29

 Nilsson, Marco, Juridik i professionellt lärarskap, 2013, s.70 
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i kapitel 6 i den nya skollagen. I denna proposition föreslog regeringen att alla 

diskrimineringslagar skulle slås ihop till en lag, jämställdhetslagen (1991:433), lagen 
(2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diksriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever. Denna lag kommer att behandlas längre 
fram i uppsatsen. Anledningen till att regeringen ville ha alla lagar i en lag är att lagen blir 
svår att överblicka när det finns så många olika lagar. Lagen blir tydligare därför att den blir 

mer överskådlig vilket medför att den blir lättare att förstå och det blir lättare med 
lagändringar i framtiden. En tydlig lag blir mer effektiv.30  

3.2.1 Annan kränkande behandling i diskrimineringslagen  

Gällande begreppet annan kränkande behandling anser regeringen att detta inte ska behandlas 

i den nya DL, utan i skollagen. Annan kränkande behandling har ingen koppling till 
diskrimineringsgrunderna, utan handlar om mobbning, exempelvis att någon nervärderar 
någon annan genom att förlöjliga denne.31 Att tillföra en ny lag med begreppet annan 

kränkande behandling var inte ideal då det betydde att kränkningar i skolan kommer att finnas 
i tre olika lagar, men att det borde ha ett eget kapitel i skollagen.32  

3.2.2 Bevisregler 

Säger en elev att denne blivit kränkt eller diskriminerad är det skolan som ska bevisa att det 

inte hänt. I BeL fanns två bevisregler i 18-19 § §. Den första är att huvudmannen ska bevisa 
att diskriminering eller kränkning inte skett när en elev anser sig har blivit utsatt och den 
andra är att om en elev visar att denne blivit utsatt måste skolan bevisa att de vidtagit alla 

skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen. Bevisregeln i 18 § borde föras 
över till kap 14 a Skollag 1985:1100, men diskrimineringskommittén ansåg att den andra 

regeln borde tas bort och vanliga bevisregler gälla. Eleven ska alltså bevisa att kränkning skett 
och skolan behöver bevisa att det skett en utredning och att åtgärder har tagits.33 Regeln 
återfanns i 14 a kap. 15 § SkolL (1985:1100).  

Andra ändringar regeringen ville genomföra i skollagen handlade om att huvudmannen och de 

anställda inte får utsätta en elev för kränkning. Det enda regeringen ville ändra angående 
kravet på aktiva åtgärder var att införa vite om utbildningsanordnare inte följer lagen.34 En 
utbildningsanordnare ska utföra ett målinriktat arbete. Med detta menas att de ska aktivt 

arbeta för att alla elever ska ha lika rättigheter och motarbeta diskriminering.35   

 

  

                                                                 
30

 Prop. 2007/08:95 s. 83-84 
31

 Prop. 2007/08:95 s. 87 
32

 Prop. 2007/08:95 s. 467-468 
33

 Prop. 2007/08:95 s. 472 
34

 Prop. 2007/08:95 s. 359 
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4 Kränkning 

I samverkan med eleverna ska skolan enligt Marco Nilsson, filosofiedoktor och lärare i 
skoljuridik,:  

”vidta aktiva åtgärder och bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning .”  

Har kränkningar skett på en skola har skolan alltid en skyldighet att anmäla detta till 
huvudmannen. Gällande skolpersonals kränkning av elever, är det alltid huvudmannen som 

har ansvaret för skolpersonalens agerande, detta gäller även på fritiden.36  

4.1 SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever 

 
Utredning ledde till lag (2006:67) förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever. Lagen upphävdes 1 januari 2009 i förmån för DL och återfanns även 14 a 
kap. Skollagen (1985:1100). Nu finns dess motsvarighet i kap. 6 Skollagen (2010:800). Det 

bestämdes att diskriminering och annan kränkande behandling skulle bli en egen lag istället 
för att arbetas in i diskrimineringslagen trots att utredningen var tveksamma. Det ansågs dock 
att det skulle vara bättre med en egen lag därför att det skulle bli lättare att ändra något inom 

lagen om det skulle behövas, än om den var del av ett större system som 
diskrimineringslagen.37  

Utredningen ansåg att det borde finnas en bestämmelse i skollagen som säger att skolan ska 
ha ett ansvar för att förebygga, upptäcka och ingripa mot kränkande behandling. Inga former 

av kränkningar ska nämnas därför att det ska vara tydligt att alla former av kränkningar är lika 
allvarliga.38 I nuvarande skollagstiftning återfinns denna regel i 6 kap. 7 § och 10 §. 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är av intresse då enligt 1 kap. 3 § ArbmL en elev jämställs med 
en arbetstagare.39  

4.1.1 Ansvar 

Ingriper inte skolan mot mobbing eller liknande ska de vidta alla åtgärder som krävs för att 
förhindra, förebygga och se till att det inte sker igen. Görs inte detta borde skolan bli 

skadeståndsskyldig jämtemot eleven. Frågan om skadestånd i detta läge hade varit 
omdiskuterat, speciellt efter det så kallade ”Grumsfallet”, NJA 2001 s.755. Här prövas 

frågorna om eleven, J, utsatts för mobbning och om kommunen i sådana fall gjort allt de 
kunnat för att stoppa mobbningen. Skolan friades från skadeståndsansvar i HD i och med att 
det inte kunnat fastställas enligt de lagar som fanns i SkolL (1985:1100) att det funnits fel 

eller försummelse från kommunens sida. Utredningen ansåg därför att skadeståndsansvaret 
skulle utvidgas när en skola fått kännedom om mobbning men inte kunnat stoppa den. 

Kommunen måste kunna bevisa att de gjort allt de kunnat för att stoppa mobbningen, 
bevisbördan ligger på dem.40 Gällande storleken på skadeståndet ska den vara rimlig, men 
jämförelsevis med annan diskrimineringslagstiftning ska den utsatte inte bara få ersättning för 

kränkning, utan även för annan ekonomisk förlust.41 Skadeståndsskyldigheten gällande 

                                                                 
36

 Nilsson, Marco Juridik i professionellt lärarskap, 2013, s. 68-69 
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 SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkning av elever, s. 13  
38

 SOU 2004:50 s. 73-74 
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 SOU 2004:50 s. 75 
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 SOU 2004:50 s. 15-16 
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 SOU 2004:50 s. 17 
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kränkning i skolan finns nu i 6 kap. 10 § SkolL (2010:800). Denna ändring blev aktuell i 

rättsfallet RH 2013:6 vilket handlar om en elev har blivit utsatt för annan kränkande 
behandling, frågan är om skolan gjort det de måste enligt lagen för att hjälpa den utsatta 

eleven. Tingsrätten fann att i vissa situationer har skolan gjort det de ska och i vissa fall inte 
och dömer kommunen att betala ut skadestånd på 20 000 kr till eleven. Domen överklagas till 
hovrätten som går på samma linje som tingsrätten, men ökar skadeståndet till 50 000 kr.  

