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Sverige

”BEO driver ärenden som gör att lärare inte

vågar ingripa”
UPPDATERAD 2019-08-26 PUBLICERAD 2019-08-23

Foto: Magnus Hallgren

Barn- och elevombudet får hård kritik från 16

utredare inom den egna myndigheten. De menar att

man driver ärenden alldeles för hårt i en intern

skrivelse som DN tagit del av.

– BEO väljer att utreda alla möjliga påståenden där

föräldrar tycker att deras barn har blivit kränkta.

Det leder till att lärare blir osäkra och inte vågar

ingripa, säger Luca Nesi som är en av

undertecknarna.

Läs senare

Det har riktats hård kritik mot att BEO, barn- och elevombudet,
driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles
för långt. Risken är att lärare och skolpersonal inte vågar ingripa
mot bråkiga elever, menar flera kritiker.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/
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Invändningar kommer även inifrån den egna myndigheten. DN
har tagit del av en intern skrivelse som har undertecknats av 16
utredare och jurister inom Skolinspektionen, som BEO är en del
av, och som har skickats till chefen för Stockholmsavdelningen.

DN begärde ut skrivelsen, fick avslag med motiveringen att det
inte är en allmän handling, men lyckades få ut den via andra
vägar. 

Luca Nesi är en av dem som skrivit under skrivelsen. Han är
utredare och jurist vid Skolinspektionen och väljer att träda fram
eftersom han inte tycker att de har fått någon ordentlig respons
på brevet, trots att det har gått mer än ett år sedan det skickades.

– Därför är jag tacksam för att den här debatten börjar ta plats i
medierna, säger Luca Nesi.

I brevet skriver medarbetarna att de är bekymrade över den
bedömningskultur och praxis som utvecklas när BEO väljer att
driva skadeståndsärenden alldeles för hårt.

– Problemet är att jag som jurist på myndigheten måste anpassa
mig till den här utvecklingen. Det gör att jag ibland inte riktigt
kan titta mig själv i spegeln, säger Luca Nesi.

I förarbetena till bestämmelserna om kränkande behandling i
Skollagen står att det ska vara fråga om ”märkbara och tydliga
kränkningar” för att skadestånd ska utdelas, enligt skrivelsen. 

I stället skapas en praxis där skolpersonal knappt vågar vidröra
elever även när det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen i
skolan, enligt Luca Nesi.

Det senaste fallet som BEO driver till Högsta domstolen, om en
lärare som lyfter undan en pojke som blockerar vägen för andra,
är ett sådant exempel, menar han. 

Det handlar om en elev med adhd, som ska bemötas lågaffektivt
enligt den handlingsplan som fanns, men som inte alla lärare på
skolan kände till.

Även om läraren hade känt till handlingsplanen kan det
vara knepigt att tillämpa lågaffektivt bemötande i alla
situationer, menar Luca Nesi.

– Jag föreställer mig att det ofta finns handlingsplaner för elever
som är utagerande.

Risken med att driva skadeståndskrav i ett sådant här ärenden,
är att lärare blir osäkra och börjar undvika att säga ifrån eller
ingripa även när det är nödvändigt, menar Luca Nesi.

Det måste finnas ”ett visst utrymme för skolpersonal att agera på
ett sätt som i efterhand framstår som inte helt optimalt i
pressade situationer”, skriver juristerna i brevet.

– Bara för att ett barn känner sig kränkt är det inte säkert att det
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är kränkt, säger Luca Nesi.

Han tror att anledningen till att BEO driver skadeståndsärenden
så hårt är att myndigheten vill visa resultat. 

Anmälningarna till BEO har också ökat från 389 när
myndigheten tillkom 2006, till 1910 förra året. 

Kommuner och skolhuvudmän som får skadeståndskrav riktade
mot sig när en lärare har anklagats för något, undviker ofta att ta
debatten, menar han. 

– En kommun kanske krävs på 10.000 kronor i skadestånd. Det
är pengar som man gärna betalar för att slippa
uppmärksamheten.

Enligt Luca Nesi är det inte bara lärare som hamnar i kläm.
Även elever har en hel del att förlora på att lärare blir osäkra och
inte vågar ingripa mot dem som stör ordningen, menar han.

– Det blir ju resultatet när lärares agerande hela tiden ifrågasätts
och ingen riktigt vet vad som är tillåtet. Då är det så klart andra
elever som kan bli lidande, lektionen kanske inte ens blir av.

I förlängningen undrar han hur barn och unga påverkas av att se
vuxna som hela tiden bli ifrågasatta när de försöker sätta gränser.

– I efterhand kan man ju alltid säga att en lärare kunde ha gjort
på det ena eller andra sättet. Men ibland måste det gå fort, och
finnas utrymme för att agera snabbt.

