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Sammanfattning 
Alla former av kränkning är förbjudna i den svenska skolan enligt lag, men i skolan förekommer 

maktutövning på flera plan, exempelvis mellan lärare och elever, elever emellan och personal 

emellan. Hur begreppen makt och kränkning definieras och hur maktutövningen påverkar de som 

verkar i skolan är subjektivt. Att makt och skola hör ihop är självklart men samtidigt 

motsägelsefullt, eftersom makt och kränkning är två så nära besläktade begrepp att de går in i 

varandra. När övergår makt i kränkning? 

      Föreliggande examensarbete analyserar, via diskursanalytisk metod, olika texter från 

Skolverkets styrdokument, hjälpdokument samt intervjutranskriptioner från en grupp lärare och en 

grupp elever på en gymnasieskola. Vi jämför skoldiskurs med myndighetsdiskurs för att undersöka 

om vi kan finna strömningar som avviker dessa diskurser emellan, så som de representeras i vårt 

materialurval. 

       I analysen framkommer bland annat hur kränkningar av institutionell art kan uppkomma när 

lärare utestänger elever från att medverka vid planering. I diskussionen belyser vi problematiken 

som uppkommer med anledning av den nya skollag som träder i kraft den förste juli 2011, vilken 

skall ge läraren och huvudman större befogenheter att tillrättavisa elever samtidigt som man enligt 

samma lag är förbjuden att kränka någon på något sätt. Vi finner också att styrdokumentens delvis 

svårtolkade och delvis motstridiga lydelser, i skolans praktik, medverkar till att skapa en situation 

där tolkningsföreträdet kan vändas från eleven till läraren. 

 

Nyckelord: Kränkande behandling, härskartekniker, skolans fostrande uppdrag, subjektivitet, 

diskursanalys, makt och skola.  
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Inledning 
Alla former av kränkning är förbjudna i den svenska skolan enligt lag. Att makt och skola hör ihop 

är självklart men samtidigt motsägelsefullt, eftersom makt och kränkning är två så nära besläktade 

begrepp att de går in i varandra. I skolan förekommer maktutövning på flera plan, exempelvis 

mellan lärare och elever, elever emellan och personal emellan. Hur begreppen makt och kränkning 

definieras och hur maktutövningen påverkar de som verkar i skolan är subjektivt enligt Skolverkets 

skrift Olikas lika värde. 1 När övergår makt i kränkning? Begreppet kränkning har de senaste åren 

diskuterats livligt i det svenska offentliga rummet och teologie doktorn och forskaren i etik, Ann 

Heberlein, har här varit en livaktig och framträdande debattör. I en artikel i Dagens Nyheter, 

publicerad 2009-01-29, resonerar hon i allmänna termer kring begreppet kränkning och konstaterar 

att den som upplever sig kränkt anser sig ha tolkningsföreträde. Ett mer objektivt sätt att se på 

begreppet är att fråga sig själv om det är rimligt att känna sig kränkt i just den aktuella situationen, 

hävdas i artikeln. Ann Heberlein vill således fästa uppmärksamhet på att det, enligt henne, finns en 

kränkningskultur som måste utrotas. 2 

En skola i kris 
På den politiska arenan under valrörelsen 2010 tog debatten om ordning och reda i skolan ett stort 

utrymme. Flera tongivande debattörer är idag överens om att det krävs hårdare tag i skolan. Denna 

bild av en skola, besjälad av nygamla konservativa ideal, kan exemplifieras med en artikel av 

journalisten Magnus Persson som i Svenska Dagbladet granskar hur samtida litteratur beskriver 

stämningen i dagens skola och i samhällets skoldebatt. Bland annat konstateras att en bred 

uppslutning (konsensus), både bland politiker och i den allmänna debatten, har uppstått kring 

beskrivningar av den svenska skolans kristillstånd, och behovet av att återgå till en skolsituation 

där kunskap förmedlas genom ordning och reda, skriver Persson. 3 

Skolans fostransuppdrag 
Skolforskarna Bodil Wennberg och Sofia Norberg menar, i sin bok Makt, Känslor och Ledarskap i 

Klassrummet – Hur EQ kan ge arbetsro i skolan, att de flesta barn idag tycks ha fått färre naturliga 

gränser och att när barnet fallerar i att känna var gränsen går och därför ofta överträder den, ”ökar 

                                                 
1 Skolverket. Modigh, Fredrik mfl. (2003). Olikas lika värde. Allmänna råd. 
2 http://www.dn.se/ekonomi/jobb/satt-stopp-for-offerspelet-1.486137. (2010-12-11). 
3 Persson, Magnus. Är hetsen en naturlag? Svenska Dagbladet. (2011 01 28). 
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risken för att läraren eller föräldern grips av vanmakt och därför skäller ut barnet. Ju färre naturliga 

gränser ett barn känner, desto större risk att barnet utsätts för den kränkning som en utskällning 

kan innebära.” 4 Gränsen mellan maktutövning och kränkning är hårfin, individuellt tolkad och 

därför svårdefinierbar.  

Makt och skolning hör förvisso tätt samman och Anders Person har i sin bok Skola och Makt 

som utgångspunkt att: “Makt präglar skolans verksamhet.” Han menar att om man definierar makt 

som handlingsproduktion, så utgörs skolan i essentiell mening av maktutövning. Att skolan som 

institution ständigt är inbegripen i försök att producera elevhandlande är således ett resultat av att 

makt definieras på detta sätt och det blir näst intill omöjligt ett ge ett enda exempel på vad i skolan 

som inte skulle kunna betraktas som maktutövning, menar Persson. 5 

Den demokratiska skolan 
Skolan skall enligt Skollagen utformas på demokratins grund: ”Var och en som verkar inom 

utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling.” 6 Kennert Orlenius belyser, i Värdegrunden – Finns den?, dilemmat att läraren, ”i 

egenskap av chef, i kraft av sitt ’ämbete’”, kan göra den andre (eleven) maktlös. I lärare/elev 

relationen är maktförhållanden en invävd, grundläggande komponent, men denna förutsätter, inte 

minst genom Skollagen, ett stort etiskt ansvarstagande. 7 

 I Den vänliga maktutövningens regim tar socialantropologen Åsa Bartholdsson upp ett 

område kring makt som medel för skolverksamhet, som kan få allvarliga konsekvenser, då hon 

skriver att “barn idag kan anmäla den lärare som strävar efter ordning och reda och som sätter 

gränser.” Hon menar att elever således genom att åberopa sina medborgerliga rättigheter, så som 

de läggs fram i styrdokumenten med syfte att rusta eleverna för att verka i ett demokratiskt 

samhälle riskerar att generera ett auktoritetsproblem i skolan. 8 

                                                 
4 Wennberg, Bodil och Norberg, Sofia (2004). Makt, Känslor och Ledarskap i Klassrummet – Hur EQ kan ge arbetsro 
i skolan. Stockholm: Natur och Kultur. S. 21. 
5 Persson, Anders (2003). Skola och Makt. Stockholm: Carlsson. S. 45. 
6 SFS (2010:800). kapitel 1, § 5. 
7 Orlenius, Kennert. (2001). Värdegrunden – Finns den? Hässelby: Runa. S. 187. 
8 Bartholdsson, Åsa. (2008). Den vänliga maktutövningens regim. Stockholm: Liber. S. 57. 
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Problemformulering 
Vi ser en möjlig problematik i att den nya skollag som träder i kraft den förste juli 2011 skall ge 

läraren och huvudman större befogenheter att tillrättavisa elever, samtidigt som man enligt samma 

lag är förbjuden att kränka någon på något sätt. I den politiska debatten inför valet 2010 

framträdde, vilket vi tidigare nämnt, diskussionen kring ”ordning och reda” i skolan mycket starkt. 

Skolan, och i främsta ledet läraren, skall enligt styrdokumenten vara fostrande, men samtidigt 

verka för en demokratisk miljö. Vi vill här uppmärksamma att i Skollagen inrymmes inte ålder 

som en diskrimineringsgrund i skolan, annat än i fall som gäller en elevs rätt att gå i en viss 

årskurs.  Andra möjliga situationer där en elev kan känna sig kränkt på grund av sin ålder, i 

egenskap av barn, skyddas därmed inte i Skollagen. En del typer av kränkande behandling kan 

antas vara så subtila att de kan behöva ses genom särskilda teoretiska glasögon, och här kan teorin 

om härskarteknikerna vara ett möjligt verktyg för att synliggöra dem. (Härskarteknikerna förklaras 

mer utförligt i teoriavsnittet) Ett möjligt problem är att elever och lärare i skolan kanske inte är 

medvetna om de typer av subtil kränkning som härskarteknikerna sätter namn på, vilket kan leda 

till att omedveten kränkande behandling kan äga rum i skolan. 
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Syfte 
Vi vill undersöka hur skoldiskurs relaterar till mydnighetsdiskurs i frågan om kränkande 

behandling av olika slag. Vi vill låta ett urval av elever och lärare samt ett urval av texter 

representera dessa diskurser. Vår avsikt är att jämföra skoldiskurs och myndighetsdiskurs för att 

undersöka om de stödjer varandra eller om vi kan finna strömningar som bryter mot den diskurs vi 

utgår ifrån. 

 

Forskningsfrågor 
 

1. Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, vad gäller synen på det subjektiva 

elementet angående kränkande behandling i skolan? 

2. Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, i frågan om strukturella kränkningar, inom 

skolan som institution?  

3. Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, vad gäller likabehandlingsplan? 

4. Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs i frågan om skolans fostransuppdrag?                  
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Teoretiska perspektiv 

Social konstruktionism 
Forskningsansatsen i föreliggande uppsats utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Diskursanalys är inte en fristående analysmetod utan snarare ett perspektiv där metod är nära 

sammanflätad med bakomliggande teoretiska perspektiv. Dessa perspektiv är sprungna ur bland 

annat socialpsykologisk och språkfilosofisk teoribildning. Betydelseskapande och sociala 

processer är begrepp som är grundläggande inom all social/ humanistisk forskning som riktar sig 

till område samhälle och kultur.  Dessa begrepp är en utgångspunkt för att förstå teorier om 

mänsklig social interaktion, och utgör även en utgångspunkt för diskursanalysen. Begreppet social 

konstruktionism (ofta i sammanskrivning socialkonstruktionism) är en etablerad benämning för 

forskningsfältet och efterledet konstruktionism uttrycker semantiskt hur det som vi benämner som 

verkligheten byggs upp, konstrueras, i det mänskliga medvetandet. 9 Författarna Richard Stevens 

och Margaret Wetherell konstaterar att olika former av sociala processer inte bara utgör grunden 

för mänskligt handlande, utan att dessa processer även bildar människans identitet vilket innebär 

att människa, medvetande och det egna jaget kan betraktas som helt igenom sociala konstruktioner. 
10  

     Människors uppfattningar av omvärlden bildas i interaktion med omgivningen och gruppen blir 

på så sätt viktig för att utveckla den egna identiteten. Gruppen har en starkt formande effekt och 

Marianne Winther-Jörgensen och Louise Phillips konstaterar att människors sätt att tänka 

förändras i gruppsamvaro. 11 När människor uttrycker tillhörighet till en grupp uttrycker de snarare 

en social än en personlig identitet. Sociala processer upprätthåller alltså olika världsbilder. Dessa 

världsbilder, eller utgångspunkter, står inte sällan i kontrast i förhållande till andra avvikande 

världsbilder. Olika sätt att tolka verkligheten är en potentiell orsak till konflikt på olika nivåer. 

     Centralt för teorier om all social konstruktionism är att de uppfattningar som människor 

omfattar beskrivs, förstås och kommuniceras med utgångspunkt i språket. Winther-Jörgensen och 

Phillips påpekar också att uppfattningen av verkligheten inte är statisk utan i ständig förändring, på 

                                                 
9 Winther-Jörgensen, Marianne. och Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och metod, Lund 
Studentlitteratur. S.40-41. 
10 Stephens, Richard och Wetherell, Margaret. (1998). Jaget i dagens värld – Att förena de olika perspektiven.  I: 
Stephens, Richard. Att förstå människor. Lund: Studentlitteratur. S. 390. 
11 Winther-Jörgensen och Phillips. (2000). S. 102. 
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samma sätt som språkliga strukturer kontinuerligt förändras. 12 Tillvaron kan beskrivas som 

kontingent. Och det som förändras blir följaktligen inte bara människors betraktelsesätt av 

omvärlden, utan också människors handlingar och följaktligen människors sätt att beskriva 

densamma. Detta sätt att betrakta omvärlden innebär att det ur ett forskarperspektiv blir både 

omöjligt och ointressant att studera en objektiv verklighet. Begreppet diskurs innebär enligt 

Winther-Jörgensen och Phillips ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. På så sätt möjliggör 

analysen av en specifik diskurs förståelse för hur omvärlden tolkas och förstås av människor inom 

densamma. 13  

Teoretiska perspektiv på skola och makt 
Michel Foucault behandlar hur subtil makt utövas då den symboliseras av stora auktoriteter och 

således verkar via ett synliggörande och en produktion av kunskap om de människor 

maktutövandet riktar sig mot. 14 Skolan med Skolverket och den politiska makten som starkaste 

röst, kan anses vara en sådan auktoritet i samhället inom vilken diskurser skapas. I egenskap av 

traditionellt pedagogiskt rum, är skolan en viktig arena för denna kroppsligen, själsligen och 

beteendemässigt människoformande verksamhet. 15 

Foucault överförde teorin om Jeremy Benthams Panopticon, från 1700-talet, till det 

extrema övervakningssystem som användes i England under digerdöden, då man låste in hela 

familjer och dödade den som försökte komma ut. 16 Panopticon är ett slags cirkelbyggt fängelse, 

med övervakning från ett torn i mitten där en enda vakt är placerad. Denne kan se ut, men fångarna 

kan inte se in i tornet, vilket enligt Foucault slutligen leder till självövervakning bland fångarna. 

När självövervakning uppnåtts behövs egentligen inte vakten längre, det räcker att det kan finnas 

en vakt i tornet; fångarna har tränats i att bete sig önskvärt på egen hand. Stefan Hermann förklarar 

det som följer: ”Panoptiken etablerar en asymmetri mellan den som ser och den som blir sedd. Den 

tvingande, anonyma och allestädes närvarande blicken blir till en automatisk och tvångslös 

självövervakning för den som sitter i cellen. Individen placerar in denna yttre maktteknik i sig själv 

och blir därigenom till princip för sin egen subjektivering och underkastelse. Foucault visar 

härmed hur övervakningen producerar själar och alstrar disciplinerade individer [genom] 

                                                 
12 Winther-Jörgensen och Phillips. (2000). S.15. 
13 A. a. S. 7. 
14 Hermann, Stefan. (2000). I: Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. S. 84. 
15 Ibid. 
16 Foucault, Michel. (1995). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Westminster, MD, USA: Vintage. S. 217.  
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institutionella makttekniker.” 17 Enligt aktionsforskaren och teoretikern Jacob Kounin är en 

effektiv lärare allseende (withitness). En väldigt intressant koppling vi kan skönja i den teoretiska 

problematiken här, är att Kounins disciplinära klassrumsstrategier ligger väldigt nära Foucaults 

Panoptisism, i det att han förespråkar en metod som går ut på att låta eleverna veta att läraren har 

förmågan att se och höra allt; så kallad withitness; att skapa rykte om sig att ha ögon i nacken: ”No 

one can pull the wool over their eyes— don’t even bother trying. The student’s perception is that a 

withit teacher will catch you and will deal with you!” 18 En sådan metod skulle av eleven kunna 

upplevas som kränkande. 

Anders Persson menar att “förhållandet mellan institutionen och individernas handlande 

[...] är en ömsesidig relation och makten är alltid en av institutionens faktiska eller potentiella 

förutsättningar.” 19 Persson påpekar att de individer som befinner sig i skolinstitutionen ibland 

handlar på sätt som bekräftar den, ibland tvärs emot dess normer, vilket bidrar till att skolan 

tenderar att röra sig “fram och tillbaks mellan en organisation som liknar fängelsets – den totala 

institutionen – och en organisation som erbjuder studier i frihet.” 20 Foucault föreslår att vi kanske 

borde överge tanken på att kunskap endast kan uppstå i en miljö fri från maktstyrning och menar 

att makt är nödvändig för kunskapsbyggande; att den de facto generar kunskap. 21 Foucault menar 

också, enligt Roger Deacon, att disciplin är ett vidare begrepp än vad som inryms i militära och 

rigorösa sammanhang, varibland skolan är en miljö där disciplin är en nödvändighet för att den 

som institution skall kunna fungera. 22 I Foucaults teori är makt inte kvävande för 

kunskapsinhämtning och inte hämmande för utveckling; barnuppfostran är exempelvis en typ av 

maktutövning, enligt Theodros Kiros. 23 Mot bakgrund av ovanstående teoretiska perspektiv kan 

makt anses producera kunskap. Maktförhållanden framstår som ofrånkomliga inom (institutionen) 

skolan. Huruvida subjektet (individen) känner sig kränkt av detta maktutövande eller ej avgör om 

maktutövandet blir ett problem i skolan eller ej. Subjektets bedömning utgör en kraft som kan 

bidra till diskursförändringar i samhället. 

                                                 
17 Hermann, Stefan (2000). I Sören Gytz Olesen och Peter Møller Pedersen (Red.). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. S. 92. 
18 Tauber, Robert T. (1999). Classroom Management : Sound Theory and Effective Practice. Westport, CT, USA: Greenwood Press. S. 198. 
19 Persson, Anders. (2003). S. 44. 
20 A.a. S. 45. 
21 Foucault. (1995). S. 39.  
22 Deacon, Roger Alan (2003). Fabricating Foucault : Rationalising the Management of  Individuals. Milwaukee, WI, USA: Marquette University Press. S. 157.  
23 Kiros, Teodros (1998). Self-Construction and the Formation of Human Values : Truth, Language and Desire. Westport, CT, USA: Greenwood Press, S. 2.  
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Härskartekniker 
Begreppet härskartekniker är myntat av Berit Ås, professor i socialpsykologi, och beskriver hur en 

starkare grupp kan utmanövrera en svagare grupp. Begreppet har använts frekvent inom 

genusforskning, men är enligt författaren även en generell förklaringsmodell som belyser 

(makt)kommunikation och relationer mellan grupper. 24 Härskarteknikerna kan belysa subtila 

aspekter av makt även inom en institution på ett nytt och tydligare sätt, på grupp såväl som på 

individnivå. Dess terminologi kan vara användbar för att sätta fingret på vad som sker i det 

fördolda och hur det sker. 25 Härskarteknik är en företeelse som kan placeras in i skärningspunkten 

mellan områdena retorik, kommunikation och socialpsykologi. Strategin innebär oftast bruk av 

subtila retoriska knep. Härskarteknikernas primära funktion är att verka i det fördolda, vilket gör 

strategierna svårupptäckta, till skillnad från utpräglad maktretorik. 26  Utövande av härskartekniker 

kan innebära en manipulativ och otillbörlig metod för att tillskansa sig makt och därmed kontroll 

över andra människor, vilket, som vi ser det, i skolans värld kan vara problematiskt. 