4.1.2 Skadestånd 

De lagrum i SkL som utredning ansåg var av intresse för den nya lagen är 2 kap. 1 § och 3 

kap. 1-2 § §.  2 kap. 1 § SkL innehåller culparegeln som säger att den som orsakat en person- 
eller sakskada antingen med uppsåt eller vårdslöshet ska ersätta skadan. Lagrummet gäller 

inte då det handlar om ren förmögenhetsskada. För att få ersättning för förmögenhetsskada 
måste skadan ha skett genom brott. Gällande skolan kommer de flesta skador att uppstå 
genom att ett beslut eller en åtgärd tagits av en ansvarig myndighet, skolan själv eller dess 

personal. Där kommer 3 kap. 1 § SkL in vilken säger att en arbetsgivare ska ersätta både 
personskada eller sakskada som en arbetstagare har vållat genom fel eller försummelse i 

tjänsten, ren förmögenhetsskada som vållats av arbetstagaren genom brott i tjänsten och 
slutligen skada genom att arbetstagaren kränker någon genom fel eller försummelse i tjänsten 
på ett annat sätt än vad som nämns i 2 kap. 3 § SkL. Anledningen till att utredningen ansåg att 

3 kap. 1§ SkL kunde bli aktuell är därför att en elev kan lida en personskada genom till 
exempel misshandel eller mobbing på grund av bristande tillsyn från skolans sida. Inte bara 

fysisk skada räknas som personskada utan det gör även elevens psykiska hälsa.42 Gällande 
storleken för skadeståndet ska reglerna i 5 kap. SkL följas.  

Utredningen ansåg att det fanns starka skäl till att den skadelidande ska få en bättre ställning 
när det gäller skadeståndskrav mot den som driver skolverksamheten, och att de allmänna 

reglerna i SkL inte var tillräckliga. Det behövdes ett strikt ansvar för skolans skyldigheter att 
den mobbade eleven skulle kunna upprättelse för den kränkande behandling denne utsattes 
för. Har den mobbade utsatts för en personskada kan skadeståndsansvar riktas mot den som 

utfört mobbningen. Är det frågan om ett brott kan den utsatte få brottskadeersättning, är 
barnet som orsakat skadan under 12 år kan föräldrarnas ansvarsförsäkring gälla, om 

hemförsäkringen har ett överfallsskydd eller en olycksfallsförsäkring. Gällande personskador 
behöver ett strikt ansvar från skolans sida inte finnas för att den utsatte eleven ska få 
ersättning. Att införa ett strikt ansvar skulle vara svårt och bevisen att inte införa det är 

övervägande. Dock bör den skadelidande inte ha bevisbördan. Detta betyder att om skolan fått 
kännedom att en elev blivit utsatt för mobbning eller kränkning måste skolan bevisa att de 

vidtagit de åtgärder som krävs för att beteendet ska sluta.43    

4.1.3 Olika lika värde 

I rapporten Olika lika värde (2003) av myndigheten för skolutveckling framkom det att det är 
eleverna med ett avvikande beteende, är annorlunda eller udda som är i störst risk att utsättas 
för kränkande behandling. Det är av vikt att den elev som säger sig ha blivit utsatt för en 

kränkning tas på allvar. Majoriteten av de metoder som används i arbetet mot kränkande 
behandling är i förebyggande eller åtgärdande syfte, därför används olika metoder som till 

exempel medling, kamratstödåtgärder eller värdegrundstärkande metoder. Även BO har lyft 
fram att mobbning är ett alldeles för vanligt problem och är återkommande. De säger även att 
mobbing inte bara sker bland elever, utan att ibland är det de vuxna som står för mobbningen. 
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 SOU 2004:50 s. 66-69 
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BO går vidare och säger att det finns bra exempel som visar att mobbing går att bekämpa och 

dessa är att få eleverna att se att olikheter mellan varandra är en tillgång, arbeta för empati 
mellan varandra, utnämna antimobbningsgrupper med mera. BO ansåg även att mobbning ska 

kriminaliseras och föras in i BrB. De ville också att rektorer, lärare och övrig personal i 
skolan ska ha en skyldighet att hindra brott.44  

4.1.4 Mobbning och kränkning 

I början på 2000-talet visade det sig i en undersökning gjord av skolverket att samtliga 
kommuner och skolor i undersökningen arbetat aktivt mot kränkande behandling, men också 

att samtliga skolor fått kritik. Bland annat hade skolorna haft problem med 
åtgärdsprogrammen och de hade inte utrett påståenden eller misstankar om kränkande 

behandling.  Istället för att ha ett handlingsprogram om kränkande behandling har skolorna 
utgått från att det handlar om mobbning därför har skolorna i fall gällande kränkande 
behandling varit otillräckliga.45  

I och med att skolan inte alltid har resurser att kunna generera de ändringar som behövs för att 

alla elever ska kunna delta i skolgången anser HO att skolorna ska ha en skyldighet att utreda 
de behov en elev har av särskilt stöd i ett åtgärdsprogram. Det kan annars bli lätt för att dessa 
elever blir diskriminerade mot eller utestängda från gemenskapen. De regler som fanns i de 

olika skolförfattningarna just då utgick från att skolan har en skyldighet att ge stöd, inte från 
att en elev har rätt till likabehandling.46  

Begreppet att ”uppträdandet skall vara kränkande för elevens person” gör att det går att 
separera de situationer som handlar om vanliga bråk som förekommer mellan barn i de lägre 

klasserna och de som handlar om kränkning. Givetvis ska dessa situationer också bekämpas, 
men samma åtgärder behövs inte tas för de olika situationerna. För att närmare kunna 
bestämma vad som är kränkning eller inte bör helheten ses, exempelvis: är detta ett beteende 

som är accepterat inom den vänskapskretsen. En elev som behandlar sina vänner på ett sätt 
kan inte säga att denne blivit utsatt för kränkning om någon gör likadant mot denne. Det är 

dock av vikt att skolan arbetar mot alla situationer som kan leda till mobbning, men att de 
situationer som kan räknas som ringa inte bör vara av skadeståndsansvarig karaktär.47   

4.2 Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – Om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

Anledningen att lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever, föreslogs var att den hade som ändamål att främja elevernas 

lika rättigheter i de verksamheter som omfattas av skollagen och att motverka diskriminering. 
Lagen skulle också förhindra och förebygga sådan kränkande behandling som inte kan 

kopplas direkt till diskrimineringsgrunderna. De som ansvarar för skolan ska upprätta en 
likabehandlingsplan som ska förhindra kränkning och diskriminering i skolan. Denna plan ska 
göras årligen och måste även följas upp. Det ska finnas ett uttryckligt förbud mot 

diskriminering och kränkande behandling i lagen. Rektorn, eller en person som har 
motsvarande ledningsfunktion, ska utreda vad som skett och vidta de åtgärder som krävs för 
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att förebygga dessa handlingar. Görs inte detta kan skolan bli skadeståndsskyldig.48 Föreslaget 

var att denna lag ska träda i kraft den 1 april 2006.49 

Även här, liksom i SOU 2004:50, ansågs det att kränkning och diskriminering ska få en 
särskild lag istället för att inarbetas i en samlad diskrimineringslagstiftning, bland annat därför 
att det blir då snabbare att genomföra en reform av lagen när det bara handlar om skolan 

istället för om det skulle vara en större lag som diskrimineringslagen skulle vara. Dessutom är 
förhållandena på skolorna särpräglade, det är även opraktiskt och olämpligt att sära på 

diskriminering och andra kränkningar juridiskt.50 

Något som förändrades med den nya lagen är att även termen annan kränkande behandling 

omfattas. Termen ska ”ses som ett uppträdande utan diskriminerande inslag som kränker ett 
barns eller en elevs värdighet.”51 Till detta begrepp hör bland annat mobbning. Mobbning 

definieras som:  

” en upprepad negativ handling när någon elev eller några elever medvetet och med 

avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan elev skada eller obehag.”
52

  

