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Abstract  
 

Misshandel, stölder eller hot är inte begrepp som du vanligtvis drar kopplingar till skolans 

verksamhet, dock är detta verklighet för många lärare och elever i dagens skolor runt om i 

Sverige. Min idé till denna studie kommer från egna erfarenheter, där jag har diskuterat med 

lärarkollegor som har mått dåligt och oftast har det handlat om grova kräkningar från 

eleverna. När jag inte fick några konkreta svar från rektorn på min VFU-skola, angående vad 

det finns för rutiner eller dokument angående dessa situationer med lärare som mår dåligt, 

började jag reflektera över vad egentligen skolan gör för att förhindra att kräkningar, 

trakasseringar eller hot och våld uppstår. Därför blev jag intresserad av att utforma en studie 

som ger en övergripande bild av hur högstadieskolor i en kommun, som är känd för att ha 

hög kriminalitet, förebygger och åtgärdar kriminalitet i sin verksamhet. Studien är utformad 

som en fallstudie där fyra rektorer och lärare på fyra högstadieskolor har blivit intervjuade. 

 

Studien visade bland annat att mycket av det som rektorerna lyfter fram, exempelvis 

likabehandlingsplanen, som de menar ska vara ett levande dokument genom hela 

verksamheten bland elever och all skolanspersonal, var motsägelsefult. När samma fråga 

kom till lärarna menade de att generellt är likabehandlingsplanen just vad rektorerna 

nämnde, ett dokument.  I arbetet mot kriminalitet visade det sig att deltagarna ansåg att 

skapandet av en djupare relation med eleverna var ett sätt att fånga upp många elever som 

mår dåligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hot, våld, kräkningar, trakasseringar, kriminalitet, stölder, grövre dåd, droger, 

alkohol, förebyggande arbete, åtgärdande arbete, brott och straff. 
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Inledning 

Under min verksamhetsförberedande utbildning (VFU) träffade jag på en av mina tidigare 

lokala lärarutbildare (LLU) där vi började samtala. Den alltid standardiserade frågan som jag 

ställde var, hur är det, och till min förvåning svarade denne att det inte alls var bra. Han 

berättade om hur en klass både kränkte och trakasserade honom vid undervisningen. Efter 

vårt samtal började jag reflektera över hans situation och började diskutera med en annan 

kollega på skolan vad lärare egentligen har för rättigheter när det kommer till kränkningar och 

trakasserier. Min kollega berättade då om en annan situation som han hade råkat ut för där 

en elev hade skämtat osmakligt genom att slänga en femkrona och förklara för läraren att det 

var hans lön. Efter dessa två samtal begav jag mig till rektorn för att fråga vad som 

egentligen gällde för en lärare ifall denne blev trakasserad och kränkt. Svaret han gav mig 

var diffust och berättade att lärarna kunde vända sig till arbetsmiljöverket, men att det inte 

fanns något riktigt dokument såsom det finns ifall situationen vore tvärtom. Det hela gav mig 

en idé om att göra en studie som skulle analyserade hur skolorna jobbade med att förebygga 

och stävja kriminella handlingar.      

Lärarnas Riksförbund meddelar att cirka trettiotusen lärare i Sverige uppges varje år har blivit 

utsatta för våld eller hot på sin arbetsplats1. Något som verkligen blev uppmärksammat i 

Högalidskolan i Kiruna där en elev hade misshandlat en lärare grovt och hotat att döda 

denne. Som crescendot i historien fick inte läraren något skadestånd där rätten menade att,  

tillsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande 

mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis. Därför ska ersättning för 

kränkning inte utgå i detta fall
2
. 

Utbildningsministern Lars Björklund ansåg i fallet att läraren inte ska ses som en 

ordningsvakt eller polis, lärarens huvuduppgift är att undervisa. De är varken inte beväpnade 

eller utbildade att hantera våld3. Samtidigt är det allt fler barn som far illa i hemmen vilket 

resultera i en problematik med större risker för att barn glider in på den kriminella banan, när 

de inte får den trygghet i hemmet eller i skolan som de behöver under sin utveckling. Likväl 

en skola som inte är trygg genererar i en fara som kan leda till att eleverna får en bild av en 

föreställningsvärld där våldet betraktas som en normal företeelse. Enligt BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) har skolan en central position i brottsförebyggandet, dels med att 

minska att incidenter som våld och trakasserier förekommer på skolan, dels bidra med att 

                                                

1
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/domstol-larare-ska-tala-lite-vald 

2
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/domstol-larare-ska-tala-lite-vald 

3
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/bjorklund-oppnar-for-lagandring 
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minska brottslighet i elevernas senare liv4. Jerry Sarnecki skriver i sin bok skolan och 

brottsligheten att skolan är en mäktig institution i vilken barnen tillbringar mest tid i, efter 

familjen. Skolans betydelse för elevernas utveckling har ökat i och med att eleven tillbringar 

allt mer timmar i skolan. Speciellt under den känsliga utvecklingsperioden som innebär ett 

ungdomsliv, vilket har bidragit till att skolan har en viktig del i att utbilda och forma 

ungdomarna att kunna bli bra samhällsmedborgare i framtiden5. Ann-britt Grünewald skriver i 

sin bok Trots allt möjligt om fångarna hon har mött har oftast har en sak gemensamt, något 

har gått fel i skolan och formulerar sig på följande sätt,  

skolan tycks fungera som samhällets Hallsberg (tågcentral), där vi växlar spår. Somliga individer leds 

in på välanpassningens och framgångens spår. Andra hamnar på ett stickspår som inte leder 

någonstans och en del spårar ur
6
.  

Rangborg berättar i sin bok Ta din unge och spring att idag gör skolorna olika, det är diffust 

hur brott hanteras och vilken hjälp de drabbade får. Ändå saknas inte verktygen, 

lagstiftningen eller skyddsnätet. Det finns på skolan likabehandlingsplaner, 

antimobbningsteam, särskilda utbildningar för lärare samt en barnombudsman respektive en 

elevombudsman7. Men vad säger det i det stora hela när barn och lärare utsätts för brott i 

skolan och inte kan vara säkra på att få den hjälp eller det de har behov och rätt till?  

Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att öka kunskaperna angående hur högstadieskolor arbetar 

för att motverka och stävja kriminalitet bland eleverna och lärarna. Studien övergripande 

syfte avgränsas med följande fråga, 

På vilket sätt arbetar högstadieskolorna med att förbygga och motverka kriminalitet bland 

eleverna och lärare i en kommun som har hög kriminalitet?  

Begreppsdefinition  

Kriminalitet i skolan 

Begreppet kriminalitet kommer i denna studie att tilldelas en stipulativ definition, vilket 

därmed innebär att detta inte är en realdefinition. Enligt Nationalencyklopedins definition är 

kriminalitet en gemensam term för brottslighet, då båda begreppen per definition innebär en 

                                                

4
 Alvant: 2012, S.5. 

5
 Sarnecki: 1987, S.119. 

6
 Grünewald: 1997, S. 143.  

7
 Rangborg: 2012, S. 136.  
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straffbar handling8. BRÅ skriver i sin text Att förebygga brott och problembeteenden i skolan, 

att skolan ska minska brott samt problembeteende i dess verksamhet.  

Vissa forskningsbegrepp i forskningen kan vara av variabelkaraktär, det vill säga något som 

kan variera eller förändras, men i denna studie kommer det huvudsakliga begreppet inte 

förändras under studiens process9. Studiens stipulativa definition av kriminalitet kommer att 

utgöra följande straffbara handlingar såsom våld/misshandel, stöld, 

kränkande/diskriminerande beteende samt missbruk av droger eller alkohol. Problematiken 

är att detta begrepp får en stor omfattning i studien, ett försökt har gjorts att exkluderat 

kriminalitet som sker utanför skolan, dock dras detta in i skolansverksamhet omedvetet och 

på så vis kan inte det exkluderas.  

Maskrosbarn  

Begreppet maskrosbarn bygger på att barn under svåra omständigheter, likt en maskros, kan 

växa och ändå utvecklas till att klara sig bra i framtiden, trots de till synes dåliga 

förutsättningarna10.   

Likabehandlingsplan 

Är ett dokument som ska främja elevers rättigheter till samma möjligheter och rättigheter. 

Skolorna ska även med hjälp av denna plan täcka in allt som rör kränkande behandling och 

diskriminering samt kränkande behandling med allt som har ett samband med kön, etnisk 

tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning11. Likabehandlingsplanen 

kommer att förkortas med initialerna LP, i och med att dess betydelse genomsyrar denna 

studien och uppstår frekvent i analys avsnittet.  

Bakgrund 

”Att låsa in krångliga barn i poliscell är ungefär lika begåvat som att låsa in en krånglande polisbil i 

garaget istället för att köra den till verkstad” – Sture Korpi, före detta generaldirektören för statens 

institutionsstyrelse (SIS) angående förre rikspolischefen Björn Erikssons krav på straff som metod för 

att bekämpa barnkriminaliteten
12

. 

I Skolverkets text om Grövre våld i skolan skriver de att skolan har en viktig roll när det 

kommer till barn och ungdomars utveckling. Alla som arbetar i skolan har som mål att 

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

                                                

8
 http://www.ne.se/brottslighet 

9
 Patel & Davidson: 2011, S.20. 

10
 Sarnecki  1987, S.145.  

11
 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/ 

12
 Grünewald 1997, S.114. 

http://www.ne.se/brottslighet
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människor i samhället. Dessutom ska lärarna uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder 

för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling13. I Jerry Sarneckis bok Skolan och brottsligheten skriver den 

engelske psykiatrikern Rutter att en engelsman går i skolan ungefär femtontusen timmar, 

vilket innebär att skolan har en stor påverkan på en individs personliga utveckling. I Sverige 

är den tid en individ tillbringar i skolan nästan lika lång, därmed menar Sarnecki är skolan 

den, efter familjen, viktigaste institutionen som formar våra barns och ungdomars utveckling i 

avseende på kunskaper och beteende14.  

Skolan är den av alla verksamheter som rymmer flest barn och ungdomar samlade på en 

liten yta vilket inger en möjlighet att nå ut till en stor grupp unga personer vid till exempel ett 

förebyggande arbetet menar Skolverket. Det är ett viktigt arbete i och med att skolplikten är 

obligatorisk, vilket följer att skolan måste vara en trygg miljö för barn och ungdomar. Under 

senare år har det förekommit flera grova våldsbrott i skolor runt om i världen. Där i länder 

som USA och Finland, har elever eller före detta elever, tagit med sig knivar eller skjutvapen 

in i skolans lokaler och använt dem i syfte att döda eller skada övriga elever eller personal15. 

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog skriver i sin text Gatuvåldets ekonomi att skolan inte är 

på något sätt en fredad zon när det kommer till våld och hot utan är nationellt sett en av dem 

vanligaste platserna för brott såsom våld, hot och stölder enligt Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ).  

BRÅ menar att arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande i skolan fyller flera 

syften, exempelvis för att öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön, samt att 

undervisa barn och unga om brottslighet och dess konsekvenser inför deras inträde i 

vuxenlivet för att på så vis skola in eleverna till goda samhällsmedborgare16. Skolans mål 

enligt läroplanen som Skolverket har arbetat fram, är att varje elev ska respektera andra 

människors egenvärde och integritet samt ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling. Dessutom ska eleverna medverka till att hjälpa människor samt 

leva sig in i och förstå andra människors situation17.  

Sarnecki hävdar att skolan har två huvuduppgifter, dels att förbereda ungdomarna för det 

kommande vuxenlivet, dels att ta hand om dem under den tiden då deras föräldrar arbetar18. 

Skolan är därmed viktig för att ge barn och ungdomar en start till ett bra liv såväl nu som i ett 

                                                

13
 Skolverket: 2011, S.12. 

14
 Sarnecki: 1987, S.118. 

15
 Skolverket: 2009, S.3.  

16
 http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/forebyggande-arbete-i-skolan.html 

17
 Skolverket: 2011, S.11. 

18
 Sarnecki: 1987, S.111.  

http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/forebyggande-arbete-i-skolan.html
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vidare perspektiv. Grünewald har enligt sina erfarenheter i kriminalvården och som 

fängelsechef en teori om att barn som har det stökigt hemma får generellt får 

koncentrationssvårigheter i skolan. Missbruk och våld bland föräldrarna upptar barnets hela 

kraft och blir något som senare överförs till skolan. Den elev i skolan som aldrig får någon 

bekräftelse av att vara duktig samt få känna sig lyckad, väljer kanske att gå in i en roll som 

den underpresterade eleven, speciellt när det kommer till pojkar. Ett utåtagerande beteende 

får pojkar tidigt lära sig ger mycket uppmärksamhet, och kanske status emellanåt bland 

kompisar och tjejer. Flickor väljer istället den andra vägen, ätstörningar och depressioner19. 

Även Sarnecki skriver om att ett misslyckande i skolan kan ge konsekvenser för hur eleven 

utvecklas. Detta påverkas också Indirekt eleverna skolprestationer även vid den sociala 

anpassningen. Hur en elev fungerar i skolan ger en möjlighet att se om denne löper någon 

risk för sin framtida utveckling som vuxen, olämpliga kamrater kan även bidra till individens 

asocialitet20. 

Litteraturgenomgång 

Litteratur som inriktar sig på hot och våld mot personal och elever i skolan har jag mestadels 

funnit ur andra studier som har inriktat sig på liknande som min. Det har funnits en hel del 

litteratur som berättar om elever som i skolan har på olika sätt blivit utsatta för fysiskt eller 

psykiskt våld av lärare eller andra elever, dock har jag haft svårt att finna litteratur som 

inriktar sig mot lärare som blir utsatta för våld eller hot. Dessa fakta har jag fått i större 

utsträckning genom intervjuer med lärarna själva, tillsammans med bland annat Agneta 

Herlin och Bo Munthes bok En tryggare skola som just behandlar frågor som rör bland annat 

lärarnas miljö i skolan.  Nedan kommer jag presentera den litteraturen som har varit central 

och relevant för min studie.  

En tryggare skola 
Författarna Agneta Herlin och Bo Munthe beskriver skolan som den tryggaste platsen som 

finns i samhället för både personal och elever, men med den utvecklingen som sker i 

samhället har tendenser visat att brottsligheten söker sig allt mer in i skolans verksamhet. Allt 

efter samhället försöker på alla sätt rusta sig för att bekämpa denna negativa trend saknar 

oftast skolan beredskapen för att kunna stävja kriminaliteten i sin verksamhet. Denna bok 

menar författarna ska fungera som en informationsrik handbok för lärare och övrig personal, 

där Herlin och Munthe lyfter fram de rättsliga möjligheterna som finns för att kunna underlätta 

arbetsmiljöarbetet i förebyggandet och åtgärdandet när det kommer till hot och våld i skolan. 

                                                

19
 Grünewald: 1997, S.144. 

20
 Sarnecki: 1987, S.135.  
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Deras bok ger begreppsförklaringar och ett övergripande perspektiv om vad lagen säger. 

Men även behandlas anmälningsrutiner, handläggning, dokumentation och andra praktiska 

rutiner som kan vara bra att veta ifall det skulle ske olyckliga incidenter i skolan bland elever 

eller lärare. Dessutom tar författarna upp vad som är skolans skyldigheter när det kommer till 

det förebyggande arbetet och lagar kring detta. I och med att boken tar upp det åtgärdande 

samt det förebyggande arbetet på skolan ansåg jag den relevant till min studie och den har 

fått mycket plats i min senare diskussion.  

Mobbning och våld  
I denna bok av Svein Otto Aarland lägger författaren tyngd på problemen hos mobbaren och 

offret och hur skolan måste agera för att få ett slut. Mycket av boken är uppbyggt kring 

författarens egna erfarenheter och åsikter, på så vis är det svårt att veta ifall det finns belägg 

för det skrivna. Författaren beskriver att skolan har vid sidan av hemmet ett särskilt ansvar 

när det gäller att komma till rätta med problemen som uppkommer i verksamheten bland 

eleverna. Aarland menar att det inte finns några forskningsrapporter eller vetenskapliga verk 

som studerar människors sätt att plåga, reta, trakassera, mobba, slå eller starta konflikter. 

Där står bara statistik med en massa siffror. Boken är byggd på fallbeskrivningar där Aarland 

försöker ge praktiska råd till lärare eller andra som vill förbygga hot eller våld, eller hur skolan 

kan åtgärda. Mobbing och våld är konstruerad i två delar där i första delen av boken 

diskuterar han olika aspekter och teorier av mobbningsfenomenet så som Aarland känner till. 

Andra delen av boken är uppbyggd med flera strategier för att förhindra mobbning och våld, 

där han även där bygger mycket kring egna erfarenheter, ändå tycker jag en hel del av hans 

resonemang är bra. Framförallt i det förebyggande arbetet där Aarland tar upp flera olika 

faktorer som kan bidra till att skolan behåller sin trygga miljö och vad som händer ifall 

personal på skolan inte tar tag i problemet direkt.   