Härskarteknikerna används i föreliggande studie som ett analysredskap för att definiera vilka typer 

av negativ maktutövning som behandlas i analysen. 

                                                 
24 Ås, Berit. (1982). Kvinnor tillsammans – Handbok i frigörelse. Gidlunds: Malmö. S. 36-37. 
25 Bergqvist, Elaine. (2007). Härskarteknik. Stockholm: Frank. S. 8-11. 
26 Ibid. 
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Tidigare forskning 

Åsa Bartholdssons forskning kring maktutövning i skolmiljön visar skolans vardag i ljuset av de 

subtila och omedvetna typer av kränkning som inryms i begreppet härskartekniker. Hon menar att 

lärarens seende i vardagen kan förstås som en professionalitetsmarkör i det diskursiva rummet, där 

seendet är ett ledord som fångar upp såväl lärarens förmåga att uppmärksamma, som att veta och 

kunna tolka elevernas beteende och avkoda barn på rätt sätt. 27 Per Lindqvist fokuserar, likt 

Bartholdsson på seendet som en professionalitetsmarkör, och betonar i artikeln Ödmjuk 

orubblighet - En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande ”lärarens förmåga att se eleven och 

att i seendet samtidigt inräkna två olika ”blickar”, den ödmjuka och den orubbliga.” 28 Lärarens 

seende kan förvisso belysas från många olika perspektiv och vi har tidigare, genom Jacob Kounins 

aktionsforskning, exemplifierat den ”allseende pedagogen” ur ett annat perspektiv än 

Bartholdssons och Lindqvists, nämligen kontroll och övervakning. Bartholdsson fokuserar snarare 

på vem som ser barnet på ”riktigast” sätt, vem som kan avgöra hur barnet känner och upplever hur 

det blir behandlat. 

    I anknytning till Panopticon, som vi tidigare tagit upp som en analogi för den allseende 

pedagogen och Kounins withitness, kan också nämnas Joakim Landahls arbete Auktoritet och 

ansvar - Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning, i vilket han diskuterar 

Panopticon i relation till skolan: ”Huruvida Benthams vision verkligen blev en central del av 

skolans kultur kan man tvista om. Ändå är det ovedersägligt att skolan använt sig av seendet som 

en kontrollerande teknik. Betyg, anmärkningsböcker och frånvarorapportering är bara några 

exempel på denna princip. Det har också rent bokstavligt handlat om att se – titta på – eleverna.” 29 

Landahl relaterar även till Benthams vision: ”Bentham menade själv att en skola som byggs upp 

som ett panopticon skulle revolutionera dess sociala liv: ’All lek, allt pladder – i korthet alla slags 

distraktioner – är effektivt avskaffade genom den centrala och dolda platsen för läraren, 

understödd av skiljeväggar eller skärmar mellan eleverna, så klena som ni önskar’.” 30 

                                                 
27 Bartholdsson. (2008). S. 63. 
28 Lindqvist, Per. I: Didaktisk Tidskrift, Vol 19, No. 1, 2010. Jönköping University Press. S. 2. 
29 Landahl, Joakim. (2006). Auktoritet och ansvar - Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. S. 42. 
30 Ibid. 
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Metod 
I detta avsnitt avhandlas de olika delar som ingår i vårt metodologiska förfarande. Vi beskriver hur 

vi gjort vårt urval av texter och hur vi har avgränsat diskurser inför analysen. Även proceduren för 

gruppintervjuerna beskrivs, liksom urvalet av respondenter. Vidare beskrivs 

transkriptionsförfarandet och forskningens validitet och tillförlitlighet diskuteras. Vi behandlar 

även etiska ställningstaganden, samt bortfall och beskriver analysmetoden. 

Vi låter intervjuade elever och lärare samt ett urval av texter representera och synliggöra 

strömningar i de utvalda diskurser vi jämför. Vi har valt att tillämpa en diskursanalytisk metod i 

vår forskning, eftersom vi funnit den vara lämplig för ändamålet. Göran Bergström och Kristina 

Boréus lyfter fram tre goda skäl för diskursanalys. För det första tillhandahåller diskursanalys en 

metodologisk ram att utgå från, om man vill beskriva sociala fenomen genom språklig granskning. 

För det andra görs frågor om makt centrala genom de språkliga uttryckens tvingande karaktär. Det 

tredje skälet är den mångvetenskapliga miljö som diskursanalysen finns i, som tack vare de många 

tekniker som inom samhällsvetenskapen används som verktyg därigenom bidrar till skapandet av 

ett forum för innovationer som kan bidra till metodutveckling. 31  

Metodkritik 
Vi är väl medvetna om att den metod vi har valt för att undersöka våra frågeställningar, 

diskursanalys, innebär flera begränsningar. En sådan aspekt är urvalet av texter. I vårt fall har 

endast tre intervjuade lärare och tre intervjuade elever utgjort representanter för skoldiskurs. Vår 

förhoppning har varit att respondenterna skulle ge uttryck för strömningar inom diskursen och ska 

alltså inte uppfattas representera hela diskursen. Vår avsikt har inte varit att generalisera. 

Detsamma gäller för de texter ur myndighetsdiskurs vi har valt ut. Urvalet har skett mot bakgrund 

av dessa texters relevans i förhållande till varandra. Det har för oss framstått som en nödvändighet 

att använda ett analysverktyg för att kunna definiera subtila typer av kränkande behandling.  Vi har 

genom övervägande kommit fram till att härskarteknikerna är användbara för att kunna göra detta. 

Vi beslutade oss för att välja bort retorikens (maktretorikens) vedertagna terminologi, eftersom vi 

med denna inte skulle ha kunnat sätta fingret på de subtila typer av kränkning som vi behandlar, 

utan då endast skulle ha kunnat behandla explicita typer av uppenbar kränkande behandling. Detta 

                                                 
31 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Textens mening och makt – en metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
Lund: Studentlitteratur. (2005). S. 256. 
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har varit ett problematiskt ställningstagande, dels eftersom härskarteknikerna tidigare, enligt vår 

kännedom, inte använts i denna typ av studie tidigare, dels eftersom de troligtvis inte är lika kända 

hos läsarna som retorikens troper och figurer är. 

Design 

Urval av texter 
I diskursanlys riktas intresset för hur olika diskurser i samhället kommer till uttryck via texter. 

Texter innebär i detta sammanhang inte endast tryckt och publicerad text, utan här ses text i en 

vidare mening som även inkluderar samtal och intervjuer. Då forskningsfrågorna i föreliggande 

uppsats handlar om diskurser kring skola, makt och kränkning gjordes urvalet av texter i syfte att 

skapa en för vårt område relevant representation från de diskurser vi undersöker. Förutom aktuella 

styrdokument från Skolverket, användes även samtal från två gruppintervjuer från en 

gymnasieskola. Slutligen användes också en text som utgör likabehandlingsplan på den skola där 

intervjuerna genomfördes. 

Avgränsning av diskurser 
De diskurser vi valt att studera är sådana där ämnet skola och makt kan ingå, antingen 

representerat i diskussioner (intervjuer) eller som information riktad till dem som verkar i skolan. 

Skollagen, SFS (2010:800) är en myndighetsdiskurs. Elever och lärares utsagor under intervjuerna 

är en skoldiskurs. Myndighetsdiskurs och skoldiskurs är de två diskurser vi kommer att analysera. 

Procedur för gruppintervjuer 
Den bärande uppgiften i kvalitativ forskning är att belysa och tolka den innebörd och mening som 

ett specifikt begrepp har för den enskilda individen. Begreppet human-as-instrument, som 

författarna Maykut och Morehouse använder, fokuserar just på denna aspekt. Innebörden är att 

forskaren befinner sig i en interaktion med respondenten, vilket bland annat följande citat 

tydliggör: ”The qualitative researcher is a part of the investigation as a participant observer, an 

indepth interviewer, or a leader of a focus group but also removes himself from the situation to 

rethink the meanings of the experience”. 32 Vidare konstaterar författarna att utgångspunkten för 

att förstå och analysera mänskliga fenomen är att bedriva kvalitativ datainsamling i den kontext 

där händelsen, som är föremål för forskningen, äger rum. Aktuella gruppintervjuer ägde rum på en 

                                                 
32 Maykut, P. och Morehouse, R. (2003). Beginning qualitative research: A philosophic and practical guide. New York: Routledge 
Falmer S. 25. 
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gymnasieskola i södra Sverige. Maykut och Morehouse definierar en gruppintervju som ett 

gruppsamtal med ett uttalat syfte. Målsättningen är att gruppdeltagarna ska delge tankar, 

kommentarer och erfarenheter från ett överenskommet ämne.  I en gruppintervju är det av intresse 

att omgående etablera ett samtalsklimat där gruppdeltagarna känner sig så lite hämmade som 

möjligt att framföra sina åsikter angående aktuella frågeställningar. Intervjuarna ingår också som 

en samtalspart i intervjusituationen. 33  

Urval av respondenter 
I diskussionen om lämpligt urvalsunderlag för aktuella gruppintervjuer bedömdes det som en 

fördel för livaktigheten i gruppsamtalet att respondenterna hade viss personlig kännedom om 

intervjuarna.  Elever och lärare, som en av uppsatsförfattarna hade lärt känna under nyligen 

avslutad VFU–period, bedömdes därför utgöra en lämplig rekryteringsbas. Innan kontakt 

etablerades med potentiella deltagare kontaktades ansvarig rektor. Rektorn informerades om 

undersökningens syfte, metod för datainsamling samt om de etiska riktlinjerna som ämnades 

tillämpas vid intervjuerna. Rektorn meddelade i samband med denna kontakt ett skriftligt såväl 

som muntligt godkännande att inleda rekrytering av respondenter samt att genomföra intervjuerna. 