Enligt Skolverket var det endast mobbning som ses som kränkande behandling, vilket betydde 

att i flera fall hade skolorna inte vidtagit tillräckliga åtgärder trots att de vetat om att en elev 
blivit kränkt, men inte tillräckligt för att det skulle ha ansetts som mobbning.53 Innan denna 

lag kom till fanns det ingen skadeståndsskyldighet för huvudmannen. Regeringen ansåg 
därför att det var viktigt att åtgärderna inte bara skulle tas mot eleverna, utan också på 
personalens bemötande och deras handlande mot eleverna, miljön och hur de ska förhindra 

och eliminera diskriminering och kränkande behandling.54   

4.2.1 Tillsyn 

 

Den myndighet som ska utöva tillsyn för det offentliga skolväsendet är Statens skolverk och 

tillsynsansvaret ska regleras i skollagen. Skolverket ska kunna förelägga huvudmannen med 
vite om de inte fullföljer sitt ansvar.55 Gällande barn med funktionshinder var det HO:s ansvar 
att se till att den nya lagen följs.56 Det är inte bara skolverket som bör utöva tillsyn när det 

handlar om diskriminering, utan gällande barn med funktionshinder ska även HO utöva 
tillsyn. HO omfattas av DO sedan år 2009. När det handlar om frågor som saknar samband 

med diskriminering, som mobbning och andra kränkningar, så bör BO ha tillsyn.  

4.2.2 Skolpersonals kränkning av elever 

 

Vissa slag av kränkande behandling kan vara straffbara enligt brottsbalken. Exempelvis 

misshandel, ofredande eller olaga hot. Har en skolanställd uppträtt störande eller kränkande 
och begår på så sätt tjänstefel så kan rektorn ingripa. (20 kap. 1 § BrB) 
 

                                                                 
48

 Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – Om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever, s. 1 
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 Prop. 2005/06:38 s. 2 
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I ett rättsfall, RH 2009:67, tilldöms en elev 5000 kr i skadestånd efter att ha blivit kränkt av en 

lärare. Domstolen ansåg att eleven utsatts för annan kränkande behandling av läraren och att 
behandlingen är jämförligt med ett ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Skadeståndet sätts efter 

SkL:s regler och då det anses att elevens personliga integritet kränkts tilldöms denne 
ersättning enligt 5 kap. 6 § SkL vilket enligt praxis är 5000 kr. Hovrätten går på tingsrättens 
linje och fastställer domen. 

 
Av alla de anmälningar som kommer in till BEO handlar 40 % av dessa om skolpersonal som 

kränkt en elev.57 
 

4.2.3 Arbetsmiljölagen 

 

Skolan utgör en arbetsplats, elever i skolan jämförs med arbetstagare och därför är 
Arbetsmiljölagen tillämplig. Rektorn har huvudansvaret för att det ska finnas en god 

arbetsmiljö.58 Miljön runt omkring oss påverkar hur vi mår och hur vi uppträder mot varandra. 
För barn med funktionshinder är miljön oerhört viktig, den är avgörande för att de ska kunna 
utvecklas och lära sig.59 Det är viktigt att eleverna själva är involverade i kampen mot 

diskriminering och kränkning och eleverna ska få information i hur de kan hjälpa. Brister det i 
delaktigheten finns det en större risk att det kränkande beteendet utlöses, mobbning växer där 

det inte finns kunskap och delaktighet. Föräldrar bör också delta i arbetet att förhindra 
kränkande behandling genom att de får information om det som händer i skolan och hur 
skolan arbetar mot kränkande behandling. Alla skolor är olika gällande kränkande behandling 

och regeringen accepterar inte detta därför att alla skolor ska erbjuda en lugn, trygg säker 
miljö vilket resulterar i ett jämlikt villkor för elevernas lärande och utveckling.60  

 

4.2.4 Likabehandlingsplan 

Syftet med införandet av en likabehandlingsplan var att det blir lättare att förebygga och 
arbeta emot trakasserier och annan kränkande behandling. Det är väldigt viktigt att skolor gör 
en uppföljning av arbetet mot att förhindra diskriminering och annan kränkande behandling, 

därför ska det vara lagstadgat att planen ska följas upp årligen. Regeringen föreslog att det är 
huvudmannens skyldighet att se till att det finns en likabehandlingsplan som är anpassad efter 

den verksamhet som huvudmannen ansvara för. Huvudmannen är också skyldig att bedriva ett 
aktivt och målinriktat arbete. 61 
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5 Gamla Skollagen 1985:1100 

Den gamla skollagen började att gälla 12 december 1985 och upphävdes 1 augusti 2010. 

Under sina år genomgick den många förändringar och de jag valt att koncentrera mig på är de 
förändringar gällande barn med funktionshinder.  

Gällande kränkningar infördes en bestämmelse år 1990 i 1 kap. 2 § tredje stycket SkolL 
(1985:1100) vilken handlade om att skolan ska arbeta för att alla människor är lika mycket 

värda och att detta bland annat betyder att skolan ska motverka alla former av mobbning. En 
betydande del i kampen att motverka kränkning i skolan är Lpo 94. Där framkommer det 
bland annat att all skolpersonal ska arbeta för att alla elever ska känna samhörighet, lära sig 

att respektera andra och de ska kunna lära sig att utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 

5.1 SOU 1998:66 Utredning om funktionshindrade elever i skolan 

     ”En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får 

utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla 

undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, 

färdigheter, och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och 

att delta i förändringen av detta samhälle.” 
62

       

4 maj 1998 lämnades slutbetänkandet över. Huvuduppgiften hade varit att utreda fördelningen 
av ansvaret för utbildningen och om vårdnad av elever med funktionshinder ska ske mellan 

kommun, stat och landsting. Visionen är en skola för alla vilket innebär att alla elever ska ha 
likvärdiga förutsättningar för att utvecklas. Skolan ska vara flexibel och det centrala ska vara 
den enskilde elevens ”förutsättningar, behov och intressen.” Personalen i skolan måste ha 

goda kunskaper om de olika behov och de förutsättningar eleverna kan ha, för att alla elever 
ska ha lika förutsättningar att de når de mål skolan har, vilket även borde hjälpa med att inga 

elever ska hamna i utanförskap och inte känna sig delaktiga. Det föreslås därför en ändring i 1 
kap. 2 § andra stycket gamla SkolL från uttrycket ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever 
med särskilda behov” till ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.” 

Den första formuleringen kan tolkas att det är ett permanent tillstånd hos en elev och att det är 
eleven som behöver åtgärder, då det egentligen är runt omkring i omgivningen som de 

aktuella åtgärderna behöver tas.63   

5.1.1 Skolmiljön 

I detta betänkande spenderades mycket tid på att diskutera skolans miljö och hur viktig den är 
för barn med funktionshinder. Skolan ska organiseras och få de resurser den behöver för att 
skolan ska kunna klara av de behov och anpassningar som behövs. Det krävs att skolan har 

tillgång till personal som har specialpedagogisk kompetens som kan hjälpa de elever som har 
funktionshinder och det behövs även en anpassningsbar skola som kan rätta sig efter de behov 

eleven har.64  

5.1.2 Stöd 

Gällande stöd till elever med funktionshinder ansåg kommittén att det skulle läggas särskild 
vikt vid att lärare och övrig personal i skolan ska få kompetensutveckling rörande vilka behov 
eller möjligheter en elev med funktionshinder behöver. Det stöd en elev behöver ska formas 
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utifrån dennes behov, inte diagnos. Slutligen skulle det finnas en skarpare ansvarsfördelning 

mellan huvudmännen.65 

Ett viktigt instrument för att nå målet att alla ska ha en likvärdig utbildning var 
åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammen hade vissa brister och därför borde de utvecklas och 
intensifieras. Det hade inte gjorts tillräckligt många åtgärdsprogram och programmen 

fokuserade sig för mycket på de problem eleven har istället för de åtgärder som borde tas för 
att hjälpa eleven.66  