Skolan och brottsligheten  
Jerry Sarnecki har skrivit en bok som vänder sig i första hand till skolpersonalen där han 

försöker se problemen med ungdomsbrottslighet ur skolans perspektiv. Men boken skulle 

även kunna vara en viktig guide till exempelvis polis eller föräldrar. Syftet är att ge en 

övergripande bild över aktuella kunskaper när det gäller ungdomsbrottslighet. Författaren tar 

upp de viktigaste frågorna när det handlar om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär, 

konsekvenser, orsaker och hur samhället reagerar på dessa problem. Sarnecki har byggt sin 

bok genom att använda sig av forskning som berör dessa problem, men han använder sig 

även av sin egen forskning för att reda ut frågeställningarna. Han menar att det finns tre 

aspekter som är viktig när det gäller kampen mot ungdomsbrottslighet, framförallt att skolan 

har fått en ökad betydelse för samhället. Det är där vi bygger våra framtida medborgare 

tillsammans med föräldrarna, och klarar inte skolan av det, vilka ska då göra det? Sedan 
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tillbringar en elev allt mer tid i skolanslokaler, vilket utgör att skolan är den institution som är 

den mäktigaste genom att kunna påverka en stor grupp av människor. Sedan den sista 

aspekten är att eleverna lär sig tidigt den sociala anpassningen med andra individer. Dessa 

tre faktorer är genomgående i boken, där Sarnecki bland annat tar upp brottsutvecklingen i 

samhället, ungdomsbrottslighetens karaktär, ungdomsbrottslighetens utveckling ur 

samhällsperspektiv och så vidare. Denna litteratur har varit relevant för min studie då 

Sarnecki tar upp flera olika åtgärdsprogram mot ungdomskriminaliteten, dessutom hur skolan 

ska jobba för att utbilda våra elever till att bli bra medborgare i det senare samhället. 

Hot och våld  
Kjell R. Nilzon har skrivit en bok som han anser är en introduktion till frågor som rör hot och 

våld samt frågor som handlar om förebyggande arbetet och vägar ur våldsamma situationer. 

Nilzon berättar om hot och våld ur olika perspektiv, bland annat hur hotet påverkar en individ 

och om stress- samt konflikthantering i olika situationer. Kortfattat beskriver han vad som 

händer i dessa olika situationer, hur vi tar åt oss av hotet och våldet och hur vi agerar. 

Dessutom har han använt sig av en del citeringar från lärare eller elever på skolan som 

exempel vilket han bygger sin text kring. Nilzons bok har två kapitel som rör skolans 

verksamhet, där det ena tar upp våldet i skolan och det andra tar upp gruppvåld och 

maktlöshet i skolan. I det första kapitlet tar Nilzon upp effekter av hot och våld bland lärare 

och elever, sedan skriver han om vad som står i lagen och vilka åtgärder som ska vidtas för 

att förhindra att sådant sker i skolansverksamhet. I det andra kapitlet rör hur en ensam 

individ blir utsatt för hot och våld av en grupp, hur skolan måste jobba för att förhindra att 

sådant försiggår och vad som kan hända med den utsatta individen ifall ingen åtgärd vidtas. 

Denna bok var en bra början på mitt arbete, där jag övergripande kunde se hur hotet och 

våldet var utformat i skolan och vilka åtgärder som personalen på skolan måste ta till för att 

lösa olyckliga situationer som uppstår.  

Trots allt möjligt  
 Annbritt Grünewald har i denna bok gett en personlig skildring av de erfarenheter hon har av 

den svenska kriminalvården på sjuttiotalet. Boken belyser hennes 28-åriga liv inom 

kriminalvården där hon diskuterar bland annat olika interner som hon har stött på och livet 

innanför fängelsemurarna, men det som är relevant för min studie är hennes samtal med 

brottslingar om skolan och vad de anser var fel. Bland annat i kapitlen Brott och tonåringar 

där hon diskuterar om en pojke vars pappa misshandlande honom grovt och ingen gjorde 

något för att förbättra denna pojkes situation, vilket ledde till ett mångårigt drogmissbruk i ett 

försök att hantera sin ångest. Där hennes budskap är att det måste finnas en grundtrygghet i 

hemmet för att barnet ska kunna utvecklas och inte hamna i det kriminella som oftast blir en 

inkörningsport för de som har det dåligt hemma. I kapitlet Om skolan berättar hon om att 
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generellt har fångarna en sak gemensamt, att något har gått fel i skolan. Där hon menar att 

olika faktorer såsom lässvårighet, mobbinng eller diagnoser som exempelvis AD/HD bidrar 

till att elever hamnar snett i samhället, ifall de inte fångas upp tidigt. I båda dessa kapitel 

berättar hon utifrån sin egen synpunkt om hur skolan skulle kunna förebygga och åtgärda 

dessa elever som på något sätt är på väg in i det kriminella. Dock kan jag inte lägga mycket 

tyngd kring hennes slutsatser eller antaganden, då det hela är utifrån sina egna erfarenheter. 

Men mycket av det Grünewald skriver är relevant till min studie, framförallt när det kommer 

till fångarnas diskussioner om skolan, och vad de tycker var ett problem. Där jag får bekräftat 

vad de anser är det största problemet i verksamheten. Skolan är vår viktigaste institution och 

får en elev som redan har det tungt i skolan ett nedslag i sitt slutbetyg genererar detta 

generellt i ett utåtagerande genom till exempel missbruk. Därför menar Grünewald att det är 

viktigt att skolan verkligen lägger ner ett stort jobb kring det eleverna som är på glid i 

samhället och på så sätt möjligtvis minska brottsligheten i samhället. 

Grövre våld i skolan 
Skolverket har i denna bok skrivit om det grövre våldet som finns på skolan där de menar att 

jobbet mot våld och hot är ett viktigt arbete för en trygg skolmiljö. Där det under senare år har 

förekommit allt mer grova våldsbrott i skolansverksamhet. Skolverket har sammanställt ett 

stödmaterial som beskriver hur det grövre våldet ser ut i skolan och redovisar olika 

erfarenheter från olika skolor om hur våld kan motverkas och vänder sig till skolledare, 

skolpersonal samt andra myndigheter som rör skolansverksamhet. En central fråga som 

Skolverket förhåller sig till i boken är lagstiftningen om skolans ansvar och befogenheter att 

ingripa vid hot om våld eller när våld inträffar. Skolverket menar att syftet med boken är att 

ge bland annat skolanspersonal en överblick av de erfarenheter som finns när det gäller 

skolors arbete mot grövre våld samt att ge kunskap om det de grunder som finns i det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. De fakta som presenteras i boken 

hänvisas till forskning, erfarenheter från enskilda skolor och händelser samt dokument som 

behandlar grövre våld i skolorna. Boken är uppdelad i fyra kapitel, där det första handlar om 

hur det grövre våldet ser ut i skolan. Det andra kapitlet beskriver situationer där vapen såsom 

pistoler eller knivar har förts in i skolan med dels berättelser från skolor som har blivit utsatta 

och hur skolan kan jobba för att motverka sådana incidenter. Tredje kapitlet handar om vad 

skolan kan göra, förebyggande och främjande insatser, där de tar upp olika sorters insatser 

som kan påverka och förebygga att allvarliga situationer uppstår. Det sista kapitlet handlar 

om de åtgärdande insatser en skola kan göra när det väl sker en allvarlig situation. 

Skolverkets förhoppningar med denna bok är att vara en handledning till skolans personal 

när de befinner sig i en svårbedömd situation, vilket jag ansåg var en bra informationskälla till 

min studie, då det mesta handlar om situationer som är av allvarlig dignitet.  
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Tidigare forskning 

Skolans mål och möjligheter 

Terje Ogden har skrivit att en effektiv skola kan hävda sig i jämförelse med internationella 

kunskapsstudier som har målsättningen att alla elever oavsett förutsättningar eller 

funktionshinder kan studera på samma villkor21. Två kapitel som är relevanta till den senare 

studien är Elevernas sociala och personliga utveckling samt även Förebyggande och 

kompetensutvecklande insatser.  Ogden skriver att vissa människor anser att skolan är en 

arena för att förebygga personliga, sociala och hälsorelaterade problem. För att senare 

använda den som en plattform för ett förebyggande arbete. Ogden menar att ur ett socialt 

och hälsorelaterat perspektiv är skolan en lämplig institution för att förmedla information, 

attityder och färdigheter som kan förhindra att eleverna blir missbrukare eller börjar använda 

sig av våld och kriminalitet. Rapporten som Ogden har skrivit visar på att skolan spelar en 

viktig förebyggande roll för eleverna, men samtidigt visar forskningen på att det finns en 

potential att förbättra sig mer inom området22. MacBeaths och Mortimores forskning om 

effektiva skolor menar på att skolan inte kan kompensera för samhället när det kommer till 

utvecklingen av eleverna. När politiker ställer höga krav på lärarna och indirekt höjer 

förväntningarna på skolan, måste de samtidigt också visa förståelse för att socioekonomiska 

skillnader och förändringar i familje- och samhällsliv, kan påverka resultaten. Olika faktorer 

kan spela in hur eleverna påverkas och accepterar sin elevroll. Exempelvis kan en effektiv 

skola i jämförelse med en ineffektiv skola vara avgörande för vilka möjligheter eleverna får 

senare i livet23. Ogden skriver att i facklitteraturen diskuteras det mycket om vilka problem 

som skolorna har och ska vara ansvariga för, exempelvis vid ungdomskriminalitet. På 

sammas sätt som skolorna kan identifiera elever som befinner sig i riskzonen förklarar 

Ogden att man även kan identifiera skolor och elevgrupper som även dem är på väg in i 

samma riskzon. Ett sätt att förhindra den negativa utvecklingen är att lära eleverna påverka 

sitt beteende genom inre självreglering, med hjälp yttre påverkan och informell social kontroll 

förklarar Ogden24. Eleverna ska uppleva att ett socialt beteende är mer lönande än ett 

asocialt och utveckla en förståelse för att ta hand om sin egen hälsa samt sociala 

färdigheter. Att förebygga och jobba för att eleverna inte ska misslyckas i skolan kan 

resultera i att eleverna undviker den senare kriminella vägen25.  

                                                

21
 Ogden: 2006, S.1.  

22
 Ogden: 2006, S.99.  

23
 Ogden: 2006, S.101. 

24
 Ogden: 2006, S.104.  

25
 Ogden: 2006, S.104.  
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Ogden skriver att skolan är väl lämpad som bas för eleven att stärka den sociala 

kompetensen, i och med att det är en plats som når fram till nästan alla människor. Samtidigt 

har skolan en miljö som kan påverka och personal med goda förutsättningar att genomföra 

sådana träningar26. Skolan är även duktig att omsätta den kunskapen de får i skolan i 

praktiken och eleverna får direkt bekräftelse på hur bra de har lyckats. I den inkluderande 

skolan förväntas elever med sociala och emotionella problem kunna behärska det sociala 

samspelet med de andra eleverna. Detta förklarar Ogden hänger samman med att det i 

dagens samhälle har uppstått ett behov att kunna förmedla och kommunicera med sina 

medmänniskor27. Ogden menar därför att det är viktigt att diskutera vilka mål den sociala 

träningen ska ha och vilka färdigheter vid social kompetens skolan ska lägga tyngdpunkt på. 

Den sociala kompetens skulle enligt Ogden, kunna handla om vad barn och ungdomar 

behöver för att kunna hantera kriser, konflikter eller motgångar. Men det bör även handla om 

utvecklingskompetens som ger eleverna möjligheten att omvandla denna kunskap till att leva 

ett bra liv. En social kompetens ger god vänskap vilket i sin tur ger goda relationer och i sin 

tur bidrar till en ökad livskvalitet, trivsel och glädje28. 

Ogdens slutsats av skolans förebyggande och miljöutvecklande arbete visar på endast 

måttligt positiva resultat och att skolan har en hel del att jobba med. Samtidigt måste det 

finnas realistisk på förväntningarna på vad som kan förbättras samt uträttas i skolan och vad 

som är möjligt att förebygga och motverka29. Skolan kan minska effekten av en rad 

riskfaktorer och bidra till att stärka elevernas motståndskraft och miljöns skyddande 

möjligheter. För lärarnas del är utmaningen att stärka ämneskunskaperna samt de 

pedagogiska färdigheterna. Ogden skriver däremot att lärarna måste lägga mer fokus på 

eleverna. Den tuffaste utmaningen finns på elevnivå, där det handlar om att göra 

skolämnena mer relevanta och intressanta. På så vis kan lärarna öka elevernas motivation 

samt stimulera deras inlärning. Ett viktigt led i detta är att stärka elevernas sociala 

sammanhållning och att ge eleverna möjligheter att påverka sin egen lärandesituation30.  

Prevention av missbruk och kriminalitet – Vad kan skolan göra? 

Martin Forster på Forskning- och utvecklingsenheten skrev 2003 en forskningsrapport, om 

hur man via preventiva insatser i skolan, förebyggande insatser, kan minska droger och 

alkohol samt sedermera minskning av våld eller kriminalitet. Rapporten lägger fokus på 

insatser och program som visat sig minska risken för att börja med användningen av alkohol 

                                                

26
 Ogden: 2006, S.107.  

27
 Ogden: 2006, S.107.  

28
 Ogden: 2006, S.107.  

29
 Ogden: 2006, S.108.  

30
 Ogden: 2006, S.108.  
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och droger31. Därmed menar Forster även att våld och kriminalitet minskar i och med att 

problemen oftast är sammankopplade med varandra. De preventiva insatserna delar Forster 

senare in i tre olika nivåer, universella, selektiva och indikerande där det förstnämnda kan 

vara ett program som inriktar in sig på en stor grupp elever på en skola.  

Det selektiva inriktar sig på elever i farozonen då man utgår från elever som visar tecken på 

tidiga beteendeproblem som exempelvis utsatthet i gruppen. Det tredje, indikerande, riktar in 

sig på elever som redan är involverad i en utsatthet och som därmed löper större risk att 

börja använda alkohol, droger och kriminalitet32.  

 

Studien går senare in på olika faktorer som Forster anser innebär en förhöjd risk med 

problem för barn och ungdomar senare i livet, där han bland annat har skapat en tabell med 

de viktigaste riskfaktorer som ger en ökad risk för drogmissbruk och kriminalitet33. I tabellen 

beskriver Forster tecken som oftast är bidragande faktorer i samhället, skolan, familjen och 

att senare i livet utveckla någon form av problem. För att senare gå in mer på de olika 

effekterna i utvecklingen av drogmissbruk och kriminalitet samt de samverkande faktorerna, i 

vad som är de största tecken och bidragande omständigheter på senare användning av 

drogmissbruk och alkoholmissbruk34. Den sista delen Forster skriver om i sin studie är 

summeringen av de preventiva hjälpmedel som kan vara till hjälp när eleven eller eleverna 

börjar visa tecken på att hamna i kriminella problem eller missbruk35. Studien kan sättas in i 

de tre nivåerna universella, selektiva och indikerande. Han delar in de olika hjälpmedlen i 

program med underkategorier. Forster börjar skriva om Färdighetsträning som handlar om 

att läraren eller annan skolpersonal har återkommande lektioner med eleverna där de får 

träna på olika typer av sociala och emotionella färdigheter såsom exempelvis 

motståndsträning, eleven får lära sig förmågan att stå emot grupptryck och våga säga nej. 

Eller självkontrollträning som handlar om att eleven ska lära sig att kontrollera sig själv och 

sin ilska, eller emotionell träning vilket genererar att eleverna övar på att känna och benämna 

olika känslor inom sig själva. Alla tre träningar går att genomföra genom rollspel, 

diskussioner eller lekar36. Sedan kommer det fler program med sina underkategorier såsom 

Pedagogik som är träning i att skapa bättre ordning i klassrummet vilket i sin tur bidrar till 

bättre arbetsro och inlärning. Sedan kommer program Organisation som ska ge förmågan att 

                                                

31
 Forster: 2003, S.4. 

32
 Forster: 2003, S.4. 

33
 Forster: 2003, S.5. 

34
 Forster: 2003, S.7. 

35
 Forster: 2003, S.10. 

36
 Forster: 2003, S.10. 
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hantera olika typer av problem på en övergripande nivå. Föräldrautbildning som ger 

föräldrarna råd och metoder hur de ska bemöta sina barn och så vidare37.  