Elever ur en klass och lärare ur ett lärarlag kontaktades och informerades om undersökningens 

syfte, frivilligheten att delta samt principer om konfidentiella svarsprocedurer som praktiserades. 

Fyra frivilliga deltagare ur respektive grupp kontrakterades efter denna kontakt, samt tid och plats 

för intervjun avtalades. Båda intervjugrupperna bestod av lika många kvinnor som män 

(intervjuarna exkluderade). Då eleverna, som tillfrågades att delta i intervjuerna, vid 

undersökningens genomförande var under 18 år ställdes krav på vårdnadshavares godkännande för 

att möjliggöra deras medverkan. Deltagande elever fick därför en blankett (bilaga 3), där 

vårdnadshavares underskrift skulle bekräfta deltagande. På blanketten informerades även om 

undersökningens syfte samt kontaktuppgifter till ansvariga för undersökningen, i händelse av att 

ytterligare information önskades. 

    Angående urvalsförfarandet bör också noteras att det i forskningssammanhang kan upplevas 

problematiskt om forskaren inte är neutral i förhållande till respondenterna. Som har klargjorts 

tidigare, fanns en relation mellan respondenter och en av intervjuarna. Ett fenomen som kan uppstå 

i en intervjusituation är att en förväntanseffekt genereras där respondenterna kan riskera att avge 

sådana svar som frågeställaren bedöms vilja ha. Emellertid finns denna problematik mer eller 
                                                 
33 Maykut, P. och Morehouse, R. (2003). S. 104. 
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mindre i alla intervjusammanhang (och alla slags undersökningar) och det är omöjligt att avgöra 

om, hur och i vilken grad denna effekt, eller annan påverkan, kan ha präglat dessa intervjuer. 

Miljö och genomförande 
Intervjuerna genomfördes på skolan i ett avskilt grupprum. Samtliga deltagare satt kring ett runt 

bord. Två mindre digitala ljudupptagningsenheter fanns placerade på bordet, i rummet fanns också 

en traditionell bandspelare. Syftet med att använda flera ljudupptagningsenheter var att effektivare 

kunna fånga upp samtalet, samt möjligheten till säkerhetskopiering inför eventualiteten att någon 

av ljudupptagningsenheterna skulle drabbas av tekniskt haveri. Intervjudeltagarna hade tillgång till 

dryck och viss enkel förtäring under intervjutillfället. 

Intervjusessionernas totallängd uppgick till cirka 45 minuter varav effektiv samtalstid 

uppgick till cirka 35 minuter. Samtliga respondenter hade innan intervjun fått tidsramarna för 

densamma presenterade. I samband med intervjutillfället inhämtade intervjuledarna också 

vårdnadshavares underskrifter via ovan nämnda blanketter. Innan intervjun startade informerades 

samtliga deltagare åter om frivilligheten att delta i intervjun, samt rättigheten att när som helst 

avbryta intervjun om så önskades. Under intervjuerna fördes vissa stödanteckningar. Som en 

samtalsstrukur inför intervjuerna hade en intervjuguide författas, (se bilaga 1 och 2). 

Intervjuguiden fanns i två versioner, en för lärare och en för elever. 

Bortfall samt bortfallsanalys 
Fyra elever samt fyra lärare rekryterades inför intervjuerna. Vid intervjutillfället uteblev en 

deltagare från elevgruppen och en deltagare från lärargruppen då plötsliga förhinder hade uppstått. 

I en gruppintervju är det viktigt att få till stånd ett livaktigt samtal mellan flera deltagare. Dock är 

inte kvalitén beroende av en viss numerär. 34 Då intervjuarna även var involverade i samtalet 

bedömdes initialt att fyra deltagare, förutom intervjuarna, som ett lämpligt antal. Bedömningen är 

dock att det aktuella bortfallet har en ganska marginell effekt på kvalitén på de texter som 

producerades. 

Etiska avvägningar 
Korrekt tillämpad forskning kan främja en kunskapsutveckling som i sin tur bidrar till 

samhällsutvecklingen. I föreliggande studie har vår absoluta målsättning varit att noga följa de 

etiska riktlinjer för forskning som praktiseras vid sektionen för lärarutbildning vid Högskolan i 

                                                 
34 Maykut och Morehouse. (2003). S. 107. 
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Halmstad. Dessa etiska riktlinjer utgår från kriterier som är antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 35 Grunden i dessa riktlinjer är skyddet av 

individen/individerna som deltar i forskningen vilken/vilka ska omfattas av individskyddskravet 

som innebär att den enskilde individen ska skyddas från fysiska och psykiska skador samt 

förödmjukelse och kränkning. Individskyddskravet delas upp i följande delar: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vilket innebär att insamlade 

forskningsdata endast får användas till avsedd forskning). 

 

Transkription 
När en intervju används som en text inom ramen för diskursanalys, bör man enligt Winther- 

Jörgensen och Phillips betrakta denna text som social interaktion.36 Detta bör också avspegla sig i 

transkriptionen som skrivs ut i form av dialoger där även intervjuarnas frågor utgör repliker i 

texten, då även frågorna utgör en del av texten som analyseras. 

    Enligt ovanstående principer skrevs aktuella intervjuer ut i löpande text. Det ursprungliga 

talspråket bevarades i transkriptionerna och andra betydelsebärande samtalsmarkörer som till 

exempel skratt angavs inom parentes. Vid arbetet med transkription användes programmet Express 

Scribe, där möjligheten till mycket noggrann närlyssning möjliggörs genom steglös 

hastighetssänkning av uppspelningen, med bibehållen tonhöjd. 

Tillförlitlighet 
Diskursanalysen en kvalitativ forskningsmetod. 37 Att analysera tillförlitligheten i en utsaga i 

förhållande till fixerade parametrar för att säkerställa en objektiv datainsamling, till exempel i en 

intervjusituation, är därför inte av primärt intresse. Som ett exempel på detta förhållande betraktas 

det inom diskursanalytisk metod inte som ett kvalitetsproblem att en intervju innehåller ledande 

frågor, eftersom frågorna utgör en del av det samtal som ingår i diskursen. 

En annan subjektiv faktor som kan framstå som problematisk inom diskursanalysen är hur 

forskaren själv befinner sig inom diskursen. Detta förhållande präglar även föreliggande 

undersökning. Ett etablerat sätt att motverka sådan subjektivitetsproblematik är att välja de texter 

som utgör undersökningens analysområde med stor noggrannhet och precision. Dessa måste vara 

                                                 
35 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  
36 Winther-Jörgensen och Phillips. (2000). S. 122. 
37 A.a. S. 121. 
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relevanta och centrala i förhållande till studiens forskningsfrågor. 38 Vi är medvetna om denna 

subjektivitetsaspekt och vår ambition har varit att välja texter med nära anknytning till våra 

forskningsfrågor. 

För tillförlitligheten är det också mycket viktigt att med stor tydlighet och noggrannhet 

påvisa hur undersökningens design är utformad och att denna verkligen är adekvat vald i 

förhållande till att belysa forskningsfrågorna på det sätt som faktiskt avses. På samma sätt är det 

också viktigt att tydligt förklara hur analys av aktuella texter sker. Vad som, slutligen, också 

stärker tillförlitligheten i en diskursanalytisk studie är den lingvistiska analysen av texterna. Denna 

analys är underordnad fasta och objektiva strukturer samt grammatiska regler. 39 Vår ambition har 

varit att vara tydliga och utförliga i den lingvistiska analysen. 

Validitet 
Den centrala aspekten vad gäller validitetsfrågan är om forskningsmaterialet är relevant i 

förhållande till de forskningsfrågor som föreliggande uppsats utgår ifrån.  I aktuell studie används 

texter som vi anser har en nära koppling till utgångspunkterna för arbetet. En annan aspekt av 

begreppet validitet som Winther-Jörgensen och Phillips tydliggör är forskningens relevans, det vill 

säga om forskningen faktiskt lyckas påvisa fruktbara resultat, samt om forskningen genererar nya 

forskningsfrågor. 40 De frågeställningar som denna studie utgår ifrån anknyter till en ständigt 

pågående och aktuell debatt och belyser samtidigt denna ur delvis nya perspektiv. 