Det är av vikt att tidigt upptäcka och kunna sätta in åtgärder för att en elev med 
funktionshinder ska få en optimal utbildning.67 Det övergripande ansvaret för att elever med 

särskilda behov får det särskilda stöd de behöver tillfaller rektorn. Det är rektorns ansvar att 
personalen ska få den kompetensutveckling som behövs för att de ska kunna utföra sina 

uppgifter. Rektorn ska även se till att kommunikationen mellan hemmet och skolan fungerar 
när en elev har problem eller svårigheter.68  

5.2 Prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning och 

stöd 

Denna proposition klargjorde att det ansvar staten har mot elever med funktionshinder är 
främst genom att stödja kommunerna så att kommunerna kan ge eleverna en anpassad 

skolgång som har en god kvalitet.69  

Några av anledningarna till att denna utredning påbörjades var att genomgripande 

förändringar skett i skollagen, men att det inte gjorts någon översyn över hur 
ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän skulle gå till för elever med funktionshinder. Det 

skulle även ses över om det var ekonomiska incitament, och inte elevens behov, som avgjorde 
vart elever med svåra funktionshinder fick sin skolgång.70 Istället för att elever med 
funktionshinder skulle skickas till skolor där eleverna inte kan bo hemma ansåg regeringen att 

de resurser som spenderades på detta istället ska tillfalla hemkommunen. Hemkommunen kan 
då anpassa skolan som finns där och dessa barn kan bo hemma och få en anpassad skolgång i 

hemkommunen. Det statliga bidraget ska gå till att möta de behov som elever med 
funktionshinder har och inte till att finansiera utbildning för en enskild elev.71  

5.2.1 En skola för alla 

För att skolan i Sverige ska kunna bli en skola för alla krävs att samarbetet mellan flera 
verksamhetsområden fungerar. De elever som har funktionshinder bör, så långt det är möjligt, 

bli erbjuden skolgång inom den ordinarie skolan. Anledningen till att regeringen ville ändra 
begreppet ”med särskilda behov” till elever ”i behov av särskilt stöd” är därför att då sätts 

fokus på att skolgången ska anpassas efter elevens förutsättningar och möjlighet till 
utveckling istället för att se elevens problem. Vissa elever kommer att behöva stöd under hela 
skolgången och andra elever kommer bara att behöva tillfälligt stöd. Det saknas utbildade 

lärare inom den specialpedagogiska utbildningen och därför saknas också kunskapen om 
elever med funktionshinder. Därför är det av vikt att rollen de specialpedagoger som finns får 
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vidareutvecklas och att deras kompetens uppmärksammas. Personalen i skolan måste få 

information och kunskap om de olika funktionshinder som finns för att kunna ge dessa elever 
ett bemötande som ger dem tillfälle att utvecklas och trivas i skolan.72 Därför ville regeringen 

satsa på kompetensutveckling för att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna nå de 
mål som skolan har. Det är inte möjligt att varje lärare ska ha kunskap om varje 
funktionshinder som finns, men de ska ha en grund. En kompetensutveckling kan hjälpa 

lärarna att få en förståelse för dessa elever och kunna se hur viktigt det är med arbetsmiljön, 
och på så sätt kunna anpassa verksamheten till deras behov.73  

Regeringen ville införa ett åtgärdsprogram i det offentliga skolväsendet för de elever som 
tidigare inte omfattats av ett sådant. De elever som har behov av särskilt stöd ska ha rätt till ett 

åtgärdsprogram. Regeringen ville också att elever och deras vårdnadshavare ska kunna ta 
initiativ till att sammanställa ett åtgärdsprogram. Stödåtgärderna ska utgå från de behov 

eleven har och kan vara lång- eller kortsiktigt. Åtgärdsprogrammet ska ske i samarbete med 
eleven och dess vårdnadshavare, ibland även personal från andra verksamheter.74  
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6 Den nya skollagen 2010:800 

Den nya skollagen trädde i kraft 1 augusti 2010 och att skriva den var ett stort arbete som 
påbörjades redan år 1999. De kapitel som är mest relevanta för denna uppsats är kapitel 2-7.  

6.1 SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet 

Den skollag som var aktuell då denna utredning påbörjades hade ändrats ett 70-tal gånger för 

att lagen skulle passa till det nya styrsystemet. Detta, och att det har skett stora förändringar 
inom flertalet skolområden, medförde att skollagen blivit svåröverskådlig. Kommittén ansåg 

också att de bestämmelser som fanns i skollagen skulle vara lika för all skolverksamhet som 
är offentligt finansierad, detta medförde att strukturen på skollagen behövdes ändras.75 

Till de förslag som kommittén hade om förändringar är bestämmelser om bland annat 
delaktighet och rättssäkerhet för eleverna. Genom att göra bestämmelsen om särskilt stöd 

tydligare, och sätta in den regeln i skollagen, betonas det att särskilt stöd är av stor vikt och 
förstärker elevens rätt. Rätten om särskilt stöd återfinns i 3 kap. 6-12 § § i nuvarande skollag. 
Gällande myndighetsutövning föreslog utredningen att fler beslut skulle komma att kunna 

överklagas till antingen Skolväsendets överklagarnämnd eller förvaltningsdomstol. Det 
föreslogs också tydligare ansvarsförhållanden mellan huvudmän och profession, delaktighet 

och rättssäkerhet för eleverna och en god arbetsmiljö och trygghet i skolan76  

6.1.1 Likabehandlingsprincipen 

Här gör sig likabehandlingsprincipen sitt första framträdande i skollagen. Gällande likvärdig 
utbildning ansåg kommittén att de bestämmelser som fanns skulle bara överföras till den nya 
skollagen. De fortsatte med att säga att både staten och huvudmannen ska ha gemensamt 

ansvar för att hela landet ska ha en likvärdig utbildning. De påpekade också att ordet 
”likvärdig” inte alls betyder att utbildningen ska vara likadan för alla elever. I läroplanerna 

står det att en likvärdig utbildning inte betyder att undervisningen ska ske på samma sätt 
överallt, utan måste anpassas till att olika elever har olika behov. Det betyder inte heller att de 
resurser som finns ska fördelas lika. De elver som har svårt att nå de uppsatta målen och barn 

med funktionshinder ska ha särskild uppmärksamhet.77  

6.1.2 Rektorns befogenheter 

Angående rektorn och dennes befogenheter fanns vissa oklarheter. Då skolan är 
kommunalstyrd är Kommunallagen gällande, men då en rektor även följer skollagen och dess 
förordningar har rektorerna en unik tjänst. Enligt kommunallagen kan de kommunala 

nämnderna delegera uppgifter till verksamhetsansvariga, dock finns det begränsningar 
gällande myndighetsutövning. I och med att det finns speciallagstiftning, skollagen, kan 

rektorn även få befogenheter gällande myndighetsutövning. Den bestämmelse som fanns var 
2 kap. 2 § SkolL (1985:110), dock går det inte att utläsa i den paragrafen om rektorn har en 
självständig beslutanderätt, utan i prop. 1990/91:18 s. 35 går det att utläsa att det är det 

ansvariga politiska organet som ska utföra ledningen. Skolformsförordningarna har 
bestämmelser om att rektorn har rätten att fatta beslut gällande visssa angivna ärenden. Dessa 