Dessa program som Forster skriver om har alla olika syften beroende på vilket mål som ska 

uppfyllas. Alla program har olika tonvikter, där vissa av programmen som beskrivs ha till 

exempel ha större effekt på missbruk än vad den har på våld. Forster menar att skolorna ska 

fokusera på problemen de har idag istället för att inrikta sig på problem de kan få i 

framtiden38. Forster menar att ska de ovanstående programmen inrikta sig mot alla elever 

(universell) eller till barn med förhöjd risk (selektiv)? Problemet som skolan ställs inför är att 

den ena infallsvinkeln blir den andra lidande, vill skolan ha ett universellt program som 

inriktar sig till alla elever i ett stävjande av alkohol finns risken att de elever som behöver 

programmet som mest inte får det stöd de behöver. För barn med förhöjd risk bör selektiva 

insatser sättas in relativt omgående, för barn som tidigt börjar visa problembeteenden 

fortsätter sedan och ibland blir det värre39. Många skolor väljer att inrikta sig på universella 

insatser, detta för att i en stor grupp av elever är det svårare att förutse vilka barn som 

kommer utveckla ett avvikande beteende. Men i praktiken väljer oftast skolorna den selektiva 

insatsen som sker i form av elevvårdskonferenser och föräldrar samtal40. 

Elever och lärares upplevelser av skolan  

Knut Sundell och Anne Hellqvist på forsknings- och utvecklingsenheten har skrivit en 

forskningsrapport som har syftet att se hur lärare och elever upplever skolans inre arbete, 

det vill säga förekomsten av normbrott och psykisk ohälsa bland elever i årskurs fyra till nio. 

Rapporten berättar om att skolan är en viktig plats för barn och ungdomar att få möjligheter 

till ett bra framtida liv och samtidigt utvecklas som människa.  Svaga prestationer i skolan 

som till exempel dåliga betyg, är en riskfaktor för framtida svårigheter att hantera arbete och 

äktenskap i vuxen ålder41. Studien utformades i Stockholmsområdet våren 2006 och 

resultatet bygger på fyra kommunala grundskolor lärare samt elever som frivilligt har valt att 

medverka i studien. Grundfrågorna som studien har baserats på är: varierar elevers 

upplevelser av skolan med deras ålder, har elever och lärare samma bild av skolan, hur ser 

elevers psykiska hälsa ut, när debuterar elever med normbrytande beteenden och hur 

upplever lärare sin arbetssituation?42 

                                                

37
 Forster: 2003, S.11. 

38
 Forster: 2003, S.17. 

39
 Forster: 2003, S.17. 

40
 Forster: 2003, S.17. 
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 Hellqvist & Sundell: 2007, S.5. 
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 Hellqvist & Sundell: 2007, S.5. 
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Sammanfattning av resultaten i studien visade att elevernas upplevelser av skolan varierade 

kraftigt i de olika åldrarna, där de yngre var uppenbart mer positivt ställd till skolan i 

allmänhet än de äldre deltagarna i studien, dessutom visade resultaten att de äldre i mindre 

utsträckning behövde följa skolans regler43. I frågan om elevernas normbrytande beteende 

gav resultaten av enkäterna svar på att former av mobbning föregick vanligast i årskurs fem 

samt sex, samtidigt var de vanligast med sen ankomst i alla årsgrupper medan de mest 

skolkande eleverna förekom i högstadiet44. När det kommer till frågor om bruk av tobak samt 

alkohol visade resultatet att det var ovanligt att elever använde sig av sådant före högstadiet, 

men en intressant iakttagelse var att var tjugonde elev hade varit berusad i årskurs sex. 

Bruket av snus var betydligt mer vanligt bland pojkar än flickor, medan rökning och alkohol 

infann det sig en minimal skillnad mellan könen45. När det kom till mindre allvarliga brott 

såsom snatteri eller vandalism fanns förekomsten bland alla årskurser men mest omfattande 

bland elever på högstadiet, dessutom de mer allvarligare brotten inbegrep bland en mindre 

grupp på högstadiet46.  

Minskar skolvalet kriminaliteten 

David J. Deming har undersökt missgynnande ungdomars val av skolor, där han tror att valet 

av skola kan ha ett större syfte när det kommer till brottsförebyggandet, desto bättre skolans 

miljö är desto bättre är skolan på att bearbeta kriminalitet bland sina elever. Samstämmiga 

uppgifter visar att om eleven deltar i en bättre skola, minskar brottsligheten bland eleverna. 

Derming har i sin studie tagit hjälp av data från Charlotte Mecklenburg i norra USA, för att 

mäta effekten av skolvalet för eleverna. Enligt Demings forskning har brottslingar låg 

utbildning eller ingen som helst utbildning, endast trettiofem procent av internerna i Amerikas 

fängelser har en fullfärdig gymnasialexamen, jämfört med åttiotvå procent av den övriga 

befolkningen47. Brottslig verksamhet är generellt koncentrerad till männen och det börjar 

tidigt i tonåren, typiskt för dessa är att de flesta går i skolor vilka ligger i statsområden som är 

präglade av hög fattigdom. Dessa skolor kännetecknas oftast av mycket våld, elever som 

hoppar av skolan samt kämpandes för att behålla duktiga lärare. En sådan skola är på så 

sätt en fruktbar miljö för uppkomsten av kriminellt beteende, dock har lite forskning utförts för 

att avgöra vad skolan har för effekt på elever när det kommer till brottslighet. De elever som 

löper störst risk för att hamna i kriminella banor är generellt afroamerikaner, om man ser till 

                                                

43
 Hellqvist & Sundell: 2007, S.14. 

44
 Hellqvist & Sundell: 2007, S.22. 

45
 Hellqvist & Sundell: 2007, S.25. 

46
 Hellqvist & Sundell: 2007, S.26. 

47
 Deming: 2012,http://educationnext.org/does-school-choice-reduce-crime/. 



18 
 

etnicitet och i allmänhet är det cirka femtio procent av de manliga deltagarna som begår 

mindre brott om de hamnar i en bra skolmiljö48.  

studien visade att elever som hamnar på en gymnasieskola med en välkänd miljö, tenderar 

till en minskning av det totala antalet grova gripanden och de kostnader som uppstår vid 

sådana fall, samma sak var det på högstadieskolorna. Det som bör noteras är att den 

övergripande minskningen av brottslig verksamhet är koncentrerad till elever som ger mest 

indikationer på att hamna i en kriminell bana, i själva verket är det en liten eller nästan ingen 

alls inverkan på eleverna som inte ingår i riskgruppen. Eleverna som ingick i högriskgruppen 

på gymnasiet med ett välkänt bra rykte, sänkte det genomsnittliga antalet grova gripanden 

under studieperioden samt de stora kostnaderna för vad brottsligheten kostade i regionen. 

Eleverna på högstadieskolorna var effekten inte nämnvärt stor i det genomsnittliga antalet 

gripanden av grova brott, ändå föll antalet gripandet av våld. Dock kompenserades det hela 

av en ökning av inbrott. Men en positiv faktor var att eftersom våldsbrott har större sociala 

kostnader så minskade de ekonomiska utgifterna. När det kommer till elever som slutförde 

sin studentexamen var det svårt att få den egentliga siffran på grund av att det var svårt att 

skilja på om eleverna hade gjort avhopp eller bytt till en annan skola och tagit sin examen. 

Sammantaget av resultatet från studien visade att skolor som har en bra miljö har även en 

stor inverkan på elever som befinner sig i riskgrupp. Det som Deming anser har utgjort 

denna minskning av kriminaliteten bland eleverna är tre faktorer, där den första faktorn är 

längre bussturer till och från skolorna, vilket enligt Deming tar bort ett antal timmar som 

eleverna har till att kunna utöva eventuella brottsliga handlingar. Den andra faktorn är att 

man tar bort elever från områden som är kända för att vara stökiga samt grupper som är 

benägna att utöva kriminella handlingar, vilket i sin tur minskar exponering av fler ungdomar 

som löper större risk att bli kriminella. Den tredje faktorn som spelar in enligt Deming är 

skolans kvalité, där han menar att om det finns duktiga pedagoger som utvecklar 

studenternas kunskaper och förmåga att skapa sysselsättning som är intressant och rolig för 

eleverna i skolorna. Det hela resulterar i att eleverna stannat längre kvar i skolorna och på så 

vis förhindrar att elever hoppar av skolan, dessutom kommer fler ungdomar ta sin examen 

och senare kunna söka in på en utbildning som senare kommer generera i ett jobb. David 

Deming har i sin studie dragit slutsatsen att valet av en skola med en stimulerande miljö för 

eleverna reducerar kraftigt kriminell verksamhet, och den minskningen sker främst bland 

elever som ingår i en högrisk grupp. Resultatet av studien tyder även på att skolan är en 

arena som är lämplig för att förebygga framtida brott bland individer49.  
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Teoretiska överväganden  

Den stämplingsteoretiska synen 

I Jerry Sarneckis bok Skolan och brottsligheten skriver han om fyra olika teorier när det 

kommer till prevention av kriminalitet. Den första preventiva teorin som lyfts fram är den 

Stämplingsteoretiska synen där samhället måste iaktta försiktighet när det gäller unga som 

begår brott50. De teoretikerna som utgår ifrån denna teori menar, enligt Sarnecki, att om 

individen ska fortsätta att begå brottsliga handlingar beror främst på hur det första brottet 

utvecklas. De flesta individer som begår sitt första brott blir inte avslöjade, förhoppningarna 

är att de växer ifrån och inser att nackdelarna överväger fördelarna att begå brottsliga 

handlingarna51. Enligt den stämplingsteoretiska synen förekommer problemet första gången 

en ung individs brottslighet upptäcks. Riskerna med detta är reaktionen, där den unga 

individens bild av sig själv kan påverkas och leda till en uppfattning av sig själv som kriminell. 

Vilket i sin tur kan leda till att individen fortsätter med de brottsliga handlingarna. I och med 

att samhället och myndigheterna reaktioner till händelserna kommer att följa med och 

befästa individen. Därför, menar Sarnecki att det bästa samhället kan göra enligt 

stämplingsteorin för att förbygga kriminalitet bland unga är att avstå att reagera på brott, 

försöka hålla reaktionerna så begränsad som möjligt52.   

Dock menar kritiker att stämplingsteoretikerna går emot de pedagogiska erfarenheterna, då 

de menar att hur ska de unga uppfostrats till goda medborgare om nu de inte får reaktioner 

på sina brottsliga handlingar. En reaktion på en negativ eller positiv handling behövs för att 

människan ska kunna utvecklas och på så sätt på egen hand kunna göra egna 

överväganden. Samtidigt poängterar kritikerna en annan risk som är den raka motsatsen till 

stämplingsteorin, där individens brottsliga handlingar fortgår även när inte reaktioner infinner 

sig53.  

Individuell prevention - Behandling 

Sarnecki lyfter fram den individuella preventionen som anses vara den mest populära. Idén 

med individuell prevention är att inrikta sig speciellt på ungdomars situation och då främst 

inom familjen54. Sarnecki skriver att på olika sätt försöker man lyfta fram de konflikter som 

uppstår internt inom familjen, både när det kommer till relationen ungdomen och föräldrarna 

men även ungdomens kontakt med övriga i familjen. Oftast är familjens problem kopplad till 
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något, det kan vara ekonomiska problem eller missbruk och därmed försöker skolan enligt 

denna teori fokusera problemet på familjen som helhet och inte eleven som en avvikande 

individ. För att lösa problemet arbetar skolan bland annat med en kontaktman som stödjer 

familjen eller eleven, ibland kan det även vara nödvändigt att omplacera ungdomarna, dock 

så finns det många kritiska röster som menar på att det löser inte familjens problem55. 

Ytterligare en negativ faktor med denna teori är att ett avvikande beteende hos en ungdom 

kanske inte förändras så som skolan vill. Samtidigt som andra menar att det är inte familjen 

som är problemet hos eleven, utan det är kamratkretsen som är den största bidragande 

faktorn. Därmed poängterar Sarnecki att ibland måste skolorna jobba med hela nätverk av 

sociala relationer, samtidigt. Om dessa grupper ska kunna påverkas är det viktigt att ha 

vetskap om hur konflikter uppstår, ett bra verktyg för att kartlägga konflikter är 

våldstrappan56. 

Våldstrappan 

I Agneta Herlin och Bo Munthes bok En tryggare skola – Regler och förebyggande arbete 

mot våld och mobbning formulerar de en teori, en så kallad våldstrappa som varje skola 

befinner sig någonstans på. Våldstrappan avbildas detaljerat likt det förfaller, som en trappa 

med tolv steg. Golvet som trappan står på är värdegrunden, sedan är de första fyra stegen 

företeelser som rör kränkande behandling till exempel gliringar, mobbing, utfrysning och så 

vidare. På det femte trappsteget trappas konflikterna upp, där hamnar stöld och snatteri, för 

att senare trappas upp ytterligare steg för steg tills att hamna på det sista steget som är 

mord, dråp eller självmord57. Herlin och Munthe anser att oavsett var skolan befinner sig på 

denna trappa så måste någon form av åtgärd vidtas, även fast det är bara samtal med de 

berörda58. De fyra första trappstegen påvisar författarna är sådant som kan hända inom 

skolan och vad som kan innefattas acceptabelt under förutsättningarna att det sker någon 

enstaka gång. Om detta fortlöper och inte någon åtgärd från skolan vidtas kan det hela 

övergå till att beskrivas som ett brott, vilket Herlin och Munthe hävdar att många skolor inte 

förstår59. Det ena steget föder helt enkelt det nästa, tar inte skolan tag i problemet, även fast 

det är på ett mindre stadium finns risker för att eleven tar stegen högre upp i våldstrappan. 

När skolan ställs inför ett problem konstaterar skolledningen och lärarna problematiken och 

därmed försöker skapa sig en bild utav incidenten och senare planerar för hur man förbygger 

samt vilken beredskap man ska ha för att liknande händelser inte ska inträffa ytterligare en 

gång.  
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Allmän prevention – Avskräckande åtgärder 

Till skillnad mot individuell preventiv åtgärd har de allmänna preventiva åtgärderna syftet att 

förhindra och avskräcka återfall bland ungdomarna60. Jerry Sarnecki skriver att tanken 

bakom teorin är att alla som begår brott ska straffas. Desto allvarligare brottet är, desto 

hårdare blir bestraffningen, vilket i sin tur ska avskräcka andra för att göra samma sak. 

Liknande koncept som människorna hade under tiden med giljotinen, där människor som 

gjorde upprop blev halshuggna offentligt. Dock finns det negativa invändningar kring allmän 

prevention, där kritiker menar att om detta ska fungera så måste straffet var så pass att det 

verkligen avskräcker förbrytaren. Annars kan riskerna finnas att återfallsbrottslingarna som 

känner till systemet mycket väl, inte uppfattar straffet tillräckligt avskräckande, åtminstone 

inte i relation till de fördelar brottet kan innebära61. Ytterligare en negativ aspekt på allmän 

prevention är att när väl strafförbrytaren har fått sitt straff ska detta leda till att denna börjar 

tänka rationellt, det vill säga börja överväga fördelarna mot nackdelar med en viss handling. 

Problematiken som Sarnecki skriver är att en hel del brott begås under alkohol- eller 

drogpåverkan, förhållanden där människans rationella tänkande inte är intakt. Därmed 

kommer den sista teorin som är den minst sympatiska i förhållandet till de etiska 

synpunkterna62. 

Metod 

I denna del kommer jag att presentera hur studien har gått tillväga. Hur jag motiverar 

deltagare samt plats och vilka verktyg som användes för att senare kunna genomföra 

studien.  

Metodval 

Min studie är en fallstudie och riktar sig mot en mindre avgränsad grupp organisationer, och 

kommer att få ett helhetsperspektiv och fördjupad förståelse av skolornas förebyggande 

arbete i undervisningen av kriminalitet. Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett 

stort förlopp, som innehåller många olika sorters fall vid olika tidpunkter, och med hjälp av 

fallet beskriva verkligheten samtidigt säga att fallet i fråga får representera verkligheten63.  

Vinsten med detta tillvägagångssätt menar Rolf Ejvegård i sin bok Vetenskaplig metod är att 

jag inte nödvändigtvis behöver ge mig in i den stora beskrivningen, ta upp alla eller många 

studieobjekt, utan kan på ett begränsat utrymme ändå ge läsaren en generelluppfattning om 

hur något går till eller ser ut64. Vilket även jag har gjort, då studien är avgränsad till en 
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kommun i Sverige. Det finns en viss problematik med en avgränsad studie, då en sådan 

fallstudie aldrig riktigt kan representera verkligheten, det stora hela, därför måste jag vara 

försiktig med mina slutsatser i studien. I och med att det kan vara specifikt för just denna 

kommun och att det jobbar på ett annat sätt i övriga Sverige. De får därav ses mer som 

antydningar och får ett större värde när det finns mer forskning som visar samma slutsatser.  