Analysmetod 
Diskursrelationerna analyseras här genom jämförelser mellan de språkliga yttringar vi finner i vårt 

empiriska material och de texter vi undersöker i relation till dessa. Vi fokuserar på modaliteten hos 

de verb, hjälpverb, och adverb som används i yttrandena, vilka tydliggör talarens attityd eller 

inställning till ämnet i fokus. De modala hjälpverben är i synnerhet intressanta i arbetet med 

diskursanalys, då de anger bland annat sannolikhet, möjlighet, nödvändighet, plikt, önskan eller 

avsikt. De texter som blir föremål för diskursanalys hämtas dels ur skolans styrdokument, dels ur 

de texter (transkriptioner) som våra forskningsintervjuer utgör. De samtal som förs med företrädare 

för skolan, elever och lärare, representerar således en skoldiskurs inom vilken maktförhållanden i 

                                                 
38 Winther-Jörgensen och Phillips. (2000). S. 119-122. 
39 Bergström och Bor’eus. S. 352-353. 
40 Winther-Jörgensen och Phillips. (2000). S. 122 ff. 
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skolan diskuteras. Intervjuernas primära funktion är följaktligen inte att spegla individuella 

reflektioner, utan istället att återspegla det generella – det vill säga en diskurs. 

 Diskurser kan ses som inordnade i olika relationer. I detta arbete är elevernas och lärarnas 

utsagor underordnade skoldiskursen, men existerar inom denna. Detsamma gäller det vi benämner 

myndighetsdiskurs, enligt nedan tabell: 

Tabell 1 
Överordnad 

nivå Skoldiskurs Myndighetsdiskurs 

Lärare Elever Skolverket Regeringen 

Underordnad 
nivå 

Lärarna som 
representanter 
för skoldiskurs 

Eleverna som 
representanter 
för skoldiskurs 

Skolverket som 
representant för 
myndighetsdiskurs 

Regeringen som representant för 
myndighetsdiskurs 

Material 

Intervjutranskriptioner som används 
vid textanalys och 
diskursjämförelser samt 
likabehandlingsplan 

Styrdokument och 
allmänna råd 

Skollagen 

 

Härskarteknikerna som analysredskap 
Vi har tidigare övergripande presenterat härskarteknikerna. I syfte att tydliggöra vilken typ av 

kränkning som behandlas inom respektive diskursjämförelse, kommer vi att använda 

härskarteknikerna, som ett analysredskap, för att kunna definiera den typ av kränkande behandling 

som påvisas i respektive utsaga. Härskarteknikernas terminologi har inte använts i någon större 

utsträckning i forskarsyfte, vad vi kunnat se. De härskartekniker vi refererar till är: 

 1. Osynliggörande: Man utesluter någon eller några genom att nonchalera dem och agerar som om 

de inte fanns i närheten, ofta genom tystnad. 

2. Förlöjligande: Man antyder att en person är otillräcklig, inkompetent och inte klarar av 

uppgiften, på ett förlöjligande sätt. 

3. Underhållande av information: De flesta i gemenskapen får tillgång till information, men en 

eller flera hålls i okunskap, vilket skapar utanförskap. 

4. Påförande av skuld och skam: Detta innebär att man genom att använda de andra teknikerna och 

lägga till skuld på ”offret”, bearbetar dennes uppfattning om sig själv tills denne har en negativ och 

samvetstyngd bild av sig själv. 

5. Objektifiering, innebär att man fokuserar på personens yttre istället för inre kvaliteter. 
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Metodologiska  begrepp 
Diskurs: I lingvistiska sammanhang ges termen en snäv betydelse utan koppling till den diskurs i 

vilken den ingår, utan snarare som sjok av text utan sammanhang. Vi använder här begreppet i 

vidare mening. 41 Norman Faircloughs definitioner kan summeras till att: Språket är en social 

praktik som bestäms av sociala strukturer. Dessa praktiker bestäms av diskursordningen. Diskurser 

påverkar sociala strukturer, de både bestäms av dem och bidrar till förändring av dem.42 Michel 

Foucault ser inte sanning som en spegling av verkligheten, utan som en konstruktion, och menar 

att den till stor del skapas genom diskurser. 43 

Diskursanalys: Är både en teori och en metod. Diskursbegreppets ökade utbredning skall, enligt 

Bergström och Boréus, ses som en reaktion på det vetenspaksteoretiska synsätt som dominerat den 

samhällsvetenskapliga forskningen tidigare, eftersom våra föreställningar kan ges en mer 

produktiv roll. Diskursanalysen fokuserar diskursiva relationer, inte relationer mellan grupper och 

är således ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus. Språket återger inte 

verkligheten utan skapar den.  

Interdiskursivitet: Liksom intertextualitet innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät 

av relationer till andra texter, innebär interdiskursivitet att diskurser har liknande relationer 

varandra emellan. 

Lexikala element: De ord, fraser och satser som i syntaxen är av intresse för analysen. Modala 

hjälpverb, satskonstruktion (passiv/aktiv) och talarattitydsadverb(-ial) är exempel på dessa. 

                                                 
41 Bergström och Boréus. (2005). S. 221-223. 
42 Fairclough, Norman. (2001). Language and Power. Second edition. London: Longman. S. 14. 
43 Winther Jörgensen och Phillips. (2000). S. 19 f. 
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Analys 
Vi fokuserar på diskursrelationer i vår analys. Skoldiskursen, så som den representeras av de lärare 

och elever vi intervjuat, ställs därmed i jämförelse med myndighetsdiskursen i analysen. Vi 

använder koder för att förtydliga vilken diskursrepresentant som är citerad: L för lärare, E för 

elever och S för Skolverket. Respondenterna är kodade som följer: L för lärare, E för elev. 

Intervjuernas primära funktion är inte att spegla individuella reflektioner, utan istället att återspegla 

det generella, det vill säga strömningar inom en diskurs. Textanalysen vävs in i bearbetningen av 

intervjuanalysen och speglas i denna, genom diskursanalys. Vi använder tabeller för att tydliggöra 

diskursförhållandena för läsaren.  

Den subjektiva faktorn 
Vi vill göra läsaren uppmärksam på att Skolverkets skrift Olikas lika värde, vilken vi i detta avsnitt 

citerar, författades och publicerades innan den nya lagstiftningen trätt i kraft. Följande utdrag kan 

förtydliga vikten av detta: 

Sedan 1 januari 2009 skyddas elever mot diskriminering och trakasserier i skolan som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Men skolorna är inte skyldiga att arbeta förebyggande mot 
diskriminering på dessa grunder eller att inkludera dem i sin plan. DO rekommenderar ändå att skolan arbetar 
förebyggande även när det gäller de nya grunderna och tar med dem i planen. Ett förebyggande arbete minskar risken 
för diskriminering och trakasserier. Skyddet mot diskriminering har alltså utvidgats till att omfatta två nya 
diskrimineringsgrunder, men skyldigheten att arbeta förebyggande mot diskriminering gäller för samma 
diskrimineringsgrunder som tidigare. 44  
 
I Skolverkets skrift Olikas lika värde görs en semantisk åtskillnad mellan de två substantiven 

handling och behandling, samt de två verben agera och reagera. 45 Skolverkets semantiska 

nyansering i Olikas lika värde återspeglas i vårt intervjumaterial. 

 
L1. { Skoldiskurs: Lärare} 
L: Och det handlar ju mycket om [...] hur man tolkar det. Men du sa just behandling, kränkande behandling. 
Och det är ju då att jag utsätter någon annan för en kränkning va, och kanske där får man ju tänka sig för. Om 
man hade vänt på det: Är jag kränkt? Ja det kan man ju vara för väldigt mycket idag. Det är min uppfattning. 
Ja, men kränkande behandling det handlar om hur jag då agerar. 
 
 
S1. { Myndighetsdiskurs: Skolverket} 
Individens subjektiva upplevelse är alltså en viktig utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. 
Detta subjektiva element utgör skillnaden mellan ”kränkande behandling” och ”kränkande handlingar”. En 
handling kan upplevas som kränkande av omgivningen men behöver inte göra det för den som utsätts. Det är 

                                                 
44 Skolverket. (2009). Förebygga diskriminering. En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot 
kränkande behandling. S. 16. 
45 Skolverket. Modigh, Fredrik mfl. (2003). Olikas lika värde. Allmänna råd. 
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inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den 
som utsätts. Det bestäms av situationen – vem som kränker, var, när och varför samt hur den som blir utsatt 
reagerar.” 46 

 
Vi finner interdiskursiva spår av Skolverkets text (myndighetsdiskurs) i den intervjuade lärarens 

uttalande (skoldiskurs); dennes definitioner återspeglar styrdokumenten i följande 

samstämmigheter: 

 

Skoldiskurs L: det handlar ju mycket om [...] hur man tolkar det. 

Myndighetsdiskurs Skolverket: Individens subjektiva upplevelse är alltså en viktig utgångspunkt i definitionen av 
kränkande behandling. 

 

Skoldiskurs 

L: Och det är ju då att jag utsätter någon annan för en kränkning va, och kanske där får man ju 
tänka sig för. Om man hade vänt på det: Är jag kränkt? Ja det kan man ju vara för väldigt 
mycket idag. Det är min uppfattning. Ja,.Men kränkande behandling det handlar om hur jag då 
agerar. 

Myndighetsdiskurs 
Skolverket: Detta subjektiva element utgör skillnaden mellan ”kränkande behandling” och 
”kränkande handlingar”. En handling kan upplevas som kränkande av omgivningen men 
behöver inte göra det för den som utsätts. 