ärenden handlar ofta om beslut som rör vissa enskilda elever. Detta innebär att nämnden inte 
kan ge direktiv till rektorn om beslutsrätten eller ta över den. Har rektorn tagit ett beslut med 
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stöd av olika författningar får dessa i stort sett inte överklagas, det finns dock undantag, har 

rektorn fattat ett beslut efter delegering från exempelvis en nämnd kan detta beslut överklagas 
via laglighetsprövning, förutsatt att överklagandet inte finns lagstadgat någon annanstans.78 

Detta resulterar i att den roll och de uppgifter som rektorn har var oklara. Det finns tre skäl 
som pekade på att det behövdes en rättslig reglering av vilka rektorns uppgifter ska vara: den 
första var att de frågor som gäller pedagogisk karaktär ska skötas av en inom det yrket. Det 

andra var att de beslut som fattas inom skolområdet ska beslutas av de som har kunskapen. 
Dessa beslut ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika kommuner eller stadsdelar. Det 

tredje var att se till att delegeringen av besluten till skolenheten säkerställs. Kommittén ansåg 
att det måste finnas tydliga regler för vem det är som styr skolan och vem det är som fattar de 
nödvändiga besluten. Därför borde en viss del av rektorns beslutanderätt finnas med i 

skolförfattningarna. Huvudmannens jobb blir att avgöra utformningen av 
ledningsorganisationen och de ska alltså bestämma vidden av rektorns verksamhet.79   

Angående rektorns rätt att delegera uppgifter ansåg kommittén att rektorn ska ha den 
möjligheten, bland dessa uppgifter ingår beslutanderätten. Rektorn kommer även att få ett 

tydligare ansvar för utvecklingen och den inre organisationen för skolan.80 

De nuvarande bestämmelserna angående rektorn och dennes befogenheter finns i 2 kap. 9-12 
§ § SkolL (2010:800) 

6.1.3 Elevinflytande 

Elevinflytandet har behandlats ofta i skollagen under de senaste 25 åren. Trots att det har 
forskats om och gjorts flera olika undersökningar om detta ansåg eleverna att de inte hade 

mycket att säga till om och att mål inte uppsätts. Skolkommittén ansåg att det är viktigt att 
elever har inflytande över sin utbildning. Det är främst tre anledningar till vaför eleverna 
borde ha inflytande: det är en mänsklig rättighet att eleverna ska ha inflytande. Eleverna får 

en demokratisk fostran i skolan vilket förbereder dem på att bland annat kunskapen att visa 
empati och tolerans för andra. Får eleverna mer inflytande ökar motivationen som leder till en 

effektivare inlärning. Kommittén föreslog därför att det ska föras över från 
skolformsförordningarna att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildningska utformas. 
Det skulle även göras ett tillägg vilket säger att eleverna ska inspireras till att vara aktiva med 

det arbete som krävs för att utbildningen ska vidareutvecklas. Detta regleras i 4 kap. 9 § 
SkolL (2010:800) För att bestämmelsen ska kunna fungera måste skolan stödja eleverna och 

underlätta deras arbete.81  

6.1.4 Överklagande 

När det gäller rätt till överklagande föreslog kommittén att det skulle införas en möjlighet att 
överklaga beslut om bland annat åtgärdsprogram via så kallat förvaltningsbesvär. Besluten 
ska då antingen kunna överklagas till länsrätten eller till Skolväsendets överklagarnämnd. I 

vanliga fall kan beslut som en rektor har tagit inte överklagas då de besluten finns i annan 
lagstiftning än kommunallagen eller förvaltningslagen.82 De beslut som överklagas enligt 

bestämmelserna om kommunal laglighetsprövning är beslut som delegerats av kommunen till 
den ansvariga nämnden eller rektorn som återfinns i 10 kap. KL. Kan det inte ske en 
laglighetsprövning har domstolen inte behörighet att pröva ett mål som avgjorts av lägre 
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instans. Dessutom är det bara en kommuninnevånare som kan begära en laglighetsprövning, 

går barnet skola i en annan kommun än den där vårdnashavaren är bosatt går det inte att göra 
en laglighetsprövning. Besluten som fattas av en rektor genom föresktifterna i skollagen eller 

skolförordningarna ska kunna överklagas i större grad än vad som gick. Kommittén tyckte att 
det även i fortsättningen ska finnas möjligheten att överpröva beslut i på två olika sätt och att 
ärendena fortfarande ska delas mellan Skolväsendets överklagarnämnd och domstolarna.83 

6.1.5 Lärande och personlig utveckling 

Behovet för stöd är varierat. Det kan röra sig om en liten insats vid ett tillfälle till att det 

behövs ett betydande stöd under hela skolgången. När det talas om att utbildningen ska vara 
likvärdig betyder det att undervisningen ska utformas efter elevens behov, förutsättningar och 

kunskapsnivå där likvärdheten ska utgå från elevens synvinkel. Det är viktigt att eleverna ska 
utvecklas jämte de mål som utbildningen har, därför måste utgångspunkten vara elevens egna 
behov och förutsättningar. Det är meningen att eleven ska få det stöd denne behöver för att 

kunna utvecklas från sin egen förmåga och inte bara nå miniminivån. Alla elever ska få den 
hjälp de behöver för att kunna maximera sin kunskapsutveckling.84 Åtgärdsprogrammen ska 

utarbetas för den elev som har rätt till stöd. En utredningskyldighet om en elev har behov av 
särskilt stöd skulle också införas i skollagen. I åtgärdsprogrammet ska det finnas vilka behov 
eleven har samt vilka åtgärder som tas och hur dessa ska uppföljas och utvärderas. I den 

gamla skollagen var detta utspritt över hela skollagen, skolformsförordningar och 
läroplaner.85  

6.1.6 Mål och stöd 

Gällande elever med funktionhinder är det av oerhörd vikt att utbildningen är tillgänglig.  

Tidigare lagstiftning hade brustit i kvaliteten gällande åtgärdsprogrammen och det har inte 
använts som det pedagogiska instrument det är utformat för att vara. För att alla elever ska 
kunna nå de mål som finns för utbildningen ska särskilt stöd ges till de som har risken att inte 

nå de målen. Skollagen måste vara utformad på det sätt som gör detta möjligt. Det fanns inte 
en enhetlig formulering om vem som har rätt till stöd. Beslutet om vem som har rätt till stöd 

ska inte basers på en medicinsk diagnos utan ska bedömas efter en analys av elevens behov. 
Det saknades konsensus om vad som krävdes för att en elev skulle vara i behov av särskilt 
stöd dels på grund av att det inte fanns en bra definition av begreppet. Därför föreslog 

kommittén att behovet om särskilt stöd ska införas i ett kapitel. Det är av vikt att skolans 
personal är uppmärksamma och kan hitta de elever som är i behov av stödåtgärder. När det  

uppmärksammats att en elev har behov av stöd ska rektorn informeras om detta. Det är inte 
bara skolans personal som ska ha möjlighet att ta upp frågan om utredning för särskilt stöd 
utan detta ska även kunna göras av eleven själv eller dennes vårdnadshavare. Kommittén 

föreslog att direkt det finns en anledning att misstänka att en elev behöver särskilt stöd ska en 
utredning påbörjas och det är rektorn som avgör om den utredningen ska påbörjas och 

genomföras.86 Reglerna om särskilt stöd finns nu i kap. 3 Skollag 2010:800. 
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6.1.7 Kränkande behandling 