Datainsamling  

Valet av teknik som användes för att samla information för att få svar på frågeställningen är 

kvalitativa intervjuer65. Kvalitativa intervjuer har alltid en låg grad av strukturering, det vill 

säga att jag som intervjuare ger deltagaren utrymme att svara med egna ord66. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få en bild om deltagarens uppfattning i det aktuella ämnet67. Därför 

har jag i mina frågor bestämt att vissa kommer att vara öppna, för att lämna maximalt 

utrymme för deltagarna att uttrycka sina tankar och värderingar mer fritt beroende på sin 

egen inställning och tidigare erfarenheter. Men även frågor som är något mer slutna kommer 

att konstrueras, där jag ger deltagaren ytterst lite utrymme för att svara inom och där 

svarsalternativen kan förutsägas. Detta med motiveringen att effektivt kunna kategorisera in 

svaren senare i studien68.  

Urvals diskussion 

Mitt val av skolor i studien är motiverat genom att kommunen är känd för att ha hög 

kriminalitet sett till antalet invånare. Alla fyra skolor som studien är förlagd i är kommunala 

skolor, där jag har försökt att ge dem i den mån det går konfidentialitet. Då generellt många 

av skolorna är rädd för att få dåligt rykte med mycket bråk vilket leder till att 

konkurrenssituationer med privatskolorna blir ansträngd och den kommunala skolan ges 

mindre resurser eller får läggas ner. Likt exemplet i Farsta, Stockholm, där privatskolorna 

konkurrerade ut alla kommunala skolor vilket även Dagens nyheter skriver om i sin artikel69.  

Jag har intervjuat personal från fyra olika skolor runt om i kommunen, vilket jag ansåg räckte 

i och med att valet av fler skolor från andra kommuner skulle ge en annan bild än den som 

denna kommun ger eller att min samlade data skulle bli ännu större. Hade jag lagt denna 

studie i en annan kommun som är mycket lugnare sett till kriminaliteten skulle mitt resultat 

möjligtvis visat något helt annat eller fått mindre relevant information, eller samma 

information som övriga skolor. När det kom till att välja vilka ur skolans personalgrupp som 

skulle få vara med i studien valde jag att ta med framförallt rektorn som har det största 
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ansvaret för att skolan fungerar och att tryggheten finns. Sedan föll mitt val på 

samhällslärarna som enligt kursplanen ska undervisa eleverna om brott och straff. En viss 

tanke fanns till en början att integrera elever och övrig personal, såsom städerskorna eller 

andra ämneslärare, i och med att elever ser mer än vad personalen gör på skolan och är de 

som generellt blir utsatta. Städerskorna var mitt syfte att de är ständigt ute i lokalerna och ser 

mer än vad annan personal gör generellt. Dock skulle min studie bli alldeles för omfattande 

för den tiden jag har på mig att sammanställa detta arbete. Men även när det kommer till det 

materialet som jag samlade in från de åtta deltagarna har det har funnit en viss problematik 

med mitt urval i studien. Då tolkningsområdet är stort vilket har lett till att den samlade och 

analyserade data i sig har blivit stort. Vilket även Ejvegård skriver att en huvudregel i en 

studie är att desto kortare tid individen har till sitt förfogande desto snävare måste arbete 

göras70. Syftet med undersökningen var att få till en övergripande bild utav vad skolorna gör i 

sitt arbete för att förebygga och åtgärda kriminalitet. Därav ville jag visa på att skolorna gör 

många olika arbeten för att motverka, då skolan inte bara behöver jobba mot det fysiska 

våldet idag utan det psykiska våldet börjar allt mer ta över, kräkningar och hot framförallt. 

Dessutom med en modern teknik där eleverna kan kommunicera via internet har lett till att 

kräkningarna och hoten har fått än mer framfart, eleverna verkar inte ha någon förståelse för 

allvaret av att skriva något. Monica Gunne skriver en debattartikel i Aftonbladet där hon 

berättar,  

Att vara anonym brukar försvaras med att ”vi måste värna en fri och öppen debatt”. Javisst. Men hur 

”fri” är den debatten? Hur fri är en debatt, där allt fler måste räkna med hot och hat, bara för att man 

har kläckt ur sig något trivialt på internet?
71

 

Det som händer på de sociala medierna är en viktig fråga, där skolorna i min studie är 

oeniga om hur de egentligen ska gå tillväga. I min studie var egentligen tanken att allt som 

sker utanför skolansområde inte skulle integreras, men desto längre jag kom i min analys fick 

jag ständigt höra under intervjuerna att det som sker utanför skolansområde förs senare in i 

verksamheten, vilket innebär att jag kunde inte bortse sådant som händer efter skoltid. Misär 

i hemmet med våld och hot dras in i verksamheten eller hot och kräkningar på de sociala 

medierna dras också det in i verksamheten på ett eller annat sätt. Mår inte eleven eller 

eleverna bra så kan de inte utvecklas, vi vet själva hur det är efter till exempel ha bråkat med 

sin flickvän eller att kärleken går tungt, det blir svårt att motivera sig själv. Dessutom kan 

utåtagerande elever ha en bakgrund full av fysisk eller psykiskt våld. Därför blir det en viktig 

faktor för skolan att se till att alla elever mår bra och att de känner sig trygga, framförallt i 
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skolan men sedan måste även skolan ha kontakt med hemmet, för att vara säkra på att båda 

parterna jobbar för att eleverna mår bra.  

Urval 

Studien genomfördes på fyra kommunala högstadieskolor i en mindre kommun i norra 

Sverige. Kommunen som studien är förlagd i är känd för sin höga kriminalitet om man ser till 

invånarantal. Dock av forskningsetiska skäl kan inte statistik presenteras eller annan fakta 

kring kommunen, på grund av att jag har i den möjliga mån lovat deltagarna konfidentialitet. 

Vilket kommer att förklaras mer under avsnitt genomförande. Urvalet av deltagare var de 

som i personalgruppen som har ett särskilt ansvar att motverka och förebygga kriminalitet på 

skolan. Deltagarna i denna studie var i första hand rektorer, som har det största ansvaret för 

att skolan ska fungerar och att elever och lärare känner sig trygga och bekväma i sin 

skolmiljö. Utifrån rektorn kontaktades sedan lärarna och då har undersökningen inriktat sig 

på samhällslärarna som enligt kursplanen Lgr 11 ska samhällsläraren undervisa i 

kriminalitet72.  

 

Trots upprepade kontakter uppstod det en del problem med samarbetet med skolorna, där få 

har varit villiga att ställa upp på intervjuer och tiden har runnit ut. Jag har först mejlat 

deltagarna för att senare ringa dem några dagar senare, allt för att försäkra mig om ett svar. 

Tre av fyra av de tillfrågande rektorerna svarade ja och få eller någon har varit 

tillmötesgående och samarbetsvänliga när det kommer att få tillgång till lärarna på skolan 

och göra besök därvid. Däremot har de två andra rektorerna inte varit lika tillmötesgående, 

där den ena rektorn uppgav att han hade så mycket att göra att han inte kunde ställa upp på 

en intervju förrän i början på december. Den fjärde rektorn tackade nej under hösten med 

motiveringen att det var alldeles för mycket på agendan, men när jag väl kontaktade rektorn 

under början av våren så accepterade hon ett möte. Samma sak har det varit med en del av 

lärarna jag har tillfrågat där många har svarat att de inte har tid.  

Genomförande  

Från början har jag klargjort syftet med intervjun till mina deltagare, där det även var viktigt 

att betona att deltagarens roll är att få till en förändring, det vill säga att dennes bidrag är 

viktigt till min studie73. Deltagarna i studien har fått ett mejl med information, se bilaga två. 

Jag har i den detaljerat beskrivit hur intervjun kommer gå tillväga och att studien kommer 

vidhållas anonymt, alltså att varken namn, nummer eller någon annan identifikationsmöjlighet 
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kommer finnas 74. All detaljerad information har givits långt innan själva intervjun via mejl, i 

samma mejl talade jag även om för de berörda deltagarna att jag skulle ringa denne för att 

bestämma tid för intervjun. I samma samtal gavs det även mer fullständig information samt 

ett beslutande när och var intervjun skulle genomföras. När väl intervjudeltagarna hade 

accepterat inviten till ett möte har jag arbetat fram intervjufrågor till deltagarna som senare 

kommer att utgöra basen till studien, se bilaga ett. 

För att enklast dokumentera svaren på frågorna använde jag mig av ljudinspelning, vilket är 

en fördel då svaren registreras direkt under intervjun. För att föra anteckningar krävs en del 

träning, då talet är snabbare än pennan75. Att få göra en ljudinspelning kräver deltagarens 

tillstånd, därför har jag frågat innan intervjun, om deras tillstånd. När det kommer till 

transkriberingen av ljudinspelningen bör jag enligt Forskningsmetodikens grunder av Patel 

och Davidsson även tänka på att intervjun aldrig blir riktigt autentisk när det ligger en 

mikrofon framför deltagaren76. Intervjuobjektet blir mer defensiv vid intervjutillfällen i och med 

att deltagaren på bästa sätt försöker reservera sig mot eventuella felsägningar eller 

kontroversiella uttalanden som skulle på något sätt vinkla personen eller institutionen 

negativ. Samtidigt tar det mer tid och jobb att senare transkribera en inspelning77. Många 

kvalitativa studier kräver fullt utskrivna intervjuer, vilket innebär att i processen får inspelning 

till papper sker oftast en mer eller mindre medveten påverkan på materialet. Talspråk och 

skriftspråk är aldrig samma sak, ofta försvinner gester, minspelet, betoningar, ironier och 

kroppsspråk när det kommer till transkriberingen. Det kan även hända att skriver om vissa 

meningar som har sagts under intervjun, för att göra det hela än mer intressant78. Öppna 

observationer där deltagaren eller deltagarna vet om att forskningsarbete pågår, ska enligt 

God forskningsed utföras; 

systematiskt genom observationschema, anteckningar och så vidare. Forskaren ska eftersträva 

objektivitet och inte försöka att påverka försökspersonerna eller skeenden
79

. 

Integritetsskydd 

Gällande integritet för de deltagande informanterna skriver Patel och Davidson i sin bok 

Forskningsmetodikens grunder om vikten att värna om enskilda individers integritet80. Jag 

har valt att ge resultatets deltagare konfidentialitet och därför inte valt att skriva ut namnen 

på deltagarna, skolorna eller övriga platser/institutioner som skulle kunna avslöja studiens 
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plats. Detta i syfte av att göra deltagarna mer trygga i intervjusituationen och förhoppningen 

om att göra dem mer öppna i sina uttalanden, dessutom är ämnet kriminalitet ett känsligt 

ämne och skolorna är utsatta för konkurrenssituation. Kort sagt att det har blivit en dragkamp 

om eleverna. 

Alla namn på platser, personer och institutioner kommer endast jag att ha tillgång till. 

Dessutom har deltagarna informerats om att deras medverkan är frivillig och att de har rätten 

att avstå från att delta eller att dra tillbaka sitt deltagande i ett senare skeende, vilket även 

understryks i informationsbrevet. 

Idealet är att alltid att de som är deltagare i studien ska vara informerade att denne är föremål för 

forskning och i normalfallet också skriftligen ha samtyckt i förväg, vilket även står i Vetenskapsrådets 

text God forskningssed
81

. 

Om deltagarna vill ta del av det som skrivits i analysen, får de givetvis ta del av det skrivna 

materialet och eventuellt ge synpunkter. Samtidigt skriver Vetenskapsrådets i God 

forskningssed att det bör påpekas att en studie där deltagare och observationsplatser är 

anonym eller konfidentiell har sina nackdelar, på grund av att forskarens uppgifter blir svår 

eller rent omöjliga att kontrollera för den som läser82.   

Diskussion av analys 
Frågorna till intervjuerna är inspirerad från en annan fallstudie, ett examensarbete som 

tituleras Hur hanterar skolor hot och våld som skrevs av en student på högskolan i 

Kristianstad. Efter att alla intervjuer var utförda sammanställdes allting till ett dokument, med 

var och en av deltagarnas svar i. Sedan har dessa data blivit indelade utifrån frågorna, olika 

teman. Som senare har utformats till olika rubriker i delen resultatavsnittet där det är endast 

är deltagarnas svar. Deltagarnas svar har jag sedan fört ihop, då många av svaren är 

likvärdiga varandra och för att slippa en hel del upprepningar i resultatet ansåg jag att det är 

bättre att berätta hur skolorna gemensamt jobbar. Vid vissa fall har jag nämnt en viss lärares 

uttalanden och det är när en deltagare har sagt något som är specifikt med den skolans 

arbete. För att spetsa till resultatet ytterligare har varje tema av resultatet blivit indelad i två 

delar till, förebyggande och åtgärdandearbetet, för att än lättare kunna sovra bland 

informationen i resultatet.   

Resultatet jag har samlat in är brett och kan tyckas spreta åt många håll, men mitt syfte med 

det hela är att visa på att kriminalitet kan utformas på många olika sätt, såsom näthat, 

kränkningar, trakasseringar, fysiskt våld eller hot. Därför behöver skolorna många olika 
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arbetssätt för att kunna förebygga och åtgärda att eleverna hamnar i sådana situationer. 

Skolorna gör så pass mycket vilket innebar att jag ville ha ett övergripande bild av vilka 

insatser de gör för eleverna. En av frågorna har jag valt att endast låta rektorerna svara på 

och det är den som handlar om grövre dåd, där mitt syfte var att få en övergripande bild av 

den som har det största ansvaret, i det här fallet rektorn på respektive skolan, när väl något 

sådant sker. Detta har inneburit att mitt tolkningsutrymme har blivit brett där egentligen 

denna studie skulle kunna bli än mer omfattande än vad den redan är, men på grund av 

rådande tidbristen har jag varit tvungen att skära ner på en del fördjupningar och på vissa 

frågor försöka analysera mer svepande än andra. Förhoppningen ligger i att denna studie är 

bara en början eller en inspiration till andra att fortsätta jobba med de åtgärdande samt 

förebyggande arbetet, för att personal på skolan och elever ska kunna ha en trevlig och trygg 

miljö. 

Senare i delen diskussionsavsnittet har jag fördjupat mig i deltagarnas svar genom att sätta 

in de teoretiska utgångspunkterna och jämföra skolornas förebyggande och åtgärdande 

arbete.  

Resultat 

Resultaten presenteras utifrån de teman som är framarbetade med utgångspunkt i 

frågeställningarna som fanns med i intervjuerna. 

För varje tema redovisas skolornas förebyggande och åtgärdande arbete under varsin 

underrubrik.   

I resultatet har jag fört ihop de berättelser som deltagarna har varit någorlunda samstämmiga 

om, för att på så vis undvika upprepningar. Vissa uttalanden har jag valt att mer detaljerat 

återge då de är intresseväckande för resultatet.   

Arbetet på högstadieskolan 

Under denna rubrik redovisas deltagarnas redogörelser för hur högstadieskolorna arbetade 

med att förebygga och åtgärda kriminalitet i sin verksamhet.  

Förebyggande 

Det förebyggande arbetet bland alla rektorerna på högstadieskolorna talade om LP och hur 

den genomsyrade hela verksamheten och alla elever samt personal som befinner sig på 

skolan, som en grundbult för att skolan ska kunna fungera. Det dokumentet innefattar alla 

slags kränkningar eller mobbning, både fysiskt och psykiskt samt även värdegrundsfrågor. 

Dessutom beskriver den hur elever och personal ska förhålla sig till varandra, för att på så 

sätt kunna få en trygg miljö och ett bra klimat. Tanken är att LP ska förändras och revideras 
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minst en gång om året, för att på sätt kunna förbättra eller förtydliga vissa punkter. Alla som 

befinner sig på skolan ska enligt rektorerna kunna få sin åsikt om hur dokumentet ska 

revideras, även anhöriga till eleverna ska kunna få ha en åsikt. Sedan är det upp till 

klassföreståndarna eller mentorerna att förmedla utvalda delar ur LP som de anser är särskilt 

aktuellt, beroende på situationen som råder i samhället eller i skolan. Majoriteten av 

rektorerna berättar även att det breda jobbet är det viktiga för att bibehålla ett lugn och en 

trivsam miljö i skolan, i den meningen att skolans lärare samarbetar tätt med elevernas 

anhöriga. Därav är skapandet av nätverk en viktig grundsten i skolans verksamhet, då inte 

bara föräldrarna och lärarnas kontakt är väsentlig, utan även polis, ungdomsmottagningen 

eller socialtjänsten är andra institutioner som har en viktig, bidragande roll för att stävja 

oroligheter på skolan. En av rektorerna har nyligen haft en del negativa incidenter som har 

inträffat på skolan, vilket ledde till att LP dokumentet testades på riktigt. Vilket föranledde till 

att blev akut att revidera LP och samtidigt utformades ett värderingshäfte där det skulle stå 

hur alla individer på skolan ska förhålla sig på skolan.  