 
I Skolverkets skrift görs även åtskillnad mellan begreppen kränkande behandling och kränkande 

särbehandling, inom vilket vi kan finna de subtila metoder för kränkningar som inryms i 

härskarteknikernas terminologi: 

 
S2. {Myndighetsdiskurs: Skolverket} 
I relation till begreppet kränkande behandling, har på senare år kränkande särbehandling blivit ett allt 
vanligare begrepp, bland annat i arbetsmiljölagen som sedan 1990 även omfattar eleverna i skolan. 
Kränkande särbehandling används som ett samlingsbegrepp för olika former av klandervärda beteenden, till 
exempel vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier och sexuella trakasserier. Konkreta 
exempel som nämns i arbetsmiljölagstiftningen är bland annat förtal, undanhållande av information, 
försvårande av arbetets utförande, utfrysning, förföljelser, hot, förnedring och förolämpningar. 47 

  
Definitionsåtskillnaden i Skolverkets text lyfts fram tydligt i förgrunden. De lärare vi samtalat med 

använder begreppet kränkande behandling i ett vidare perspektiv än vad Skolverket gör, men det 

går att urskilja kränkande särbehandling även i lärarnas syn på kränkning, även om termen inte 

används uttryckligen: 

 
L2. { Skoldiskurs: Lärare} 
L2: Jag tänker på kränkande behandling att man blir diskriminerad att antingen av att man är man eller kvinna 
eller sexuell läggning eh.. eller vilket land man kommer från och något sånt och att man då blir kränkt av 
antingen av personal eller av kamrater att man ja…nedvärderar eller trycker ner någon för att den är olik. 
(Jämför med S2. ovan) 

                                                 
46 Skolverket. Olikas lika värde. (2003). S. 15-16. 
47 A. a. S. 16. 
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Tabelluppställningen nedan visar genom vilka språkliga uttryck respektive diskursrepresentant  

förmedlar sina utsagor, samt vilken av härskarteknikerna som kan kopplas till de situationer som 

behandlas. Utgångsdiskurs står längst till vänster i tabellen, jämförelsediskurs åt höger. De 

härskartekniker vi kan identifiera återfinns längst ut till höger.  

Tabell 2 

Diskurser 

Myndighetsdiskurs Skoldiskurs 

Skolverket Intervjuade lärare 

Härskarteknik 

 
social utstötning 

 
diskriminerad 

sexuella trakasserier 
att man är man eller kvinna eller sexuell 

läggning 

förnedring och förolämpningar 
nedvärderar eller trycker ner någon för att den 

är olik 
Utgångsdiskurs Stödjer utgångsdiskursen 

 
Osynliggörande 

 
Objektifiering 

 
Förlöjligande 

 

De typer av kränkning som diskuteras i lärarintervjun ovan, kan med härskarteknikernas 

terminologi benämnas osynliggörande, objektifiering samt förlöjligande, som framgår i tabell 2. I 

detta exempel stödjer lärarna (skoldiskurs) Skolverket (myndighetsdiskurs).  
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Strukturella kränkningar 
Skolverket konstaterar att även strukturella kränkningar kan förekomma på en skola. Detta innebär 

att verksamheten kan skapa förutsättningar som av eleverna kan upplevas omöjliga att hantera. En 

sådan situation kan lätt upplevas som kränkande. 

 
 
S3. {Myndighetsdiskurs: Skolverket} 
Verksamheten kan genom sin organisation, regler, gruppindelningar, schemaläggningar och andra 
inslag oavsiktligt medverka till att diskriminering uppstår. […] Rutiner och regler i verksamheten 
måste formuleras så att man minimerar risken för att det uppstår strukturer som bidrar till 
diskriminering [...] Varje verksamhet bör se över på vilket sätt de egna strukturerna och arbetssätten 
gynnar eller försvårar demokratiska och jämlika relationer. 48 

 
I följande dialog diskuterar eleverna intervjuarens fråga om sådana situationer förekommer: 

 
E2. {Skoldiskurs: Elever}  
E1: Så vi har typ tre prov nästa vecka plus redovisning och inlämning så det är ganska mycket på en vecka... 
E2: Alltså det är inte kränkande, man känner sig inte kränkt, men det är dåligt. 
E3: Ja det är jobbigt 
E1: Ja det är ändå., känns som att lärarna borde samprata, eller samprata bättre med varandra (…) men när 
man säger det ibland... 
E2:  (härmar i sekvensen hur en lärare kan uttrycka situationen) ”Ja, det är bara bra då har ni ett till...”. 

 

Ovanstående intervjuavsnitt påvisar elevers frustration över en arbetssituation som de upplever 

överskrider deras möjlighet att på ett rimligt sätt hantera. Denna situation kan härledas till 

härskartekniken osynliggörande, då eleverna i en mening ställs utanför rätten att påverka. Negativ 

särbehandling är liktydigt med kränkande behandling och således kan begreppet diskriminering 

sägas ingå i begreppet kränkning och vice versa. Att tolka ålder som en diskrimineringsgrund 

torde vara helt korrekt. 49 Skollagen berör ålder endast i samband med rätten att gå i en viss 

årskurs, medan vi här menar att elever kan bli diskriminerade, och därmed också kränkta, såsom en 

grupp (barn) som inte tas på allvar när det gäller medverkan vid exempelvis planering av lektioner 

och prov. Detta är värt att notera anser vi, eftersom det kan utgöra en hittills förbisedd typ av 

kränkande behandling i skolan, som kan definieras med härskarteknikerna osynliggörande och 

undanhållande av information. Ovan diskursrelationer kan omsättas i tabell 3. 

                                                 
48 Skolverkets allmänna råd (2009): För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. S. 16. 
49  DO-lagen. S. 7 – 9. 
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Tabell 3 
Diskurser Härskartekniker 

Myndighetsdiskurs Skoldiskurs 

Skolverket Intervjuade elever 

 

Försvåran[de] [av] 
demokratiska och 
jämlika relationer 
 
 
 Inskränkning av elevens 
medbestämmanderätt 
 
 Diskriminering 
 
 

Lärarna borde samprata med varandra 
 
 
 
 
Det är lärarnas sak att ta hand om 
 
 
Alltså det är inte kränkande 
 
 

Elever vill vara med 
Elever vill inte vara med/känner sig inte 

kränkta 

Utgångsdiskurs 
 

 
Bryter mot utgångsdiskursen 

 

Osynliggörande 
 

Undanhållande av information 

 

Elevernas utsagor (skoldiskurs) tolkar vi som en tydlig frustration över att lärarna inte kan 

samplanera med varandra bättre. Att det reciproka pronomenet varandra syftar till lärarna som en 

sluten grupp, tolkar vi som att eleverna inte anser att de själva behöver involveras i planeringen. 

Med andra ord: Det är lärarnas sak att sinsemellan sköta planeringen; det är deras jobb. Problemet, 

enligt eleverna själva är alltså inte att de inte får vara delaktiga i processen, som Skolverket gör 

gällande. Elevernas brist på delaktighet kan tolkas som kränkande av andra, men upplevs alltså 

inte så av dem själva. Detta går alltså stick i stäv mot Skolverket (myndighetsdiskurs), som 

förutsätter en vilja hos eleverna att delta. 

Likabehandlingsplanens vision 
Skolans lokala likabehandlingsplan uttrycker en vision om en miljö där: ”hänsyn, gott uppförande 

och respekt präglar samvaron”. Vidare definieras, bland olika former av kränkningar, verbala 

kränkningar som ”ett hot mot elevens värdighet.” 50 I tidigare exempel har den semantiska 

distinktionen uppmärksammats mellan substantiven handling och behandling där till exempel 

Skolverkets skrift Olikas lika värde uttrycker: ”Det är inte handlingen i sig som kan definieras som 

kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Det bestäms av 

                                                 
50 Likabehandlingsplanen. 
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situationen – vem som kränker, var, när och varför samt hur den som blir utsatt reagerar.” I 

nedanstående dialoger kommenterar respondenterna just verbala tillmälen och huruvida dessa 

upplevs utgöra en grund för kränkning: 

 

E3. {Skoldiskurs: Elever}  
I2: Men om man skulle säga, vad innebär det att bli kränkt, kan man tänka att det betyder väldigt mycket 
olika saker för olika personer? 
E2: Man blir ju kränkt när man liksom tar illa upp. Om man inte bryr sig blir man väl inte, känner man 
väl i alla fall sig inte kränkt på det sättet. 
E1: det beror ju på hur man tar åt sig, liksom.[…] Om nån säger något att ”fan vad ful hon är” liksom, 
ja, så skit samma liksom... så ignorerar jag det liksom, hon känner inte mig typ... 
 

L4. {Skoldiskurs: Lärare}  
L2: Sen tror jag också att när man känner sig kränkt är helt andra saker för oss vuxna än mot vad det är för 
ungdomar [… ”du är så ful”, det tar dom mycket hårdare än att dom får höra ”du är hora”. [… för ”ful” är 
något som dom tar personligt alltså det är nån personlig egenskap. 
 
 

Skollagen med tillhörande kommentarer tar också fasta på det subjektiva inslaget i en 

kommunikativ situation som objektivt sett måste anses ha en stark potential att betraktas som 

kränkande. Uttrycket ”fan vad ful hon är” i elevernas utsaga är ett tillmäle som i flera sammanhang 

skulle kunna anses kränkande, men som hos denna elev anses vara icke kränkande. Citaten nedan 

visar hur skoldiskurs och myndighetsdiskurs stödjer varandra i detta fall. 