När det gäller kränkande behandling regleras detta både i skollagen och i arbetsmiljölagen. År 
1998 skedde en lagändring som skärpte ansvaret gällande kränkande behandling i skolan, nu 

ska skolan aktivt jobba för att motverka alla former av kränkande behandling. Rektorn har ett 
särskilt ansvar för att motverka kränkningar i skolan.87  

Att slippa kränkande behandling är en rättighet som alla elever har och att utsätta någon för 
kränkande behandling strider mot skollagen. Det ska inte råda några som helst tvivel om att 
det är skolan som är ansvarig för att både ingripa mot och förebygga alla sorters kränkande 

behandling och det måste finnas en bestämmelse som tydligt säger dettta. Det är inte möjligt 
att räkna upp alla olika sorters kränkande behandling som finns och det ska heller inte finnas 

ett beteende som ska ses som mer eller mindre allvaligt än ett annat, därför ska de olika 
sorters kränkande behandlingar som finns inte listas.88  

6.2 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 

Skollagen behövdes moderniseras och detta skulle ske genom att lagen förenklas och 
förtydligas. Skolväsendet skulle bli mål-och resultatstyrt och ha ett kunskapsuppdrag i fokus. 

Kommunens ansvar för kvaliteten för utbildningen och den likvärdighet som ska råda skulle 
göras tydligare. Det måste alltså erbjudas en utbildning som är likvärdig för att alla elever ska 

ha samma förutsättningar och nå de mål som utbildningen har. Elevernas utgångspunkt ska 
vara deras egna förutsättningar och de ska få möjligheten att utvecklas så långt det är möjligt 
utifrån dessa. Några av de större förändringarna som ville genomföras med en ny skollag var 

bland annat att det skulle införas en tydlig koppling till FN:s Barnkonvention vilken klargör 
att barnets bästa är utgångspunkten i all utbildning, fler beslut skulle kunna överklagas, 

möjligheten att få befrielse från obligatorisk undervisning skulle begränsas rejält, mer 
befogenheter för rektor och lärare att kunna vidta åtgärder för att försäkra att eleverna får 
trygghet och studiero, reglerna om utredning inför beslutet om ett mottagande i särskolan 

skulle skärpas med mera.89  

6.2.1 Utveckling 

Ett övergripande mål med den nya skollagen var att det skulle tas hänsyn till elevernas olika 
behov. För att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt ska de ges stöd och 

stimulans. Med elevernas behov och förutsättningar som utgångspunkt ska eleverna ges ges 
de bästa möjliga förutsättningar att kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta uttrycks i den 
nya skollagen på detta vis: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 
stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” – 3 kap. 3§ 

SkolL 2010:800 

                                                                 
87

 SOU 2002:121 s. 375-377 
88

 SOU 2002:121 s. 384-386 
89

 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet s. 203-207 



21 
 

Bestämmelserna är tydliga gällande rätten för stöd till elever som är i behov av detta.90 

Lagrummet ändrades 2014 genom att lägga till om en elev lätt når kunskapskraven så ska elev 
hjälpas att nå längre, vilket betyder att lärarna inte bara ska se till att elever når godkänt nivån, 

utan att de ska nå längre om de har möjligheten.91   

6.2.2 Ingen tillgång till särskolan 

Med propostitionen för den nya skollagen ändrades det bland annat att elever med autism eller 
autismliknande tillstånd inte längre ska tillhöra särskolan, med undantag om de har en 
utvecklingsstörning eller om eleven har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning som är 

en följd av en hjärnskada, yttre våld eller sjukdom, tillståndet ska vara allvarligt och 
permanent. För att bli mottagen i särskolan måste det finnas en utredning som innehåller 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 92 

6.2.3 Särskilt stöd 

Regeringen gav som förslag att alla elever skulle få den ledning och stimulans denne behöver 
för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utgångspunkten för de elever som har 
svårt att nå målen ska vara att de får ett särskilt stöd för att de ska ha möjligheten att nå de 

kunskapskrav som finns. Kommer inte kunskapskravet att nås ska detta meddelas till rektorn 
som ska se till att det snabbt sker en utredning om särskilt stöd kan behövas för eleven i fråga. 

SPSM yttrade att de ansåg att detta kan tolkas som att en elev bara får rätt till stöd för att nå 
godkäntnivån, inte för att nå längre. I och med att det inte finns någon definition på begreppet 
”behov av särskilt stöd” i lagen, och det är heller inte möjligt att definiera i lagen, ska därför 

bestämmelsen vara allmänt hållen. Skolan ska vara ansvarig för att utreda det behov en elev 
har av särskilt stöd. Utredningen ska göras med särskild hänsyn till barnets bästa.93 

Det finns olika sorters särskilt stöd som en elev kan få. Ett av dessa är undervisning i särskild 
undervisningsgrupp eller anpassad studiegång. En särskild undervisningsgrupp betyder att 

eleven får undervisning i en annan gruppering inom skolenheten eller att undervisning sker i 
en annan lokal med annan personal. Att en elev placeras i en undervisningsgrupp ska bara ske 

när eleven redan prövat att gå i den ordinarie klassen och beslutet att placera en elev i 
undervisningsgruppen ska omprövas regelbundet. Det finns risk att en elev som har anpassad 
studiegång inte går ut grundskolan med fullständiga betyg och därför finns det möjlighet att 

förlänga skolgången med ytterligare ett år. Detta beslut ska också tas av rektorn och beslutet 
kan överklagas hos Skolväsendets överklagarnämnd. Beslut om särskilt stöd ska fattas av 

rektorn. Rektorn har även beslutsmakten angående särskild undervisningsgrupp och anpassad 
studiegång som tidigare fattats av styrelsen.94 Dessa lagrum finns i 3 kap. 10-12 § § SkolL 
(2010:800).   

6.2.4 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram är ett program som ska beslutas av rektorn och görs för elever som är i behov 

av särskilt stöd. Detta finns reglerat i 3 kap. 9 § SkolL (2010:800). Åtgärdsprogrammet ska 
innehålla bland annat vilka behov en elev har, hur dessa ska tillgodoses och hur de åtgärder 

som vidtas ska uppföljas och utvärderas. För att ta ett beslut om ett åtgärdsprogram är det 
elevens behov som ska vara avgörande. Vid varje beslut om en stödåtgärd måste rektorn göra 
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vissa pedagogiska övervägande och denne måste också ha ekonomiska realiteter i åtanke. Det 

ska därför finnas en process med fem steg som ska följas för att kunna fatta ett beslut. Dessa 
fem steg är att: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp/utvärdera. Vill 

någon överklaga ett beslut om ett åtgärdsprogram görs detta till Skolväsendets 
överklagarnämnd.95 Det finns vissa vägledande beslut gällande åtgärdsprogram som tagits av 
överklagandenämnden. Det första är beslut 2014-01-16 dnr 2013:468 vilket handlar om ett 

åtgärdsprogram som är bristfälligt då inte en ordentlig utredning är gjord. Elevens föräldrar 
ville ha mer stöd till sitt barn när skolan anser att de gör tillräckligt. Överklagandenämnden 

fann att åtgärdsprogrammet inte är nog tydligt och den utredning som gjorts är så pass 
bristfällig att det ska göras ett nytt åtgärdsprogram. Ärendet skickas tillbaka till rektorn som 
skyndsamt ska ska göra en ny handläggning.96 Ett annat fall är beslut 2013-01-18 dnr 

2012:502 där en vårdnadshavare överklagat en rektors beslut att inte utarbeta ett 
åtgärdsprogram. Överklagarnämnden fann att elevens svårigheter endast beskrevs 