I det förebyggande arbetet hos lärarna på högstadieskolorna berättar de om hur brott och 

straff kommer in som en naturlig del i deras undervisning, dock förekommer momentet 

endast en gång under kursens gång, då det är fler moment som ska hinnas med. Vilket utgör 

att lärarna inte hinner med någon riktig fördjupning kring ämnet. Men däremot kan 

diskussioner uppstå i klasserna om aktuella händelser i samhället i det stora hela eller lokalt. 

Av de tillfrågade lärarna har de alla olika metoder för hur de undervisar i momentet brott och 

straff, exempelvis utformar en lärare ett rollspel där eleverna själva får sätta upp en domstol 

och hur en sådan process går tillväga. I syftet att göra eleverna mer medvetna om hur lätt 

det är att hamna i en sådan tilltrasslad situation och vilka följder det hela kan leda till. En 

annan lärare jobbar med ett exempel där tre personer rånar en tant och vilka följder det 

senare leder till, dessutom en tavelgenomgång där eleverna gemensamt med läraren får 

diskutera och rangordna vilka brott som skulle resultera i längst respektive minst straff. Ett 

annat exempel som nämns är att konstruera ett projektarbete med klassen, där eleverna får 

undersöka hur brottsligheten ser ut i staden. Arbetet bygger mycket på intervjuer av 

människor runtom i staden, med frågor såsom vilka platser i staden är det mest otrygga 

respektive dess motsats. Det sista exemplet som nämns i intervjuerna är avvikande från de 

övriga svaren, där läraren berättar om hur denne har diskussioner med eleverna angående 

eldsvådor, att tända eld på skolan. Och vilka påföljder det blir för delvis skolan, men även för 

eleverna som har utfört handlingen.  

Åtgärdande  

I det åtgärdande arbetet menar rektorerna att LP inte innefattar allt, men oftast är sådana 

incidenter så pass grova att skolan måste omgående anmäla till polisen. Rektorerna berättar 
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att det blir någon polisanmälning varje termin. Högstadieskolan ska inte vara och är ingen 

kriminell frizon, utan eleverna måste känna en trygghet och ha en ömsesidig respekt mot alla 

på skolan. Därför är det viktigt att skolans personal inte ser genom fingrarna, utan påtalar för 

eleverna när de gör dumheter flera gånger, än att inte omtala det alls. Personalen på 

högstadieskolan ska även när det kommer till fall som inte är så pass allvarliga, ringa hem till 

eleverna som är inblandades föräldrar och sedan ha en fortsatt dialog tills incidenten är 

utredd. I annat fall så kopplas polisen eller socialtjänsten in och de får reda ut incidenten. 

Alla högstadieskolor som har deltagit i intervjun berättar att de har ett bra samarbete med 

ungdomspolisen i staden, där samtal förs tätt mellan parterna för att på så sätt kunna 

kartlägga och förebygga elever som visar ett avvikande beteende. Eller helt enkelt har det 

tufft hemma och behöver stöd av vuxna människor, generellt brukar polisen i sin tur koppla in 

socialtjänsten i de flesta av fallen i och med att eleverna på högstadiet inte är myndiga. En 

del av rektorerna som är med i intervjun berättar om hur mycket personella resurser de har 

satsat på i skolan som har syftet att avlasta klasslärarna på rasterna och bidra till ett lugn på 

skolan. Desto fler vuxna som finns närvarande i lokalerna desto lugnare blir miljön på skolan. 

Rektorerna lägger verkligen tyngden på att bilda sig ett nätverk med socialtjänsten, polisen 

men även elevernas anhöriga. När det sedan kommer till speciella temadagar är det blandat 

hur skolorna går tillväga, en skola berättar bland annat att de brukar specialisera sig på ett 

visst område varje år som de behöver jobba extra på. Till exempel förra året då skolan 

jobbade med elevernas dåliga språk. En annan högstadieskola har speciella utsatta möten 

där de samlar anhöriga, polisen och folk från ungdomsmottagningen för att diskutera hur 

läget ser ut med kriminalitet och droger i deras närhet. I en av högstadieskolorna har det 

precis inträffat en hel del negativa incidenter som har lett till att verksamheten måste ses 

över och rektorn pratade där om hur viktigt jobbet är bland skolans all personal, att 

personalen är tydlig i sitt jobb och verkligen sätter ner foten när det sker dumheter. På 

samma skola har även en del elever tagit på sig en roll som skolpoliser, där syftet är att 

lyssna ute i lokalerna på sådant som kan ha en negativ inverkan och sedan förmedla det till 

rektorn så att det åtgärdas så snabbat som möjligt. 

 

I det åtgärdande arbetet bland lärarna berättar de om hur de elever som ofta är inblandade i 

negativa situationer kan det vara bra att ha löpande diskussioner med, där läraren kan 

poängtera vad det hela kan leda till och visa tala omkring LP. Dock menar vissa av de 

intervjuade lärarna att LP och dess funktion i högstadieskolan är ett dokument som sällan 

används, men de menar samtidigt att alla har ett ansvar att bidra till att förbättra dokumentet 

årligen, det är upp till personalen att senare se till att det som står i LP efterlevs. De gånger 

LP känns aktuell att prata om är när det sker något i skolan eller lokalt som inte är bra, och 

då kan det vara bra att informera eleverna om vad som gäller på skolan. Skolans personal 
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försöker vara på eleverna, ett nolltoleransarbete, dock menar de intervjuade att vissa 

medarbetare ser igenom fingrarna vissa gånger, vilket förmedlar dubbla budskap till 

eleverna. 

Ansvarsfördelningen 

Under denna rubrik presenteras deltagarnas beskrivningar om hur ansvarsfördelningen ser 

ut på skolan, vem som gör vad i det förebyggande och åtgärdandet arbetet.  

Förebyggande 

Det största ansvaret i det förebyggande arbetet på högstadieskolan har rektorn och 

skolledningen menar alla rektorerna, men sedan kan de i sin tur delegera arbetsuppgifter till 

den övriga personalen på skolan som kan vara exempelvis anti-mobbningsplaner eller att 

jobba med särskilda elevgrupper. Där rektorerna talar mycket om olika grupper som jobbar 

tillsammans som ett sammansvetsats lag, där de har bland annat elevhälsoteamet som 

speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskan och rektorn sitter med. Sedan 

finns även en grupp som heter upptäckargruppen där elevhälsoteamet sitter med, men då är 

även polisen samt socialtjänsten med. Dessa grupper träffas några gånger om året och 

diskuterar hur läget ser ut. Desto mer incidenter som inträffar desto tätare blir träffarna 

grupperna emellan. Det är en särskild polis som är huvudansvarig när det kommer till det 

ungdomskriminella och har en tät kontakt med skolorna. Rektorerna poängterar att det är 

viktigt att ha en bred och duktig personalstab på skolan som tillsammans kan jobba enat mot 

kriminalitet och droger i skolan, där vissa är mer drivande än andra.  

 

Lärarna känner ingen speciell press på sig själva som de på högstadieskolan vilka har ett 

större ansvar att förmedla vilka följder som kriminalitet och droger ger. De menar att det hela 

beror på läget, finns det någon bra artikel i exempelvis DN och samtidigt har en lugn stund 

på lektionen kan läraren och klassen diskutera artikeln gemensamt. Många av kollegorna till 

de intervjuade lärarna menar att det faller naturligt att de ska ta upp vissa saker som 

möjligtvis är aktuella i samhället. Men alla som jobbar med yrket lärare vet att det finns ett 

centralt innehåll som måste hinnas med i kursen. Det är ett tidskrävande ämne då många 

olika moment ska finnas med då samhällskunskapen är uppdelad i fyra olika ämnen, religion, 

samhäll, historia samt geografi. Oftast blir det då några veckor med fördjupning av lag och 

rätt med temaarbeten till exempel. Dock blir det generellt många gånger att läraren följer 

läroboken och undervisningen blir läroboksstyrd, lärarna skulle hellre diskutera dagsaktuella 

saker mer och anknyta till historia eller hur problemet skulle kunna lösas i framtiden. Det blir 

helt enkelt för lite anknytningar till elevernas vardag och vad som sker runt dem. På frågan 

om de har diskussioner med eleverna ifall det sker oroligheter i närheten så menar lärarna 
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att det är en liten kommun och eleverna får tids nog reda på vad som har hänt. Då måste 

lärarna vara tydliga med att vad som helst kan ske på alla högstadieskolor, hur bra en skola 

än kan vara. 

 

En av de intervjuade lärarna är med i en anti-mobbningsgrupp på sin skola, där hen är något 

kritisk till dess utformning då hen menar att från början hade de en tydlig modell på hur de 

skulle gå tillväga när det sker fall av elever som mår dåligt. Men under senare tid har andra 

bestämmelser kommit och på så sätt har grundmodellen fallerat. Dels har kuratorn och 

sjuksköterskan varit de drivande i gruppen så det har inte varit angeläget att diskutera 

enskilda elevers problem, istället tar lärarna tag i situationer där bråk eller kränkningar 

uppstår på plats med de elever som är inblandade istället. Läraren anser att högstadieskolan 

har blivit splittrad, att samarbetet mellan skolans lärare och övrig personal har försvunnit, det 

har blivit en vi mot dem känsla. Det måste bli mer en fungerande enhet, dessutom har 

internethatet florerat mer i högstadieskolorna, vilket är en farhåga högstadieskolan måste 

jobba mer kring.  

Åtgärdande  

I det åtgärdande arbetet i högstadieskolorna menar rektorerna att i första hand ligger det 

grövsta jobbet med eleverna hos lärarna, sedan kan alltid kuratorerna, elevkonsulenterna 

och specialpedagogerna gå in och stöta lärarna i arbetet. Ibland kan det vara en stämning i 

klassen som uppfattas negativ, och då kan lärarna försöka jobba med att klimatet ska bli 

bättre. Men det kan vara bra att plocka in folk utifrån som finns med och hjälper till och 

kanske ser det hela ur ett annat perspektiv. För eleverna kan det bli mer på riktigt om det 

kommer in en ny individ utifrån, än att se samma lärare som säger samma sak för tjugonde 

gången i ordningen. Det kan bli en effekt utav att eleverna ser det hela mer autentiskt och att 

de menar allvar. Lärarna gör annars det mesta av jobbet genom sin undervisning och 

genomför ibland speciella aktivitetsdagar. Generellt är det samhällsläraren som har ett 

ansvar att diskutera kriminalitetens baksidor bland eleverna, men det behöver inte 

nödvändigtvis hänga ihop med ämnet samhäll. 

 

En rektor beskriver att så fort det blir en allvarligare händelse som anses bryta mot reglerna 

kopplas direkt polisen in i fallet, det är inte skolans uppgift att reda ut kriminella handlingar. 

Dessutom kopplas föräldrarna in och skolan får ge sin syn på saken. Samma period som 

intervjun gjordes berättar hen att det är några fall som skedde i höstas vilka fortfarande 

utreds av polisen och ska upp i förhör. Skolan har en bra dialog med föräldrarna, det är 

främst lärarna eller berörd mentor som har den första kontaken, men när det sker incidenter 

som kan leda till avstängning eller enskild undervisning så är det upp till rektorn att besluta 
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sådant. Även när det handlar om kontakt med media är det först och främst rektorn som ska 

bli informerad och underättad. 

 

I det åtgärdande arbetet bland lärarna är det något kritiska röster som höjs, en lärare berättar 

att hen har sett tendenser på andra högstadieskolor att så fort det blir bråkigt och stökigt 

lokalt eller en sådan sak som att valet till regeringen inte blev bra, händer det att 

samhällslärarna blir tillsagda att göra något med eleverna. Samtidigt medger läraren att 

rollen som samhällslärarna har ett ansvar att diskutera lag och rätt, men det ska även in 

andra moment, så det gäller att kunna planera och ge allting sin tid. En annan lärare säger 

att stödet från ledningen när det väl sker olyckliga incidenter i närheten är obefintlig, 

ledningen vill att vi ska tysta ner de incidenter som inträffar. Detta kan vara en av 

anledningarna till att högstadieskolan får mycket kritik, på grund utav att de istället för att 

prata om problemen öppet, håller tyst om de problem de egentligen har. Läraren anser 

istället att det är bättre att göra eleverna medvetna om vad som pågår, för att desto mer 

skolan håller tyst om det, desto mer spännande och intressant blir det. Det är bättre att prata 

om det, alltså, det man vet så att säga, samtidigt får läraren ett unikt tillfälle att diskutera 

medias trovärdighet. 

 

En annan sak lärarna pratar om är elever som är frånvarande i skolan blir det en väldig tvist 

mellan skolledningen och lärarna, då datorerna på administrationen larma ifall en elev är 

mycket frånvarande. Läraren får då lappar från administrationen där det står omfattningen av 

elevens frånvaro, sedan är det upp till berörd mentor till eleven att sitta och skilja på vad som 

är giltig frånvaro och vad som är ogiltig.  En lärare menar att det bör vara lärarens uppgift då 

denne i många fall vet den egentliga orsaken, istället för att döma eleven så väntar generellt 

läraren ut eleven istället tills denna vågar säga vad som är problemet. Hen berättar vidare att 

om ledningen har dragit igång elevvårdskonferens och kartläggning av eleven med 

sjuksköterskor, kuratorer, rektorer med mera, så finns riskerna att man mer sänker eleven. 

Oftast känner de inte eleven överhuvudtaget utan läser sig till genom vad som har 

rapporterats vilket utgör att det ökar pressen på eleven. Istället för att ringa till eleven själva 

och få förklaringarna direkt så ska allting gå genom berörd mentor och fråga dem om eleven. 

Samtidigt behöver en del elever en röst eller en väckarklocka som säger åt dem att skärpa 

sig medan andra behöver mer en liten knuff, så det är mycket beroende på situationen.  

Påverkan på elever 

Under denna rubrik berättar deltagarna om på vilka sätt deras förebyggande arbete har givit 

märkbar effekt på eleverna.  
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Förebyggande 

Tre av rektorerna på högstadieskolan berättar att än så länge har det varit lugnt på skolorna 

och förhoppningarna ligger i att det förebyggande arbetet har givit en effekt på eleverna. Men 

de kan inte säga i vilken grad det förebyggande arbetet har påverkat elever eller inte, det kan 

även vara andra faktorer som spelar in såsom elevkullar exempelvis. Men det gäller att hela 

tiden ligga i framkant, vara uppmärksam, det kan hända något när som helst och var som 

helst. En av rektorerna har precis genomgått en turbulent termin och är inne i en nystartat 

arbete som ska generera i en lugnare samt trygg skola. Där alla elever och personal ska 

arbeta för att göra skolan till en trygg och lugn plats som alla ska kunna trivas i.   

 

Åtgärdande 

Bland rektorerna menar samtliga att konstruera nätverk runt eleverna är ett vinnande 

koncept där samarbetet med anhöriga, polis, socialtjänsten samt ungdomsmottagningen är 

en grund. Det kan komma fram saker som sker utanför skolan som är utom skolornas 

vetskap. Det är inte att hänga ut ett barn, utan för att hjälpa ett barn som kan vara på väg 

mot fel håll, kan skolan och föräldrarna då jobba på en enad front för denna elev är chansen 

större att lyckas. En rektor bygger ett resonemang på att varje lärare ska veta något om sina 

elever, till exempel att Kalle tycker om att spela fotboll och att Lisa gillar att sjunga, men 

sådana ingångar som inte är direkt kopplade till skolan blir relationen något djupare, man 

sticker inte kniven i någon som man känner. Dessutom kan läraren prata lite fotboll med 

Kalle under matematiklektionen fast han tycker det är skit jobbigt så kanske de bidrar till att 

han kan ta det lite bättre då. Samtidigt medger kan det vara en tunn gräns i skapandet av 

relation mellan elev och lärare, elever är i beroende ställning till lärarna, därför är det även 

viktigt att kunna säga ifrån för att trovärdigheten till läraren samt respekten ska bevaras 

sinsemellan. Ett annat resonemang är att det handlar mycket om att hålla en diskussionen 

levande om undervisningsinnehåll som relaterar till stävjandet av kriminalitet och droger hela 

tiden, att ha ett bra samarbete med alla verksamma på skolan och verkligen på allvar jobbar 

med LP med eleverna. Men rektorerna hoppas att eleverna blir allt mer förnuftiga och suger 

åt sig av de allmänna debatterna i samhället där eleverna tar till sig samt reflekterar över vad 

som händer. 