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman säger till
DN att hon har förståelse för att anställda vid myndigheten vill
diskutera de här frågorna. 

Men hon säger också att det är hennes uppdrag som chef vid
BEO att göra föräldrar och barn medvetna om möjligheten att
anmäla skolhuvudmannen. 

– Det är generaldirektören för Skolinspektionen Helén Ängmo
och jag som är beslutsfattarna och vi har samma syn på de här
frågorna. 

– Om det är medarbetare som har en annan syn så är det
jätteviktigt att man lyfter de frågorna, och det har vi gjort inom
ramen för vårt interna likvärdighetsarbete. 

– Jag har sett som min roll att vi inte ska ha en avvikande praxis
hos BEO, eller någon annan avdelning.

Caroline Dyrefors Grufman hänvisar till den lagstiftning
som finns och en vägledande dom från Högsta domstolen som
BEO drev 2016. 

Den handlar om en elev i ettan som fick en örfil efter att ha
spottat på en lärare. Svenljunga kommun dömdes att betala
5.000 kronor i skadestånd till eleven med motiveringen att det
var skolhuvudmannens ansvar att eleven inte blev kränkt.

https://lagen.nu/dom/nja/2016s596#domslut
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– I domen står att det är oväsentligt om läraren hade någon
avsikt att kränka eleven eller inte, säger Caroline Dyrefors
Grufman.

Ser du en risk att lärare inte vågar ingripa, även när det
är deras plikt som lärare?

– Här ser jag att skolhuvudmännen har en roll, ett tydligt behov
att de ser till att lärare kan bedriva sitt arbete, det handlar om
rätt utbildning och så vidare. Jag möter ganska ofta lärare som
säger ”hade jag haft andra resurser så hade jag gjort
annorlunda”. 

Utvecklingen är påfrestande för skolpersonal, skriver
utredarna i brevet. Har du förståelse för den kritiken?

– Det har kommit flera undersökningar som visar att lärare har
blivit utsatta för hot om att de ska bli anmälda. Det tycker jag är
allvarligt. Ingen ska på sin arbetsplats behöva känna sig hotad,
eller riskera att känna sig hotad på ett eller annat sätt.

Enligt Caroline är det skolhuvudmännens och rektorernas ansvar
att lärare och personal känner sig trygg på skolan.

– Mitt uppdrag är att få elevernas behov av att kunna känna sig
trygga tillgodosedda. 

Står dessa två gruppers behov litet i konflikt till
varandra?

– Jag hävdar att det inte behöver vara så, om skolhuvudmännen
arbetade med det förebyggande arbetet på rätt sätt, som det står i
lagen att de ska göra. Då tror jag inte att vi skulle behöva hamna i
de här situationerna.

– Det finns utbildningar i hur man bemöter elever med olika
former av särskilda behov till exempel. Om det rör sig om en elev
med autism ska man inte ta i den till exempel. 

 

Fakta. BEO tar ärende med kränkt elev till HD

• På fredagen överklagade Barn- och elevombudet (BEO) en dom till
Högsta domstolen.

• Fallet rör en elev i en högstadieskola, som lade sig i en soffa och
blockerade vägen så andra inte kom fram. 

• När han vägrade flytta på sig så lyfte en lärare bort honom.

I tingsrätten och hovrätten frias Lidköpings kommun från att betala
10.000 kronor i skadestånd till eleven för den kränkning som BEO
påstår att han utsattes för.

• Samtidigt riktas hård kritik mot BEO som sägs driva ärenden som gör
att lärare inte vågar ingripa.
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 Följ

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Fakta. Från 389 till 1910 anmälningar på tolv år

• Anmälningarna för kränkande behandling till Barn- och
elevombudet och Skolinspektionen har ökat stort, från 389 fall när
myndigheten tillkom 2006, till 1910 förra året.

• Förra året uppgav anmälare i 41 procent av fallen att en lärare, rektor
eller annan skolpersonal varit den som kränkt.

I 10 procent fanns uppgifter om att kränkningar utförts av både andra
elever och skolpersonal.

• Förra året konstaterade BEO och Skolinspektionen att
skolhuvudmannen eller skolan brustit i sin hantering när en elev blivit
utsatt för kränkande behandling i 947 fall som kommit in under 2016-
2018. 

• BEO har begärt skadestånd för en kränkt elevs räkning i 73 fall under
2018. 

• I 44 av dessa fall hade huvudmännen vid årsskiftet medgivit de
framställda kraven på skadestånd och i 11 fall hade huvudmannen
betalat ett lägre belopp överenskommet efter förlikning.

• Just nu pågår elva fall av skadeståndstvister i domstol, där BEO kräver
huvudmän på böter efter kränkande behandling mot elever.

Källa: Skolinspektionen och BEO
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