övergripande i utredningen och på så sätt brister det i utredningen. Utredningen har inte heller 
sammanställt elevens behov och hur behoven ska tillgodoses, därför finner de att beslutet ska 
upphävas och ärendet ska skickas tillbaka till rektorn som ska göra en ny utredning och fatta 

ett nytt beslut.97 

6.2.5 Klagomål och åtgärder 

För att klagomål ska gå rätt till föreslog regeringen att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner 
för att kunna behandla klagomål om utbildningen. Denna information ska ges av 

huvudmannen till elever och vårdnashavare för att de ska veta hur de ska gå till väga när de 
vill framföra ett klagomål. Ett klagomål ska framföras till huvudmannen först och inte till 
Statens skolinspektions som det visat sig att flera gjort. Huvudmannen har ansvaret för att se 

till att de brister som finns rättas till.98 

Gällande åtgärderna mot kränkande behandling ansåg regeringen att huvudprinciperna som 
fanns i den dåvarande skollagen bör gälla även nu. I SkolL 1985:1100 så fanns åtgärderna i 
kap. 14 a, nu finns bestämmelserna om åtgärder mot kränkande behandling i kapitel 6 SkolL 

(2010:800). Även om det funnits skydd mot alla former av kränkande behandling i den äldre 
lagstiftningen anser regeringen här att det blir svårt att göra en mer omfattande uppräkning av 

de olika formerna av kränkande behandling. Görs en uppräkning kan det bli svårt att döma om 
ett beteende kan vara kränkande eller inte.99 Får en lärare eller annan personal vetskap om att 
en elev utsatts för kränkande behandling har de en skyldighet att anmäla detta till rektorn. 

Anmälan ska snabbt utredas och vidta de åtgärder som behövs. 100 

6.2.6 Rätt till utbildning 

Angående rätt till utbildning och skolplikt ansåg regeringen att reglerna borde göras mer 
överskådliga och kommer att samlas i ett kapitel. Uttrycket funktionshinder kommer att bytas 

mot funktionsnedsättning.  
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Socialstyrelsen definierar begreppet funktionsnedsättning som: 

”en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En sådan nedsättning kan 

uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av medfödd eller förvärvad 

skada.”  

Begreppet funktionshinder definieras av Socialstyrelsen som:  

”den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen.”  

Regeringen ansåg att när dessa två begrepp tas i beaktning är det begreppet 

funktionsnedsättning, och inte funktionshinder, som bör användas i den nya skollagen.101 
Regeringen kom också med förslaget att funktionshinder ska ersättas med 
funktionsnedsättning främst därför att det är uttrycket funktionsnedsättning som används av 

FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Ändringen var bara 
språklig och kom inte att medföra någon ändring i betydelsen.102 

6.3 Rättigheter  

Reglerna om överklagande finns i 28 kap. Skollagen (2010:800). Här finns bestämmelser om 

när ett överklagande sker till allmän förvaltningsdomstol och till Skolväsendets 
överklagarnämnd. Det finns också med överklagandeförbud. Jag har valt att även ta med 
skolinspektionen då de tar emot anmälningar från vårdnadshavare och elever.  

6.3.1 Skolinspektionen 

De flesta anmälningar som kommer till skolinspektionen handlar om mobbning, kränkande 

behandling, brister i arbetet med särskilt stöd och att en elev inte får den undervisning denne 
har rätt till. Det går även att anmäla legitimerade lärare som har betett sig på ett opassande sätt 

eller brustit i sin undervisning. Efter att anmälan kommit in bestäms om anmälan ska utredas 
av skolinspektionen eller BEO.103 

Ett exempel på ett beslut som utretts av BEO är en anmälan gällande kränkande behandling. 
De ska utreda om eleven blivit utsatt för kränkning och om huvudmannen har vidtagit skäliga 

åtgärder och utrett kränkningen efter dem fått kännedom om behandlingen. I detta fall hade 
skolan pratat med de inblandade eleverna och de berörda parterna hade kommit fram till att 
eleverna skulle hålla sig borta från varandra vilket resulterade i att den utsatte eleven kände 

sig ensam. BEO ansåg att skolan hade en skyldighet att hjälpa eleven att finna sin plats i 
gruppen och stödja honom som främsta åtgärd. De skulle även ha satt in åtgärder så att 

klassen skulle få en lugn och stabil grupp. Då den utsatte eleven hade svårt för socialt 
samspel, och skolan haft vetskap om detta en längre tid, har skolan ett ännu större ansvar att 
utreda och hjälpa i situationen. Beslutet som BEO kom fram till är att skolan ska vidta 

åtgärder så att skollagens regler gällande kränkande behandling följs104, i detta fall 6 kap. 10 § 
SkolL:  

”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 
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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.” 

Beslut tagna av skolinspektionen som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol finns i 28 

kap. 2 § 1 – 5 punkten.    

6.3.2 Skolväsendets överklagandenämnd 

Deras uppgift är att pröva överklagande av vissa beslut på skolväsendets område. De beslut 
som främst får överklagas är från skollagen, men vissa kan även komma från 
skolförfattningarna. 

De beslut som kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd är beslut som redan 
tagits av skolan gällande bland annat beslut gällande åtgärdsprogram (3:9 SkolL), anpassad 

studiegång (3:12 SkolL) och särskild undervisningsgrupp (3:11 SkolL). Först skickas 
överklagan till den person som fattat beslutet, inte överklagandenämnden. Ändras beslutet 

meddelas eleven och vårdnadshavaren, ändras inte beslutet skickas det vidare till 
Skolväsendets överklagarnämnd. De utreder, fattar beslut och meddelar sedan eleven och 
vårdnadshavaren om det beslut de fattat. Ett beslut måste överklagas inom tre veckor efter det 

att beslutet kom i brevlådan. De beslut som nämnden tar är offentliga vilket betyder att alla 
handlingar som skickas in blir allmänna handlingar och att dessa då kan läsas av vem som 

helst. Detta kan begränsas genom sekretess. Skulle den enskilde eller någon närstående lida 
men om uppgifterna skulle avslöjas så gäller sekretess.105 Beslut tagna av 
överklagandenämnden går inte att överklaga till en högre instans.  

6.3.3 Allmän förvaltningsdomstol  

Allmän förvaltningsdomstol är de domstolar som handlägger mål som framför allt rör 

tvistemål mellan enskilda personer och myndigheter, exempelvis kommun eller stat. 
Fövaltningsrätten är den första instansen. De beslut som kan överklagas här är de beslut som 

finns angivna i 28 kap. 1-10 § § SkolL (2010:800). Bland annat kan beslut gällande 
vitesföreläggande (28 kap. 3§) och kommunens beslut gällande vårdnadshavarnas skyldighet 
att en elev ska fullgöra sin skolplikt (28 kap. 5 § 4 punkten).   