 

Lärarna på högstadieskolorna är även de inne på samma linje och tror att eleverna får en 

större förståelse för att det kan bli som det blir, inte bara ett utpekande om att det var dennes 

fel eller dens fel. Eleverna blir inte lika dömande efter de har fått jobbat med ett rollspel till 

exempel, än att som lärare stå och visa på tavlan schematiskt hur en domstol och rättegång 

fungerar, utformar läraren ett rollspel blir det hela mer autentiskt och eleverna, vad det 
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verkar, får större uppfattning. De höjer sig en nivå och får förståelse för hur en människa kan 

må så dåligt att den till exempel går in i en skola och skjuter en grupp människor. Oftast när 

klassen har haft en lektion med något som behandlar undervisningsinnehåll som relaterar till 

kriminalitet är de inne i den rättsliga proceduren och kan diskutera och fråga hur länge 

straffen ska vara för personer som har gjort olika brott, det resulterar i en bra diskussion 

bland klassen. Men det kräver att gruppen är duktiga på att diskutera och känner sig trygga 

med varandra så att de som för talan i klassen blir spridd. 

 

Ett annat resonemang lärarna har är att det hela beror mycket på att det är många vuxna 

inblandade i verksamheten, där de gör mycket tillsammans. Där lärarna menar att 

arbetslagen jobbar oerhört tätt tillsammans med varandra och har ett bra samarbete, på så 

vis har de en levande diskussion i arbetslaget kring eleverna. Dessutom får eleverna den 

tryggheten att de får se samma lärare varje vecka i sina respektive ämnen, vilket även det 

kan vara en bidragande faktor till att det är lugnt på skolan. En trygg relation mellan eleven 

och läraren kan utgöra att denne vågar diskutera om saker som är jobbiga eller mobbning 

utanför skolans räckvidd. Det gör mycket att vi som lärare har en vänlig inställning till 

eleverna och se till att alla mår bra, det är en nyckel till framgång. 

 

En del av de tillfrågade lärarna tror inte att dokument såsom värdegrundshäften eller LP har 

en effekt i sig, men handling kontra konsekvens har en större effekt. Som till exempel har 

vissa skolor börjat med att så fort en elev inte befinner sig på lektionen och denne inte har 

någon giltig orsak till sin frånvaro, ska berörd lärare ringa hem till dennes förälder och fråga 

varför eleven inte är närvarande. På dessa högstadieskolor har detta arbetssätt påverkat 

många av eleverna, till exempel en flicka fick inte åka på hockey när hon kom sent, vilket 

innebär att eleverna vill komma på lektionerna. Många elever skyndar sig numera mer på 

lektionerna, framförallt de som är medvetet seg att få in på lektionen. Syftet med det hela är 

att de utpekat struliga eleverna ska komma in på lektionen, så att det inte inträffar incidenter 

ute i korridorerna under tiden lärarna har undervisning.    

Personalen om elevers attityder till alkohol och droger 

Under denna rubrik resonerar deltagarna om hur de tror attityderna till alkohol och droger är 

bland eleverna.   

Förebyggande 

Rektorerna på högstadieskolan är eniga om att det är viktigt att hålla en levande diskussion 

om alkohol och droger ska därmed kunna vara en bidragande faktor till att eleverna inte 

börjar med droger eller alkohol. Rökningen kan vara ett första steg till tyngre droger, 
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utanförskap och kriminalitet, det är få elever som börjar med amfetamin utan att ha rökt eller 

testat snus tidigare. En majoritet av eleverna tycker generellt att det är fel med droger men 

sedan alkohol är det fler elever som är mer liberala till. En del kanske till och med tycker att 

droger är spännande dessutom är det ett sätt att göra revolt emot de vuxna. En rektor 

berättade att hen brukar emellanåt gå runt i korridorerna och samtala med eleverna om 

deras helgaktiviteter då de oftast brukar svara att de ska festa. Men det är inte alla, för det 

mesta är det grupper av killar men det är absolut inte majoriteten av eleverna. För att göra 

sig mer tillgänglig för personalen och eleverna jobbar rektorn mer utifrån cafeterian. Det 

nuvarande rektorsrummet är inte många personer som passerar, men däremot i cafeterian 

passerar nästan alla elever, lärare och övrig personal. Där blir även samtalen mer naturliga 

och spontana, och ibland kan det komma upp samtal som handlar om alkohol och då 

försöker hen diskutera alkoholens baksidor med eleverna och markerar sin ståndpunkt. Dock 

menar hen att det inte blir några långa utläggningar, utan att man helt enkelt påtalar det som 

en vuxen förebild. 

På samma högstadieskola säger rektorn att snusa är inte förbjudet, det står ingenting om 

detta i reglerna, men det är en diskussion som måste vara levande lärare och övrig personal 

emellan med eleverna. Hen berättar att personalen på skolan hade en diskussion om 

huruvida de skulle göra med snusarna. Problematiken är att snusning kan vara relativt 

diskret, i jämförelse med rökning. De regler skolan ska ha måste även kunna efterlevas och 

det är oerhört svårt att se om eleven har snus inne och så blir det diskussioner i klassen om 

att ”den hade inne och det såg du inte”. Och då sa personalen på skolan att tillsammans 

självklart påtala att snus inte är okej, men vi kan inte förbjuda det och lägga ner den tid och 

kraft att diskutera det.  

Något högstadieskolorna har delade meningar om är hur de ska jobba för att motverka att 

eleverna testar droger eller alkohol, somliga har slutat jobbar med är skräckpropaganda för 

eleverna, det är inget som fungerar menar de rektorerna. Utan skolan måste jobba mer med 

att hitta goda argument att kunna säga ifrån till en kompis, hur säger jag nej? Kunna stå 

framför sina kompisar och våga säga nej, det arbetet tror skolorna mycket på. Att skrämma 

ungdomarna med en lunga som har rökt i femtio år är en tid som är förbi. Medan vissa skolor 

anser att skräckpropagandan är ett bra sätt att kunna förmedla ett budskap om droger och 

alkohols negativa följder.  

Lärarna på högstadieskolorna berättar likt sina rektorskollegor att elever generellt har en viss 

liberal inställning till alkohol där det kan vara en viss jargong, oftast bland killarna att det är 

snack om att supa och fest. Men droger är oerhört sällsynt bland eleverna, något enstaka fall 

har uppdagats men det är långt mellan gångerna, oftast är dessa elever isolerade från 
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klassen. På så sätt verkar det vara som om eleverna tycker det är skämmigt att bruka någon 

form av drog. En av lärarna säger att vissa eleverna tenderar att byta ut alkoholen och börjar 

mer rikta in sig på drogerna istället, men menar samtidigt att hen ser en kraftig minskning på 

skolorna när det handlar om alkohol och droger under sin verksamma tid. Sedan berättar 

vissa lärare att det handlar mycket om vilka elevgrupperna är, där en lärare berättar om att 

de hade stora problem med ett stort antal elever som gick i nian som var oerhört frispråkiga 

om alkohol i skolan. Läraren anser att mycket beror på klassammansättningarna eller vilka 

bekanta de har och umgås med. Tjejerna kan vara med mycket äldre killar och där är det 

möjligtvis mer diskussioner om alkohol än vad det är bland killarna i samma ålder. På skolan 

som läraren jobbar i upplevs inte som någon enhet med mycket droger eller alkohol som 

florerar, utan några få elever är det som röker, men inte så våldsamt mycket.  

Åtgärdande 

De rektorer som är med i studien berättar att det finns en del rökare på deras skolor men 

understryker att det är förbjudet att röka på skolområdet oavsett elev, lärare eller övrig 

personal. Fast på alla högstadieskolorna finns det en liten beskärd del av elever som gör det 

ändå och då är det mentors ansvar att ringa till föräldrarna, om det skulle uppdagas att det är 

en nyrökare. Eleverna som fortsätter med rökandet fast skolan har påpekat ett flertal gånger 

att de inte får berättar rektorerna att de är övertygade ifall det åtgärdande arbetet ska ha 

någon effekt så måste framförallt samarbetet med föräldrarna fungera. Men även samarbetet 

mellan polis, skola och socialtjänsten måste även de fungera för att alla ska kunna jobba för 

att hjälpa elever som hamnar på glid, desto fler som hjälper till och kartlägger eleven, desto 

större chans är det att samhället fångar upp elever som mår dåligt. Finns inte responsen från 

föräldrarna så är arbetet på skolan mer eller mindre förgäves. Högstadieskolan och 

föräldrarna måste gemensamt jobba i en enad front för att motverka att barnet börjar röka 

eller dricka, hör de samma röst i skolan som de gör hemma, då är det en endast tidsfråga 

innan eleven överger rökandet. Bland de andra aktörerna i samarbetet såsom polisen och 

fältarna, som är någon form av yngre vuxna vilka fungerar likt kamratstödjare på 

högstadieskolorna i kommunen och under vissa större evenemang på nätterna i staden, då 

generellt det finns tendenser att bli mycket bråk. Syftet med gruppen fältarna är att de ska 

fånga upp ungdomar som är på glid så att skolorna och de övriga i det samarbetande 

nätverket kan fort hjälpa dem att komma till sin rätt igen. Ändå menar rektorerna att de ser en 

avsevärd minskning bland elevernas alkohol samt rök och snus vanor, där de menar att det 

har varit fler elever under tidigare år som har hållit på.  

 

Lärarna har i det åtgärdande arbetet någorlunda lika syn på jobbet med droger och alkohol 

bland eleverna. Det är några elever i klasserna som röker eller snusar, och det läraren gör är 
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att ringer hem till föräldrarna, problematiken är densamma som vad rektorerna svarade, att 

reaktionen är blandad. Skolorna har en bra uppsikt över dem som håller på, men det tråkiga 

är att många gånger försöker de värva nya till dessa grupper. Lärarna svarar som rektorerna 

att nyckeln till stävjandet av rökandet och snusandet är att jobba i en enad front, där eleven 

får höra samma sak oavsett om denne är i skolan eller hemma. Att oavsett var eleven 

befinner sig ska denne höra att rökning inte är bra, att hålla en levande diskussion både i 

skolan och i hemmen menar lärarna. En lärare menar att eleverna tycker det är häftigare att 

röka än att snusa, det är mer synligt. Eleverna oftast är ett gäng som går runt ett hörn och 

ställer sig, det blir en form av coolhetsfaktor bland eleverna. Därav är det större problem på 

skolorna med rökandet än vad det möjligtvis är med snusandet.   

 

Generellt menar lärarna att när det kommer till alkohol är det några som har testat att druckit, 

men många av dem har diagnostiserats för ADHD och mår dåligt. Samtidigt som de oftast får 

en förskönad bild av alkoholen hemma, vilket bidrar till att elevernas ser alkoholen som något 

positiv och vill testa att dricka.  Lärarna kan inte hålla koll på vad eleverna gör på helgerna 

eller fritiden, men då har skolan oftast bra samtal med ungdomspolisen som håller koll och 

informerar ifall något skulle hända. Det är däremot långt mellan gångerna skolan påträffar 

någon elev med tyngre droger. Ibland är det någon elev som får åka och göra test, där 

misstankar kring brukande av droger har funnits. Annars är det tyst från eleverna om droger, 

men misstankar kan finnas ibland. 

 

Droger och alkohol är ett ämne som kan både undervisas av SO-läraren och NO-lärare. 

Något av dessa moment ligger dubbelt i både SO-kursen och NO-kursen och lärarna brukar 

turas om vem som jobbar med alkohol och droger. Men sedan handlar det även mycket om 

den aktuella situationen, florerar det mycket droger på skolan eller att läraren har fångat 

något intressant från tidningen diskuteras det givetvis. Eleverna kanske kommer med någon 

fråga som handlar om alkohol och droger, då är det bra om läraren kan förklara och visa sin 

ståndpunkt. För ämnet alkohol och droger är ingen engångsdiskussion, utan den är levande 

genom hela elevernas skolgång. 

Trakasserier genom den moderna tekniken 

Under denna rubrik redogör deltagarna om hur den moderna tekniken och dess möjligheter 

för trakasseringen, väckt för tankar hos respektive deltagare samt om någon av dem kände 

rädsla för att blivit uthängd. 
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Förebyggande 

Rektorerna på högstadieskolorna svarade att det händer flera gånger på en termin att det är 

kränkningar på nätet, då elev riktat mot en annan elev i både större och mindre omfattningar. 

Det hela kan bero på att eleverna inte har respekt för internet och de sociala medierna, det 

känns inte som verklighet för många elever, ändå kan det vara så otroligt sårande för en 

annan individ. Problematiken med detta är att det sker generellt utanför skolans lokaler och 

inte på skoltid, men det förs senare in i skolan i vilket fall som helst. Personalen får på skolan 

försöka lösa det med de inblandade elever, ibland har kränkningarna varit så pass grova att 

de har polisanmälts, även fast de inte har skett på skoltid. Rektorerna svarar att skolan skulle 

kunna göra det enkelt för sig om de sa att det sker utanför skoltid men det påverkar 

elevernas tillvaro i skolan vilket i sin tur påverkar elevernas engagemang. Mår eleverna dåligt 

måste skolan signalera, vissa rektorer berättar att de är ute på nätet ibland och har lite koll. 

Den här typen av kränkningar har ökat avsevärt sedan möjligheterna med internet och 

sociala mediernas uppkomst. En majoritet av eleverna hänger till och med ut hela sina liv på 

nätet där alla människor kan gå in och kommentera. Många elever förlora hela sitt sociala 

utåtriktade liv genom att de sitter vid datorn, de vardagliga fysiska mötena har försvunnit, det 

har fört med sig en del konsekvenser för sättet att kommunicera mellan människor. 

Dessutom går det oerhört fort att sprida till exempel kränkande bilder eller om en grupp 

elever ska samla ihop ett gäng för att slåss så tar det inte många minuter innan alla uppfattat 

måltavlan, platsen och vilken tid de ska utföra det hela på. Det många elever inte förstår idag 

är att de inte är anonyma när de skriver något på nätet. Från början kan det då vara två 

elever som har en konflikt på ett forum, men sedan kan det vara femtio till hundra personer 

som blir involverade, det kan få oanade konsekvenser. 

 

Rektorerna berättar att lärarna håller diskussionerna levande och pratar ofta med eleverna 

om hur lätt det är att skriva något kränkande till kompis på nätet och vilka följder det kan 

senare leda till. Det är viktigt att skolan tar på sig ansvaret att jobba mycket med eleverna om 

detta, ge information till föräldrarna om att det inte är acceptabelt. Oftast blir en situation med 

kränkningar uppmärksammat av några elever som kommer in till rektorsexpeditionen och vill 

prata, eller så har någon lärare på skolan fångat upp något som de har sett på nätet. Av det 

kan skolan sedan jobba snabbt, ta kontakt med eleverna och försöka lösa situationen. 

 

En annan problematik är mobiltelefonerna som nu har blivit utrustade med kameror, som 

både kan fotografera men även filma, vilket även dem ger upphov till kränkningar. Dock är 

inte internet och telefonerna enbart till det negativa, utan rektorerna menar även att både 

mentorerna samt elevrådet använder Facebook för att enkelt kunna kommunicera med 

eleverna och framföra viktig information. En rektor har en teori om att mycket av den 
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bristande respekten rår de vuxna över då deras mobilvanor inte alltid är att se som förebild. 

Men idag är en telefon nästan som en dator och det gäller för högstadieskolorna att följa med 

tiden. Därför är det viktigt för högstadieskolorna att jobba mycket med värderingar och 

respekten om hur man använder telefon på rätt sätt i skolsammanhang. Men det är viktigt att 

lärarna har en löpande diskussion om huruvida eleverna ska förhålla sig på nätet och även 

hur de ska förhålla sig med mobiltelefonerna. Det finns bestämda regler om hur eleverna ska 

använda mobiltelefonerna, för de kan vara en effektiv uppslagsbok. Det finns alla sorters 

mekanismer såsom miniräknare och ordbok, så då menar rektorerna att det är upp till varje 

lärare att göra en bedömning av telefonerna. 

Lärarna på högstadieskolorna har en liknande syn såsom rektorerna där de ser en ökning av 

trakassering på nätet bland eleverna, där det har varit många anmälningar på skolorna och 

elever som varit hemma och mått dåligt. Problematiken är många gånger de sociala 

mediernas kommentars fält, där alla kan gå in och kommentera. Tjejerna mår generellt sämst 

av det hela, där de till exempel skriver bloggar med ett öppet kommentars fält och då menar 

lärarna att vad som helst kan skrivas och det är ingen av tjejerna beredd på. Har eleverna ett 

öppet kommentars fält och lägger ut bilder på sig själv och skriver personligt, då kommer det 

ibland en kommentar. Och det kommer kanske inte snälla kommentarer alla gånger, det 

måste eleverna vara förberedd på. Men lärarna anser inte att de sociala medierna är enbart 

till det negativt, likt sina rektorskollegor. De använder dem mycket i sin undervisning för att 

skapa grupper till sina elever där det lätt sprids information om undervisningen, det går så 

mycket fotare. Likväl som med användandet av mobilkameror som lärarna försöker att säga 

till om. Men samma sak där är telefonerna ett bra hjälpmedel vid till exempel memorering av 

exempelvis vad som står på tavlan vid gruppindelningar eller ren informationssökning. Ibland 

kan det vara svårigheter att få tag i datorer till alla elever, då ingen elev får en dator av 

skolan, och istället för att jaga runt hela lektionen efter datorerna kan eleverna använda sig 

av sina telefoner som informations sökare. Lärarna kan säga till eleverna att de kan bli 

fråntagna telefonerna en hel dag om de inte sköter sig, vilket styrks av skollagen. Oftast tar 

de ifrån telefonerna för de elever som det är krångligt för, annars vore det mest optimala att 

alla elever fick en varsin dator för informationssökning. 