 

Skoldiskurs 

E1: det beror ju på hur man tar åt sig, liksom.(…) Om nån säger något att ”fan vad ful 

hon är” liksom, ja, så skit samma liksom... så ignorerar jag det liksom, hon känner inte 

mig typ... 

Myndighetsdiskurs 
Skolverket: Detta subjektiva element utgör skillnaden mellan ”kränkande behandling” och 

kränkande handling. 

 

Den lokala likabehandlingsplanens uttryck ”gott uppförande” är vagt, och det verbala tillmäle som 

exemplifieras i elevdialogen: ”fan vad ful hon är” kan knappast enligt denna definition räknas som 

gott uppförande även om ingen kränkande behandling sker. Noteras bör också att uttryck som 

ovanstående även kan vara ett uttryck för härskarteknikerna förlöjligande och objektifiering. 

Skolverkets formulering är passivbildande, det vill säga ingen gör något. Uttrycket ”fan vad ful 

hon är” i sig innehar förmågan att kränka, beroende på de adverbial som används i utsagorna. 

Lärarnas och elevernas syn på verbala tillmälen skiljer sig tydligt åt, vilket framkommer i tabell 4. 
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Tabell 4 
DISKURSER 

Myndighetsdiskurs Skoldiskurs 

Skolverket Lärare Likabehandlings-
plan 

Elever 
Härskarteknik 

Det är inte handlingen i sig 
som kan definieras som 
kränkande utan om en 
handling upplevs som 
kränkande av den som 
utsätts. Det bestäms av 
situationen – vem som 
kränker, var, när och 
varför samt hur den som 
blir utsatt reagerar 

 ”du är så ful”, det tar 
dom mycket hårdare  
 
något som dom tar 
personligt alltså  

hänsyn  
 
 
 
gott uppförande 
och respekt präglar 
samvaron 

Om nån säger något 
att ”fan vad ful hon 
är” liksom, ja, så skit 
samma liksom 

Utgångsdiskurs 

 
Bryter mot 

utgångsdiskursen 
 

 
Bryter mot 

utgångsdiskursen 
 

 
Stödjer 

utgångsdiskursen 
 

Objektifiering 
 

Förlöjligande 
 

 

Lärarnas uttalande bryter mot utgångsdiskursen, genom att hävda att de, som tredje part kan 

avgöra om någon känner sig kränkt eller ej. Likabehandlingsplanen (skoldiskurs) bryter mot 

Skolverket (myndighetsdiskurs) genom att ange vad som är hänsyn och gott uppförande, medan 

Skolverket (myndighetsdiskurs) gör gällande att detta är högst subjektivt. Elevernas uttalande 

(skoldiskurs) stödjer Skolverket (myndighetsdiskurs), genom att understryka subjektets rätt till sin 

egen tolkning av situationen. Eleverna tar inte åt sig och är därmed inte kränkt, hur kränkande ett 

sådant uttalande än kan upplevas av tredje part, vilket är samstämmigt med Skolverkets definition. 

Den allseende pedagogen 
För att ytterligare knyta an till Foucaults tidigare nämnda teorier lyfter vi här fram en del av 

intervjun där lärarna ger ett exempel på potentiell kränkning i skolan. Lärarna berättar om ett 

elevorganiserat spex där eleverna skriver låttexter, där lärarna kan figurera. Dessa presenteras 

sedan i en melodifestival för alla på skolan, men innan låttexterna får framföras i aulan måste de 

granskas. Anledningen till skolans försiktighetsåtgärder i detta fall är som följer: 

 
L4. {Skoldiskurs: Lärare}  
L2: ” även om texten först skall granskas av en rektor innan dom får [Mm] sjunga den, så kan dom 
... lägga till litet extragrejer som inte [Mm] finns med på det där pappret [I2: ja] så det e ju en del som 
har blivit .. k ...känt sig kränkta.” 
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Det finns här en uppenbar risk att någon kan bli kränkt, förlöjligad och objektifierad. Den typ av 

seende som rektors granskning av elevernas texter utgör är kontrollerande. Att bli sedd av de 

vuxna i skolan kan vara viktigt för eleven, men att bli granskad kan vara kränkande. 

Diskursrelationerna kan utläsas i tabell 5, nedan. 

Tabell 5 
DISKURSER 

Myndighetsdiskurs Skoldiskurs 

Lpf94 Lärare 

Härskarteknik 

Människolivets 
okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla 
människors 
lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män 
samt solidaritet 
med svaga och utsatta är 
de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla. 
I överensstämmelse med 
den etik som förvaltats av 
kristen tradition och 
västerländsk humanism 
sker detta genom 
individens fostran till 
rättskänsla, 
generositet, tolerans och 
ansvarstagande. 

 ”även om texten först skall granskas av en rektor innan dom får 
[Mm] sjunga den, så kan dom ... lägga till litet extragrejer som inte 
[Mm] finns med på det där pappret [I2: ja] så det e ju en del som har 
blivit .. k ...känt sig kränkta.” 

Utgångsdiskurs 
 

Stödjer utgångsdiskursen 
 

förlöjligande 
 

objektifiering 

 
Lärarna (skoldiskurs) stödjer Lpf94 (myndighetsdiskurs) genom att berätta att elevernas texter 

granskas, vilket kan anses vara en fostrande handling i enlighet med Lpf94. 
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Slutsatser 
Vår första forskningsfråga löd som följer: Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, vad 

gäller synen på det subjektiva elementet angående kränkande behandling i skolan? 

Vi fann att skoldiskurs i detta fall stödjer myndighetsdiskurs. 

 

Vår andra forskningsfråga löd: Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, i frågan om 

strukturella kränkningar, inom skolan som institution?  

 Vi fann att skoldiskursen bryter mot myndighetsdiskursen. Eleverna har rätt att medverka vid 

planering men vill inte utnyttja denna och känner sig inte kränkta. 

 

Vår tredje forskningsfråga löd: Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs, vad gäller 

likabehandlingsplan? 

Vi fann att lärarnas uttalande bryter mot utgångsdiskursen, genom att hävda att de, som tredje part 

kan avgöra om någon känner sig kränkt eller ej. Likabehandlingsplanen bryter mot 

utgångsdiskursen genom att ange vad som är hänsyn och gott uppförande, medan 

utgångsdiskursen gör gällande att detta är högst subjektivt. Elevens uttalande stödjer 

utgångsdiskursen, genom att understryka subjektets rätt till sin egen tolkning av situationen. 

Eleven tar inte åt sig och är därmed inte kränkt, vilket är samstämmigt med Skolverkets definition. 

 

Vår fjärde och sista forskningsfråga löd: Hur relaterar skoldiskurs till myndighetsdiskurs i frågan 

om skolans fostransuppdrag?                  

Vi fann att skoldiskurs (lärarna) stödjer myndighetsdiskurs (Lpf94) genom att praktisera en rutin 

där elevernas låttexter granskas, vilket kan ses som en fostrande handling i enlighet med Lpf94.  
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur skoldiskurs relaterar till mydnighetsdiskurs i 

frågan om kränkande behandling av olika slag. Vi är väl medvetna om att föreliggande uppsats har 

flera begränsningar. En sådan begränsning är att forskningsmaterialets ringa omfattning gör det 

svårt att dra generella slutsatser. Vi har även under rubriken metodkritik påpekat eventuella brister 

i uppsatsen som kan riskera påverka resultatet, så som till exempel aspekter av vår subjektivitet. Vi 

hoppas dock att resultaten i vår studie kan väcka implikationer för vidare forskning.  

Resultaten i vår analys indikerar att det inte i alla lägen råder konsensus mellan 

myndighetsdiskurs och skoldiskurs inom området kränkande behandling i skolan. Detta innebär att 

skolans styrdokument riskerar att tolkas olika beroende på skolsammanhang. Vi anser att resultatet 

kan omsättas i didaktisk praktik, nämligen i den nödvändiga reflektionen över hur skolan ska kunna 

bedriva undervisning enligt rådande skollag och skolans övriga styrdokument. 

Kränkning framstår som ett problematiskt begrepp. Skollagen förbjuder uttryckligen 

kränkande behandling, och kompletterande texter talar om begreppets inneboende subjektivitet och 

vikten av att göra åtskillnad mellan kränkande behandling och kränkande handling. Skollagen gör 

klart att det inom skolan är den kränkte eleven som har tolkningsföreträde. 

  Vi inleder denna uppsats med att diskutera det problematiska förhållandet mellan skolans 

(nödvändiga) maktutövning och det starka kravet på att skydda den enskilde eleven mot kränkande 

behandling. Detta är av vikt inte minst med tanke på utbildningsväsendets dunkla förflutna vad 

gäller förekomst av kränkning och pennalism. Detta problematiska förhållande förtydligas i 

analysavsnittet den subjektiva faktorn där de intervjuade lärarna (skoldiskurs) påvisar ett starkt 

medvetande kring begreppets (kränkning) laddning, samtidigt som det framkommer en viss 

villrådighet hur detsamma ska tolkas och förstås i skolans vardag. Krav som gör gällande att 

skolan ska återinföra ordning och reda måste av den enskilde läraren uppenbart balanseras på en 

guldvåg för att denne ska hålla sig dikt an lagens lydelse: “Att inte göra något som kränker ett 

barns eller en elevs värdighet.” 51 

I uppsatsen belyses lärarens seende ur olika perspektiv, som överlag behandlar seendet 

kopplat till omsorg om eleven samt att som lärare göra sig själv synlig, sedd. Per Lindqvist 

                                                 
51 Skollagen. 14 a kap. 3 §. 
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definierar två olika ”blickar”, den ödmjuka och den orubbliga”. 52 Vi diskuterar den ”allseende” 

läraren (vuxne i skolan) under rubriken Den allseende pedagogen. Lindqvist kopplar, liksom 

Bartholdsson den tysta kunskap som lärarens förmåga att se innebär, till lärarens yrkesskicklighet 

och menar att denna förmåga tydligare behöver verbaliseras som ett maktredskap och en 

yrkeshemlighet. 53 Om lärarens seende kopplas till omsorg om eleven och lärarens professionalism 

och fostransuppdrag, så pekar diskurserna i vårt urval mot samstämmighet. Om seendet istället 

kopplas till maktutövning, leds vi till området skolans fostransuppdrag. Då kan vi urskilja 

diskursbrott, mellan skoldiskurs och myndighetsdiskurs. 