6.4 Kommande ändringar 

”Bristande tillgänglighet avser att en person med en funktionsnedsättning missgynnas 
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättningsom är 
skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till 
de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av 
förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra 

omständigheter av betydelse.” 1 kap. 4 § 3 p. DL 

Den 1 januari 2015 kommer det att ske en ändring i DL. Bristande tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning kommer att bli en ny form av diskriminering. Denna nya regel 

kommer att gälla på olika områden och utbildning är en av dessa.106 Hur denna lagändring 
kommer att behandla diskriminering är fortfarande oklart, men att kunna göra en anmälan 
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enligt DL kommer att medföra ett påtryckningsmedel på skolan som kan leda till 

diskrimineringsersättning för eleven. Det är all verksamhet inom skolan som kommer att 
täckas av diskrimineringsförbudet.107  

Den nuvarande regeringen har påbörjat arbetet med att göra FN:s barnkonvention till lag. En 
av anledningarna till att detta beslut tagits är därför att Sverige vill vara ett föredöme för andra 

länder.  UNICEF anser att om barnkonventionen görs om till lag i Sverige så kommer detta att 
medföra att domstolar och myndigheter oftare skulle åberopa den i sina mål.108  
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7 Analys 

Studien har visat att Sverige har ett antal olika internationella lagar och konventioner att följa. 
Trots att man ännu inte har antagit FN:s Barnkonvention som lag, är man i processen att göra 

detta nu. Sverige har blivit kritiserat ett antal gånger för att de inte följt konventionen och 
förhoppningen är att genom att göra den till lag kommer den att tas mer på allvar då det nu 

finns brister i lagstiftningen och praxis.  

Den svenska skollagen har gått igenom stora förändringar och mycket av fokus har legat på 

diskriminering, kränkning och elever med funktionsnedsättning. Lagen har förstärkts och 
blivit enklare att förstå genom den nya Skollagen (2010:800). Lagen har ändrats flertalet 

gånger genom åren, den har skärpts både gällande skolans ansvar och 
skadeståndsmöjligheterna, det har lagts till kränkande behandling och annan kränkande 
behandling för att det ska bli tydligare vad som gäller. Diskriminering är ett område där det 

finns ett bra skydd. Kränkning, och speciellt då mobbning, är ett oerhört komplicerat område. 
Det är ofta svårt att bevisa vad som exakt har hänt och om skolan har gjort tillräckligt. Det är 

svårt att veta om något innan det händer och flertalet elever väljer att inte berätta om de blivit 
utsatta. Problemen här verkar ligga i att de korrekta åtgärderna inte vidtas när en elev blivit 
utsatt för en kränkning och att inte tillräckligt görs från skolans sida för att förebygga och 

förhindra beteendet. Ibland verkar det som att skolorna inte tar händelsen på allvar och ibland 
väntar för länge med att ta itu med problemet. Gällande skadestånd är det, trots alla 

lagändringar, fortfarande svårt för en kränkt elev att få. Det är svårt att  bedöma om det är en 
kränkning eller en vardagskonflikt. Området gällande elever med funktionshinder är också 
problematiskt. Okunskapen är tyvärr fortfarande stor, speciellt gällande de osynliga 

funktionnedsättningarna. Lagen är tydlig när den säger att de elever som behöver särskilt stöd 
för att nå målen ska få det. Tyvärr fungerar inte alltid detta eftersom det ibland inte finns 

ekonomiska resurser. Det betyder det att eleven inte får den hjälp denne behöver. 
Åtgärdsprogrammen har också problem. Det brister ibland från skolornas sida både till 
innehåll och utförandet. Det positiva med dessa tre områden, diskriminering, kränkning och 

funktionsnedsättning, är att det är något som både politiker och skolpersonal är medvetna om 
och är något som alla vill förändra till det bättre.  

Det finns få beslut som går att överklaga till en högre instans då de flesta beslut först ska tas 
av rektor för att därefter överklagas till Skolans överklagandenämnd eller skolinspektionen. 

De flesta rättsfall jag hittat har handlat om kränkning och främst mobbning. Tyvärr blir 
resultatet oftast att skolan blir friad. Vissa lagar har skärpts för att kunna komma åt detta, men 
detta har inte fungerat. Före detta justiteråd Bertil Bengtsson har yttarat att även om 

Grumsfallet skulle ha prövats efter lagarna i BeL skulle kommunen ändå ha blivit friad från 
ansvar. Bevisbördan har också ändrats flera gånger men det är skolan som ska ha den största 

bevisbördan. Det har även lagts till vite för skolorna så att de ska bli snabbare på att vidta 
åtgärder.         

  

7.1 Diskussion 

Skollagen är ett område som alltid kommer att diskuteras. Jag tror aldrig att man kommer att 

vara riktigt nöjd. Kränkning är ett svårt område att lagstifta om då det oftast handlar om barn 
och det är svårt att påverka deras beteende och kränkning kommer att förekomma oavsett hur 
mycket det lagstiftas om detta. Det verkar som att förebyggande arbete och kommunikation 

med både elever och vårdnadshavare är det bästa verktyget.  
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Det verkar vara viktigast att i så tidig ålder som möjligt börja motverka kränkning och lära 

eleverna hur man är en god demokratisk medborgare. De beteenden som klassas som normala 
bråk mellan elever, och inte kränkning, måste också tas itu med så snart som möjligt, så att 

eleverna lär sig att det inte är acceptabelt med ett sådant beteende. Från egna erfarenheter vet 
jag att detta inte alltid görs, utan att tanken kan vara att om elev går fram till en annan elev 
som brukar slå, så får denne skylla sig själv om hon/han blir slagen.  

Det finns även ett stort föräldraansvar, som förstås inte kan lagstiftas om i skollagen, men är 

oerhört viktigt när det gäller kampen mot kränkning i skolan. Vårdnashavare borde ha öppna 
konversationer med sina  barn om tolerans och förståelse för andra, och att vi är alla olika.  

 Många jag har pratat med anser att det var ett stort misstag att inte längre låta elever med 
funktionnedsättning gå i särskolan. För många var omställningen för svår och de anpassade 

sig aldrig till att gå i vanlig klass. I ett yttrande gällande tilläggsbeloppet till 
utbildningsdepartementet, säger autism- och aspergerförbundet att när ändringen skedde var 
kommunerna inte beredda på att ta emot eleverna i de kommunala skolorna på ett acceptabelt 

sätt, och tyvärr syns det än idag. Autism- och aspergerförbundet föreslår vidare att skolan ska 
vara en inkluderande skola, vilket betyder att alla får plats i skolan trots deras olikheter, och 

att skolan ska anpassas efter individens behov. Det är bättre för skolan att ha flexibla 
lösningar gällande elever med autism vilket gör att bemötandet blir bättre.109 Även här 
understryker man att desto tidigare i livet elever med funktionsnedsättning får hjälp, desto 

bättre är det både för individen själv och för samhället. Uteblir stödet eller kommer det för 
sent kan det bli mer kostsamt i längden, både för den drabbade personen och för samhället. 

Det är beräknat att om skolan misslyckas att hjälpa en elev kan det kosta samhället mellan 10 
-15 miljoner kronor. 110 Det har framkommit på flertalet ställen under min forskning att det är 
viktigt att barn i behov av särskilt stöd får hjälp så tidigt som möjligt, men vad gör till 

exempel en vårdnashavare då när det inte finns tillräckligt med pengar kvar i budgeten för att 
en elev ska få en assistent? Här måste det finnas tydlig och klar dokumentering, av både 
läkare och i åtgärdsprogrammen om vad det exakt det är eleven behöver för att nå målen. Det 

är även så att det är de påstridiga vårdnadshavarna som får mest hjälp.  

Kampen om kränkning och diskriminering i skolan är ett pågående arbete som alltid kommer 
att behöva arbetas med. Gällande barn med funktionsnedsättning behövs mer resurser och det 
behövs även mer utbildning för personalen inom skolan så att de i alla fall får grundkunskaper 

om vad de olika funktionsnedsättningarna innebär.  
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 http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%20filer/vissa_skollagsfragor_del_2.pdf 
110

 http://www.socioekonomi.se/Texter/UngaGymn/ungagymansium2011jun i30.pdf 
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