Åtgärdande 

Rektorerna är eniga i sin förklaring huruvida det åtgärdande arbetet går tillväga när det 

kommer till vem som får ta ansvar för att reda ut fall av kränkning. Det är då i första hand 

berörd mentor som pratar med de inblandade, men det kan även hamna hos 

elevhälsogruppen beroende på situationen. Det finns även en plan för trakasseringen som 

personalen kan falla tillbaka på, som en grundtrygghet. Men samtidigt medger rektorerna att 

alla situationer inte ser identiska ut för varje gång och då måste högstadieskolan anpassa sig 
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och agera utifrån de förutsättningar som råder. Förhoppningsvis kan skolans personal lösa 

det hela med eleverna själva så att förhållandet på skola blir bra för båda parterna, men det 

viktigaste av allt är att det dokumenteras samt att det senare följs upp och ser om det behövs 

ytterligare åtgärder. Föräldrarna tas det alltid kontakt, för ibland kan inte de vara ens vid 

medvetandet om att deras barn blir kränkt eller kränker andra elever på nätet. Vissa fall kan 

det vara än mer problematiskt då den som kränker kan vara anonym, och då får det hela gå 

vidare till polisen, oavsett så polisanmäler skolan om det är en kriminell handling. Sedan kan 

även socialtjänsten få gå in och hjälpa till att utreda ifall vid misstanke att ett barn far illa på 

olika sätt, för att rätt myndighet ska jobba med det de är bäst kompetens i. högstadieskolan 

ska undervisa barnen i den sociala utvecklingen, så att de kan senare kan gå ut i det 

framtida samhället med bestående livskunskaper. Det är viktigt att skolan jobbar med att 

försöka få ett slut på problemet där de kränkande eleverna i situationen har en möjlighet att 

ändra sig och förbättra tillvaron för den utsatte, så båda parterna går lärande även ur den 

situationen. 

 

Lärarna på högstadieskolorna berättar att det bekymmersamma med problem som händer 

på nätet är att oftast är det så pass komplicerat situationer generellt tjejerna sitter i, den tiden 

som det krävs att försöka sätta sig in i vad som har hänt för något, finns inte. Istället skickas 

ärendet hellre vidare till elevhälsovården, åtgärdas inte problemet då heller så får det gå till 

föräldrarnas ansvar. Högstadieskolorna försöker jobba med för hur eleverna ska förhålla sig 

på nätet, dock berättar en lärare att precis före en incident på skolan hade 

klassföreståndaren tagit upp med klassen vad de kan säga och inte på nätet. Senare i 

veckan hör lärarna att några elever från samma klass hotar en annan elev på nätet. Hela 

skolan försöker diskutera med eleverna om värdegrundsfrågor och respekt mot sina 

kamrater på lektionerna, sedan när lektionen har slutat går de ut och gör precis det motsatta 

som lärarna och eleverna hade precis diskuterat om. 

 

När det sedan kommer till mobiltelefoner är lärarna blandade i sina svar, somliga tycker det 

är ett nyttigt hjälpmedel men att den ska användas med respekt. Medan en lärare är kritisk till 

mobiltelefonerna under lektionerna då hen menar att oftast har inte tjejerna någon ficka på 

byxorna, vilket bidrar till att de blir liggandes på bordet istället. Hen berättar även en historia 

om en lärare som en gång samlade in mobiltelefoner under en lektion och la dem snyggt och 

prydligt på ett samlat ställe. Men sedan när det var dags att sluta och mobiltelefonerna skulle 

sorteras ut, då saknades en telefon. En lärare hinner inte ansvara för flera mobiltelefoner 

samtidigt som denne ska försöka ha undervisning samt hjälpa elever som behöver hjälp, 

utan eleverna måste vara respektfulla och inte använda dem. 
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Grövre dåd (endast rektorer) 

Under denna rubrik blev rektorerna tillfrågade hur deras skola skulle ha agerat ifall ett 

scenario såsom en skjutning eller bombhot skulle inträffa.  

Förebyggande 

Rektorerna berättar att det finns en gemensam beredskapsplan/krisplan om skolorna skulle 

råka ut för något hot eller någon form av kris. Där finns en checklista för hur högstadieskolan 

går tillväga samt vilka som ska göra vad i krisgruppen, där kommunen, räddningstjänsten 

och polisen finns när det blir en situation som omfattas av exempelvis bombhot eller 

skjutning. I Krisplanen finns alla nummer som skolan ska ringa när det uppstår något 

allvarligt. En rektor menar att om ett bombhot skulle ske på skolan finns det ingen som har 

makten över det. Det finns en viss utrymningsplan på hur skolan ska gå tillväga, då det finns 

bra och stora lokaler att samla eleverna i. Men dessvärre vid ett bombhot och dess 

fruktansvärda kraft den har, då är det svårt att veta var eleverna ska ta vägen. 

Åtgärdande 

Alla de deltagande rektorerna har erfarenhet utav ett bombhot som skedde för några år 

sedan, då utrymdes alla elever och alla barnen samlades på utmarkerade platser. Sker 

något dylikt ordnas även en sambandscentral i kommunen som ringer i sin tur vidare till olika 

instanser. Sedan till de yngre barnen tog respektive klassföreståndare initiativet att ringa 

barnens föräldrar medan de större barnen fick ansvaret att ringa själva. Efter denna incident 

har kommunen jobbat centralt med utformningen av en mer precis plan, dessutom har 

högstadieskolan en så kallad krisgrupp som kallades in under detta tillfälle. 

En av rektorerna har nyligen varit med om en annan allvarlig incident som inträffade under 

hösten som ledde till att rektorn fick kontakta sin chef och i samråd med henne samt 

förvaltningschefen gemensamt besluta att all undervisning på högstadiet skulle avbrytas. 

Efter att beslutet om att skolan skulle avbrytas samlade rektorn all personal i 

personalrummet medan media samlades utanför i korridoren, för att på bästa sätt både få en 

bättre bild av situationen och kunna informera samtliga vad som kommer ske. Dessutom gick 

rektorn själv runt och informerade om vad som hade hänt och hur personalen skulle hantera 

situationen vidare. Efter det mötet fick var och en av mentorerna samla alla sina elever och 

informera dem om vad som hade hänt samt vad som kommer hända för att sedan se till att 

alla kunde komma hem. Varje mentor fick i uppgift att ringa senare under dagen hem till sina 

mentorselevers anhöriga och förklara situationen som har uppstått i syfte att inte det skulle 

uppstå några falska rykten som florerar.  
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Hot och våld mot lärare 

Under denna rubrik svarade deltagarna ifall de vid något tillfälle känt sig rädda eller hotade 

under sin verksamma tid som lärare respektive rektor.  

Förebyggande  

Till denna fråga var det blandade svar från rektorerna på högstadieskolorna där somliga sa 

att det har känt sig hotad av eleverna vid något tillfälle och någon sa att det inte har känt sig 

hotade. De berättar om att hoten kan variera i vilken grad de är, men som rektor sitter de 

oftast i en utsatt position. Ibland hör även föräldrar av sig till rektorerna och kan vara 

burdusa, då berättar rektorerna att det gäller att vara lugn och först låta dem få ur sina tankar 

först. För det värsta en människa kan göra är att möta den uppretade med att själv vara 

uppretad. Men sedan om man börjar förklara för föräldern så finns det nästan alltid två sidor 

av historian, oftast är föräldrarna okritiska till sina barn när de kommer hem och berättar vad 

som har hänt. Efter ett tags samtal så hittar vi en lösning på situationen och bägge parterna 

blir nöjda. 

 

Det är även blandade svar från lärarna där somliga säger att de har känt sig hotade vid 

något tillfälle, eller känner vissa kollegor som känner sig rädda ibland. Och några av de 

deltagande lärarna har aldrig känt sig hotade på sina arbetsplatser. En lärare berättar att i 

egenskap av lärare kan det istället bidra att lugna ner i vissa situationer. Hen berättar om ett 

exempel då det blev ett bråk i en fotbollsmatch och hen gick mellan grabbarna som bråkade, 

en del av dem kände igen läraren så de började backa och lugna ner sig. En annan av de 

deltagande lärarna berättade om en incident som gjorde att hen kände sig rädd på sin 

arbetsplats. Det var en elev som klev över gränsen och använde en otäck ton som inte var 

rolig, delvis sa eleven att denne visste var läraren bodde. Vilket utgjorde att hen ringde 

polisen och frågade om det gick att spela in vad eleven sade. Men då berättade polisen att 

läraren var tvungen att bära utrusning på sig för att på så i vis kunna spela in det hela i 

hemlighet. Men skulle hen ha haft en bandspelare i ett rum var hen tvungen att berätta att 

samtalet spelades in. Läraren berättar att det var nära att utrustningen åkte på, för hens 

känsla var att denna elev faktiskt kunde stå utanför fönstret till hemmet en mörk kväll. Men 

läraren tog aldrig det initiativet, utan eleven slutade nionde klass och det hela rann ur 

sanden.  

Åtgärdande 

Rektorerna berättar att elever som slänger ur sig olämpliga saker brukar alltid rektorn och 

eleven prata ut om situationen senare, när spänningen i luften har lagt sig, och sedan kan de 

fortsätta heja på varandra i korridoren. När det har varit grova hot som uppstått har 
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rektorerna valt i vissa fall polisanmäla. Att vara rektor är en utsatt position, ofta fattar denne 

beslut som inte är vad alla önskar, det är sådant som rektorer får räkna med och då kan det 

komma någon elak kommentar. Vid vissa tillfällen har de inte valt att anmäla, fast det rent 

juridiskt sett skulle ha gjorts det. Men det har varit de gånger då de inte anser det är något 

egentligt hot. I den meningen att det är allvarligt om en elev säger att denne ska skjuta 

huvudet av rektorn, men det är då vi får se till vilken individ som säger något dylikt, 

rektorerna känner generellt eleverna och vet vilka det är. Den övriga personalen anpassar 

sig oftast till situationen och ser relativt omgående ifall hoten är äkta eller ifall eleverna 

slänger ur sig något i ren frustration. Sen försöker skolan alltid föra samtal med föräldrarna, 

men ibland kan det även vara de som hotar lärare eller rektor och det har till och med hänt 

att de har kommit till skolan. 

 

En av rektorerna har relativt nyligt fått utformat ett speciellt åtgärdande program för två 

elever som har uppträtt eller agerat hotfullt mot lärare. Där det var dels en elev som knivskar 

en lärare i armen, eleven fick då enskild undervisning bortkopplad från skolan. Där de på 

skolan bygger ett särskilt program till eleven som ska vara individanpassa och som sedan 

successivt byggs ut mer och mer. Till exempel har eleven praktik en dag i veckan och sedan 

har denne två gånger i veckan undervisning med sin lärare, resten är eleven hemma. 

Högstadieskolan började med undervisning en dag i veckan, två timmar i streck, men sedan 

när de såg att det fungerade så utökade de en ytterligare dag. Sedan har skolan ytterligare 

en elev som gav en lärare en smäll, där denne också har enskild undervisning i två dagar i 

två timmar med en lärare, samtidigt som eleven måste gå kontinuerligt till kuratorn för att se 

om det hela fungerar. Rektorn förklarar att skolan försöker säkra upp de eleverna som är likt 

tickande bomber, för oftast är det inte bara eleven problemen hägrar kring, utan generellt 

brukar det finnas bakomliggande faktorer som utgör att eleven har ett utåtagerande 

beteende. Vilket även skolan måste försöka hantera och åtgärda. Det är fler instanser som är 

inblandade med de eleverna som har detta speciella utformade programmet. En av dessa 

elever säger till och med att denne saknar skolan och vill gärna komma tillbaka, men när de 

på skolan som är inblandade med denna elev har uppföljningsmöte var tredje eller var fjärde 

vecka så förstår eleven att de på skolan måste se om det hela bär innan det är dags att 

kunna återvända till skolan. När det börjar bli dags för denna elev att återvända till skolan är 

frågan vilken skola denne ska tillbaka till, om det är samma eller om det ska bli en ny där 

eleven inte har en stämpel på sig redan och kanske har bättre förutsättningar att klara sig. 

Samtidigt säger rektorn att det är en liten kommun, så det är inte säker ifall vi väljer att 

placera eleven på en annan skola i kommunen att det blir bättre, det kanske till och med blir 

värre. Det hela handlar om att hela tiden när det gäller elevvårdande ärenden måste skolan 

se till varje elev och varje lösning är inte den andra lik utan skolan måste hela tiden bygga på 
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den elev det handlar om och gå framåt. Och den här eleven fick två betyg nu i jul. På så vis 

konceptet enbart varit till det positiva, dock säger rektorn att detta är ingen långsiktig lösning, 

barn och ungdomar behöver det sociala och träna i grupper, men ibland fungerar inte sådant, 

därför behövs andra lösningar ibland.   

 

I det åtgärdande arbetet bland lärarna berättar de likt rektorerna att de har fått hantera 

verbala uttryck under vissa tillfällen, men inte så att de uppfattas hotfulla. Utan då har lärarna 

kunnat diskutera med eleverna efter ett tag och sedan är det bra. Någon förälder har ringt 

och varit burdusa och är upprörda, men oftast har historien kring eleven i fråga två sidor av 

historien. Så då gäller det att ha tålamod och kunna diskutera genom situationen som 

uppstått. Dock berättar en av lärarna om en hotfull incident som denne försökte åtgärda men 

istället hämmade det hen som lärare. Det hela handlade om en elev som inte hade fått betyg 

av läraren i de ämnen hen undervisade i. Läraren förklarade att alla elever hade fått sina 

betyg och skulle senare gå och äta sin lunch i matsalen. På eftermiddagen skulle alla elever 

återsamlas med sin respektive klassföreståndare så läraren åkte iväg en sväng under 

lunchen och när hen kommer tillbaka står eleven innanför entrén till skolan och är rasande 

samt skriker ut sin frustration över de betygen denne hade fått av läraren. I ögonvrån ser 

läraren några av sina kollegor komma in genom dörren och hen lugnar ner sig något. Men 

istället för att hjälpa till smiter de in genom en personaldörr. Som tur var lugnar situationen 

och läraren lyckades diskutera eleven till sans, men till saken är den att samma dag 

beslagtog samma lärare ett luftgevär på skolan som en annan elev hade haft med sig in i 

lokalerna och siktat på andra elever. Under julens sista dag har skolan som tradition att 

eleverna får klä ut sig och denna elev ansåg att luftgeväret hörde till dennes utstyrsel som 

jägare. Så läraren tog med geväret till rektorsexpeditionen och bad dem där att förvarar det 

där under dagen. Innan dagen var slut gick läraren ner till rektorsexpeditionen och frågade 

rektorn vad denne gjort med luftgeväret då rektorn svarar att eleven har fått tillbaka 

luftgeväret.  Läraren hade då ifrågasatt rektorns agerat och varför denne inte ringt till 

föräldrarna eller åtminstone tagit med geväret till polisen, för skolan bör ha någon slags 

regler när det kommer till luftgevär, dessutom är det antagligen åldersgräns. Sådana gevär 

ger ingen människa livshotande skador, men de kan fortfarande ge upphov till men om de 

träffar ömma punkter såsom exempelvis ögonen. Den enda förklaringen läraren fick av 

rektorn var att det är snart jul och jullov.   

 

Till saken hör att detta hämmade lärarens undervisning och relationen till eleven samt 

ledningen. Det är svårt att få någon bra relation till de eleverna igen, det är svårt att bibehålla 

sig neutral efter något dylikt inträffat. Ett bra klimat i klassrummet måste i grunden finnas en 

bra relation mellan lärare och eleverna, efter en sådan obehaglig situation som läraren har 
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varit med om blir inte relationen densamma igen. Dessutom efter, när hen hade börjat 

reflektera vad som egentligen kunde ha skett i situationen med den aggressiva eleven så 

drar hen tankarna det hela ett steg längre, vad kunde ha skett ifall eleven slog mig? Vad 

kunde ha hänt ifall eleven började söka upp var jag bor och så vidare, det blir ett frostigt 

förhållande lärare och eleven får berättar hen.  