Eleverna i intervjun berättar att deras lärare planerar vissa moment i undervisningen utan 

att bjuda in eleverna till insyn i denna arbetsprocess, och att detta är: ”Inte kränkande, men dåligt”. 

Lärarnas förfarande på detta område kan betraktas som problematiskt, eftersom skollag och 

styrdokument understryker elevens rätt till medbestämmande. Värt att notera är dock att ur 

elevernas perspektiv, i vår undersökning, spelar detta ingen roll. Eleverna har rätt att kunna 

påverka sin utbildning men vill inte utnyttja denna. De gör klart att de inte vill vara med och 

planera undervisningen, att de inte tycker det skall behövas. Sett ur det teoretiska perspektiv vi 

valt, kan vi identifiera härskarteknikerna osynliggörande och undanhållande av information i 

denna situation. 

Vi tror att det behövs mer forskning kring dilemmat att skolan aldrig kan utgöra ett 

makttomt rum, och att de som vistas däri subjektivt bedömer sitt eget och andras läge i detta rum. 

Som vi tidigare konstaterat är det alltid subjektets (den potentiellt kränktes) tolkning av situationen 

som skall avgöra huruvida en kränkning ägt rum eller ej. Om en tredje part anser att en lärare 

exempelvis har osynliggjort en elev (eller en klass) och undanhållit information genom att inte låta 

dem vara med och planera provdatum, skulle detta inte ha någon bärighet i förhållande till 

Skollagen, eftersom eleverna i vår analys menar att det inte är deras ansvar att planera sina 

provdatum, utan att det är lärarnas jobb: ”De [lärarna] borde samprata bättre med varandra”, säger 

eleverna. Därmed ställer eleverna sig redan från början aktivt utanför lärarens planeringsarbete. De 

blir inte uteslutna, de blir inte behandlade, utan avstår aktivt från att lägga sig i; de handlar. Med 

andra ord, i ett sådant scenario utgör eleven inte ett kränkt subjekt. Eleverna väljer att handla 

genom att kritisera lärarens handlingar i efterhand vilket inbjuder till en annan aspekt av 

                                                 
52 Lindqvist, Per. Didaktisk Tidskrift, Vol 19, No. 1, 2010. Jönköping University Press. S. 2. 
53 Lindqvist, Per. Didaktisk Tidskrift, Vol 19, No. 1, 2010. Jönköping University Press. S. 3. 



  

29 av 37 

kränkningsproblematiken. Läraren skulle kunna hävda att denne blir kränkt av den kritik som 

eleverna ger, påförande av skuld och skam, när denne presenterar sin planering, utan att röster 

höjts från eleverna om önskat deltagande i arbetsprocessen som föregått. Tolkningsföreträdet 

skulle i en sådan situation kunna vändas till lärarens fördel och därmed problematisera bilden av 

den kränkta eleven och den maktfullkomlige läraren. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - elevguide 
Välkommen! 
Information:  Om ljudupptagning, om konfidentiell behandling, om rätten att avbryta intervjun. 
Presentationsrunda – alla ska veta vem alla är. 
 
Öppningsfråga: 
 
*Vad tänker du först på när du hör ”kränkande behandling inom skolan”? (Denna fråga ska gå laget runt men 
ordningen behöver inte ske enligt turordning men alla ska få ha ordet här). 
 
*Vad innebär det att bli kränkt”? Vad betyder det för dig …? 
 
*Jag ska berätta om en händelse som jag upplevde på en annan gymnasieskola i XX förra våren. En lärare delar ut ett 
rättat prov i början av en lektion och inleder med att säga så här: 
 - Ni har jobbat jättebra med detta prov alla har skrivet minst G, utom Jonas, som faktiskt fick ett IG denna gång (han 
som brukar vara så duktig). 
 
*Jag är nyfiken på hur ni uppfattar och tolkar denna händelse:  
 
*Har du något liknande exempel som hänt dig eller någon annan elev? 
 
*Tror ni att detta är en vanlig situation i skolan. Berätta! 

 Vad hände? 
 Vad tänkte du? 
 Hur kändes det? 

 
*Finns det regler eller bestämmelser i skolan som kan vara kränkande? (alltså sådana faktorer som inte beror på 
personliga ageranden utan på ”systemet”) 
 
*Händer det att elever kränker lärare? 
 
*Tror du att det finns lagar eller regler som förbjuder kränkningar i skolan? 
 
*Vad tänker du på när du hör ordet makt? 
 
*Hur vet man att någon har makt på XX-skolan? 
-Vem bestämmer över dig? 
-Vem bestämmer du över? 
-Vem bestämmer över skolan? 
 
*Finns det något du vill tillägga eller berätta  inom de områden som vi nu har talat om: kränkning, makt, etc? 
 
TACK! 
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Bilaga 2 
Intervjuguide - lärare 
Välkommen! 
Information:  Om ljudupptagning, om konfidentiell behandling, om rätten att avbryta intervjun. 
Presentationsrunda – alla ska veta vem alla är. 
 
Öppningsfråga: 
 

 Vad tänker du först på när du hör ”kränkande behandling inom skolan”? (Denna fråga ska gå laget runt men 
ordningen behöver inte ske enligt turordning men alla ska få ha ordet här). 

 
 Vad innebär det att bli kränkt”? Vad betyder det för dig …? 

 
 Kan du berätta om någon kalssrumssituation där du på något sett upplevt att en elev agerat kränkande 

gentemot en annan elev? 
 

 Uppfattar ni att detta är en vanlig situation i skolan. Berätta! 
 
 

 (Vad hände?Vad tänkte du?Hur kändes det? ) 
 

 Finns det regler eller bestämmelser i skolan som ni tror eleverna kan uppfatta som kränkande? (alltså sådana 
faktorer som inte beror på personliga ageranden utan på ”systemet”) 

 
 Händer det att eleverna vill diskutera förhållande på skolan som de upplever kränkande med er ? Berätta! 

  
 Händer det att elever under t.ex mentorstid tar upp faktorer som upplevs orättvisa – t.ex att en lärare har 

bestämt ett provdatum utan att ta hänsyn till elevernas invändningar. 
 

 Händer det att elever kränker lärare? Berätta! 
 
 

 Upplever du att XXskolans likabehandlingsplan är ett fungerande verktyg för att ta upp frågor som handlar 
om kränkning med eleverna? 

 
 Vad tänker du på när du hör ordet makt? Är maktutövande positivt eller negativt? 

 
 Hur visar det sig att någon har makt på XX-skolan? 

 
 Finns det någon på skolan (rektor, lärare, elever) som (medvetet eller omedvetet) utövar makt  mot någon 

annan? 
 

 Upplever ni att dagens syn på makt, befogenheter och elevens rättigheter inom skolan har förändrats sedan 
tiden då Lpfg 94 infördes och det allmänna synsätt som rådde då? 

 
 Nu pratas det ofta om ordning och reda i skolan – innebär ordning och reda en risk att åtgärder som används 

för att skapa ordning och reda upplevs kränkande av elever? 
 

 Finns det något du vill tillägga eller berätta  inom de områden som vi nu har talat om: kränkning, makt, etc? 
 
 
TACK! 
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Bilaga 3 
Hej!            2010-11-16 
 
Vi, Håkan Petersson och Mårten Bjertner, studerar sista terminen på 
lärarprogrammet vid högskolan i Halmstad. 
 
Håkan har just avslutat en 8-veckors praktikperiod vid XX-gymnasiet och kommer 
att fråga några av de eleverna han har träffat om de vill medverka vid en 
gruppintervju. Denna gruppintervju ingår som en del i en examensuppsats där bland 
annat skollagen om skydd mot kränkande behandling diskuteras. 
 
Vi tillämpar de forskningsetiska riktlinjer som högskolan i Halmstad har antagit. 
Intervjusvaren i studien kommer att hanteras konfidentiellt. Inga personliga 
identitetsuppgifter kommer att sparas efter intervjutillfället. 
 
Då vissa av eleverna i intervjun är under 18 år vill vi nu fråga om vårdnadshavares 
tillstånd innan vi genomför intervjun.  
 
Lärare och rektor XX- XX är informerade om att dessa intervjuer äger rum. 
 
Vid eventuella frågor om intervjun, tveka inte att ringa till Håkan Petersson Tel: 
XX- XXXX. 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Håkan Petersson och  Mårten Bjertner 
 
 
 

 Ja, jag tillåter att  
 
_________________________________________________ 
 
medverkar vid den intervju som beskrivs ovan. 
 
__________________________________________________ 
Datum/ vårdnadshavares underskrift 
 