 

Några lärare på högstadieskolorna har en teori om varför vissa lärare ställs inför hotfulla 

situationer där det kan bero på själva individen som undervisar, är det en storvuxen man 

som har pondus i sin undervisning vågar sällan eleverna vara uppstudsiga eller skapa 

konflikter. Men sen kan det även göra mycket med miljön, är det en lugn och trivsam miljö på 

skolan så slappnar eleverna av mer.  

Anmälan av våld och hot  

Under denna rubrik resonerar deltagarna om varför det är så få ur högstadieskolans 

personalgrupp som anmäler fall av hot eller våld till arbetsmiljöverket respektive polisen.  

Förebyggande  

Rektorerna svarar att de tror att många lärare löser det hela på egen hand. Men menar även 

att det kan vara tvärtom, att en lärare beter sig dumt mot en elev och det kommer inte fram. 

Högstadieskolan har mycket att jobba med när det kommer till all sorts kränkningar, hot eller 

våld för det är en tuff värld eleverna kommer till efter skolan.   

 

Lärarna antar att det kanske måste hända något mer innan läraren ska börja agera. 

Förmodligen intalar de sig själv att det inte var så pass allvarligt som det egentligen är, de 

tror att det är en engångsföreteelse, ett sätt för eleven att hävda sig inför kompisarna. Men 

ändå tycker många att hotet känns skrämmande. Lärarna är kluven och kan inte riktigt sätta 

fingret på varför de inte anmäler händelser som kan betraktas som riktiga hot. De berättar att 

det är bättre att eleverna säger håll käften gubbe eller kärring än att de kontrar med att de 

vet var läraren bor. Samtidigt ska läraren kunna stå på sig och låtsats att inte vara rädd 

tillbaka, annars finns risken att eleven vinner.  

Åtgärdande 

På rektorernas högstadieskolor handlar det åtgärdande arbetet att föra diskussioner alla 

parter igenom. Är eleven arg och irriterad så kan denne slänga ur sig något i rent 

vredesmod. Men sen i realiteten vet läraren oftast att det inte kommer ske och då hoppar 

läraren ofta att anmäla. Men svaret på frågan är antagligen att de som är inblandade hittar 

egna lösningar på problemet och skulle den utsatte dra det längre är risken att det kanske 

blir värre än det varit. Det är oerhört trist om lärarna inte anmäler när det väl sker någon 
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hotfull kommentar eller gärning, alla hotfulla situationer anmäls eller berättar för rektorn om 

situationen så det kan bli bättre. Känner inte personalen på skolan eller eleverna att skolan 

har en bra plan som berättar hur skolans personal ska jobba när det kommer till tendenser 

av våld och kränkningar då försvinner förtroendet.  

 

När det har inträffat incidenter med hot, kränkningar eller våldsamt agerande bland 

personalen har rektorerna sett till att det anmäls. Efter rektorerna har skickat in 

anmälningarna så dokumenteras allt på förvaltningsnivå och sedan redovisas allt centralt till 

de fackliga organisationerna. Om det sker ett tillbud, då ska den utsatte skriva under en 

blankett tillsammans med rektorn. Sedan så får tjänstemännen på kommunnivå se ifall det är 

mycket hot och våld på skolan och då kanske de måste diskutera det vidare hur de ska 

kunna åtgärda. 

 

Rektorerna är eniga i sina uttalanden om att som lärare sedan får man ta tag i saker som inte 

är så roliga alla gånger, men läraren får inte backa för det, ingenting blir bättre om läraren 

ser problemet genom fingrarna, då eskalerar det hela istället. Desto tidigare högstadieskolan 

och läraren tar tag i problemet desto lättare är det att inte hamna i trista situationer. Men det 

kommer komma konfrontationer, det är så många olika sorters individer läraren stöter på, 

och alla drar inte ständigt åt samma håll. Som ny är det extra tufft, en lärare med erfarenhet 

kan lättare handla utifrån vad denne har varit med om förut till exempel. Samtidigt ska 

läraren ha hjälpsamma och duktiga klasskamrater, för det är grunden i arbetet, att slippa 

känna sig ensam. Sedan ska även mötet med eleverna bringa energi till dig som lärare. 

Dessutom har alla lärare en stor påverkan faktor på barn och ungdomar, allt de gör påverkar 

dem, läraren är som i en direktsändning hela tiden. Därför gäller det att vara intressant för 

eleverna, en lärare kan inte komma in i ett klassrum med bockad rygg och mumla ointressant 

saker. Läraryrket är ett jobb som handlar om att skapa relationer, för har inte läraren en 

sådan med sina elever kan du inte nå fram till dem. En lärare måste skapa en ömsesidig 

respekt, men ändå inte bli kompis med eleverna. Det hela är en svår balans. Att eleven och 

läraren kan kämpa tillsammans för att kunna uppnå målen, eleverna ska lyckas, det är 

skolans huvudsakliga uppdrag.  

 

En av rektorerna har haft mycket incidenter i höstas, vilket ledde till att hen satte in extra 

resurser i korridorrena som ska vara en extra trygghet för eleverna i korridoren och kunna 

sätta sig ner och prata med eleverna. Därför har faktiskt dessa två dessutom att rektorn själv 

går runt i korridorerna, givit en lugnande effekt på eleverna. Men rektorn menar även att det 

är en del av lärarjobbet att bygga en relation till eleverna och finnas tillgänglig, så dessa 

åtgärder är inte på något sätt att ta ifrån lärarna det jobbet, utan dessa resurser ska se till att 
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det inte händer något mellan lektionerna. Det är alltid bra med någon extra resurs som kan 

rycka in och täcka upp för en lärare ifall det skulle ske någon incident som måste redas ut. 

 

Lärarna berättar att anmäla ett fall är en lång och krånglig procedur där det bland annat ska 

kontaktas skyddsombud och rektor. Någon av lärarna är frågsam om vem som har ansvaret 

av att anmäla. Samtidigt medger några av lärarna, att skolan står inför en 

konkurrenssituation i och med privatskolornas framfart. I det fallet tror lärarna att det stannar 

på skolan för att visa en sida att skolan är lugn. En högstadieskola som försöker sopa det 

hela under mattan ökar riskerna att det hela eskalerar och blir värre än vad det från en början 

var. När det ska anmälas så måste läraren gå en pappersväg först och främst, men 

egentligen skulle denne likväl kunna gå direkt till polisen och berätta fallet. Men går läraren 

den vanliga pappersvägen ska det även utredas och då är risken att det blir en segdragen 

procedur, två historier ska höras och sedan utredas, innan någon dom faller över hur 

skolledningen ska göra så har läraren praktiskt taget glömt bort vad det handlade om. 

Läraren börjar sedan anse efter ett tag att det inte var så farligt ändå. Men samtidigt medger 

lärarna att det räcker inte bara att prata om LP för eleverna och sen är det bra, lärarna är 

tyvärr lite rädda att anmäla.   

Deltagarnas egna tankar kring det förebyggande arbete av kriminalitet  

Under denna rubrik fick deltagarna dra egna slutsatser om hur de skulle vilja jobba 

förebyggande i högstadieskolorna.  

Förebyggande 

Rektorernas visioner om hur högstadieskolan ska arbeta mot kriminalitet svarar de först och 

främst en skola som är helt fri från alla sorters kriminalitet och berättar samtidigt att 

högstadieskolan är egentligen ingen känd brottsplats. Men skulle om de skulle få välja måste 

det ges möjligheter att avsätta resurser och hela tiden jobba förebyggande. De pengarna 

rektorerna får ska användas till skolans verksamhet, skulle rektorn då anse att de behövs 

mer personal som jobbar med förebyggandet av kriminalitet så tar denne in mer. Rektorerna 

hoppas att personalen på skolan blir så pass professionella och duktiga att var och en har 

det i sig när det jobbar. Oavsett om läraren undervisar i matematik, spanska eller idrott så 

handlar det även att utveckla eleverna till goda samhällsmedborgare som ska ta över detta 

samhälle. Alla på skolan drivs av ett mål, en värdegrund som lärarna ska förmedla till 

eleverna. Att göra eleverna medveten om att vissa beteenden inte är okej. Skolan ska 

påverka eleverna, den har ett uppdrag att fostra eleverna till att förstå vad som är rätt och 

vad som är fel. Dessutom måste de våga kunna säga ifrån till sina kompisar, stå upp för sin 

åsikt. Jobba för att eleverna vågar säga till sina kompisar när de går över gränsen är ett 
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viktigt arbete. Rektorerna tror starkt på att relationsskapandet som ett vägvinnande koncept, 

så att alla ska känna sig trygga. Att alla i personalen inte går förbi när det håller på att hända 

något, utan är där och agerar, även fast det är jobbigt. Sedan är även skolans samarbete 

med föräldrarna en viktig faktor, att de har en tillit till vad skolan och dess lärare gör med 

barnen. Att skolan är det bästa utöver föräldrarna när det kommer till fostran.  

 

Rektorerna menar även att högstadieskolan kan konstruera team-building övningar där 

eleverna kan skapa trygghet och gemenskap med sina klasskamrater. Dessutom jobbar och 

satsar skolan hårt med ett projekt med kamratstödjare som finns tillgängliga på skolan, som 

är elever i de olika eleverna. De har som uppgift att observera i lokalerna och i eleverna om 

det händer något. Exempelvis om någon sitter ensam ska dessa kunna gå dit och prata, eller 

om någon blir utsatt att de kan meddela det till en lärare eller rycka in själva och hjälpa till. 

 

En rektor berättar att de har startat ett nytt projekt på skolan, killsnack-grupper där 

ungdomssamordnaren, fältarna samt kuratorn ska komma och ha diskussioner. Där kommer 

de vuxna representanterna prata mycket om hur det är att vara en kille i tonåren, några av 

dessa killar som är med i grupperna har kanske inte något vuxen förebild att kunna prata 

med. Diskussionerna kommer även de handla mycket om att stå emot ett grupptryck, hur en 

individ ska förhålla sig och så vidare. Dessutom berättar samma rektor om att de även jobbar 

med tjejerna på skolan och hur de ska våga kunna säga ifrån, inte bara säga det, utan även 

visa med hela kroppen. 

 

Lärarnas har ett resonemang som handlar om att högstadieskolorna måste börja tidigt med 

elever. Skolan måste börja tidigt, de måste ha en helhetssyn och vara ute tidigt i åldrarna. 

Det är ingen hemlighet vilka elever som hamnar lättast i den gruppen och när skolan märker 

det marginaliserar vi gruppen och sätter dem åt sidan. Skolan gör hela tiden lösningar men 

att i de flesta fall så händer det ingenting, det blir status quo. Har skolorna inte tagit tag i 

eleven tidigare i grundskolan är det svårt att kunna åstadkomma några markanta 

förändringar. Som lärare sliter man mycket med elever som är på glid, de som har tufft 

hemma, tufft att skaffa kompisar eller har en viss attityd, det är svårt att hjälpa i alla lägen. 

Läraren kan ha väldigt bra konstruktiva samtal med eleven men tyvärr så känns det många 

gånger som försent, skolan har börjar arbeta med den avvikande eleven alldeles för sent. 

Samtidigt när jagar skolan eleverna med dyslexi och försöker hitta de elever med diagnoser. 

Å andra sidan, menar en av lärarna, att de glömmer istället skolan bort varför de 

normalbegåvade inte orkar vara i skolan istället, några gånger är det ren lathet förvisso. Men 

tyvärr är det dessa elever som hamnar på glid i skolan som grupper med höger extrema 

åsikter eller knarkare samlar upp och tar till sig i sitt gäng, istället för att få gemenskap i 
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skolan kan de grupperna erbjuda eleven det. Kanske inte enbart erbjuda utredningsmetoden 

utan även visa på andra alternativ. Och när skolan väl misstänker något så måste de vara 

snabba och agera, inte avvakta och tro det ordnar upp sig. Hellre ute i tid och försöka rädda 

så många de kan, än att fler elever hamnar på glid. 

 

Ett annat resonemang bygger på elevens föräldrar och deras sätt att fostra barnen. Har 

eleven föräldrar som pratar, diskuterar, har åsikter, en klar linje samt är bra förebilder då blir 

det oftast inget trassel med eleven. Däremot om eleven har föräldrar som är raka motsatsen, 

då tar de efter, barnen blir färgade av sin uppväxt. Är eleverna inblandade i mobbning och 

trakasseringar så har de fått de hemifrån, för det är inte okej att trakassera människor. Alla 

tillmälen såsom bög, fjolla och mes eller rasistiska förolämpningar måste komma någonstans 

ifrån, det har blivit legaliserat hemifrån. En annan aspekt av det hela är att lågutbildade 

familjer blir nedtryckta av familjer vars mamma och pappa är högutbildade. Föräldrarna 

kanske inte har den kunskapen att hjälpa sina barn med läxan ständigt, det är där skolan 

måste gå in och ställa upp för föräldrarna, de kanske inte heller har den sociala och 

pedagogiska tekniken som lärarna besitter. Men att försöka utbilda och informerar eleverna 

om så mycket skolan kan.  

 

En annan åtgärd är att skolan lägger extra resurser på elever som har ett utåtagerande 

beteende, att skolan lägger extra pengar på att rädda elever som är svåra att jobba med 

tidigt, kanske redan vid lågstadiet. För den slanten skolan lägger då kan vara ett sparande i 

framtiden, för dessa elever kostar säkerligen mer när de senare behöver all hjälp på 

högstadiet.  

Sammanfattning  

Här är min tanke att jag ska summera några få insatser som nämns mer frekvent i resultatet 

än andra, för att sedan fördjupa mig i den nästkommande diskussionsdelen. Rektorerna på 

skolorna berättade om LP som en grund för hela högstadieskolans verksamhet som ska 

innefatta allt som har med våld, hot, kränkningar, trakasseringar och så vidare. Den ska vara 

det dokumentet som ska vara levande genom hela högstadiesskolan och talar om hur elever 

och personal ska förhålla sig mot varandra samt vilka regler som gäller på skolan. Det är upp 

till varje lärare att förmedla LP:s betydelse till eleverna så alla blir medvetna om vad som 

gäller, dock är några lärare kritiska till dokumentet och menar att det är just bara ett 

dokument. Däremot är lärarna och rektorerna eniga om att en viktig faktor i arbetet med att 

förebygga samt åtgärda kriminalitet är skapandet av relationer och nätverk. Med relationer 

menas att läraren och eleverna bildar en ömsesidig respekt gentemot varandra så att båda 

parterna känner sig trygga och bekväma i skolan, på så vis kan mycket onödiga incidenter 
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förebyggas. Lärarna och rektorerna anser att om eleverna känner sig trygga med sina lärare 

så kan det diskutera djupare saker som kan handla om ifall de eller deras kompisar mår 

dåligt, eller berätta om de har hört något om en olycklig situation. Begreppet nätverk 

innefattar alla grupper runt om skolan som hjälper till främst elevernas föräldrar. Där både 

rektorerna och lärarna berättade att ett gott samarbete skolan och hemmet är en nyckel till 

att motverka. Till exempel om eleven skulle röka så kan båda skolan och elevens anhöriga 

jobba från båda håll och poängtera att rökning inte är bra, vilket efter ett tags tjat kommer 

göra att eleven slutar så småningom. Att eleven hör samma röst när de är hemma såsom i 

skolan poängterar deltagarna är det viktiga. Andra grupper som är viktiga i nätverket är 

exempelvis polisen, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen som alla jobbar för elevernas 

bästa, en tät dialog dessa institutioner emellan kan rädda många barn som är på glid. För att 

oavsett om det händer olyckliga incidenter på fritiden så menar rektorerna och lärarna att det 

kommer även in i skolansmiljö, därför jobbar skolorna mycket med bland annat elevernas 

användning av internet och dess sociala medier samt bloggar. Där allt mer negativa 

situationer uppstår och deltagarna menar att där måste skolan jobba mer med.  

Dessutom får inte lärarna vara konflikträdda, där rektorerna och lärarna i studien menar att 

ifall de ser genom fingrarna vid vissa situationer av kränkningar eller trakasseringar så är 

riskerna att det hela successivt eskalerar. Att hela tiden vara uppmärksamma och lyhörd 

bland elevgrupperna. Något som lärarna och rektorerna pratar mycket om är även att jobba 

med elevernas förmåga att kunna säga nej, att kunna stå emot ett grupptryck och på så vis 

inte försätta sig i obekväma situationer. Samtidigt påpekar rektorerna att personalen på 

skolan aldrig är ensamma, utan skolan är ett stort lag som ska jobba för elevernas bästa.  

Diskussion 

Arbetet på skolan 

 

Skolan är den institution i samhället som vi alla måste komma till. Därför måste den fungera
83

. 

                                                                                            - Urie Bronfenbrenner 

 

Under denna rubrik så frågade jag deltagarna om hur de jobbar på här på skolan, om det 

fanns några särskilda utformade handlingsplaner för att motverka och förebygga våld och hot 

i skolan. Eller ge något annat exempel på hur de jobbade i deras verksamhet. I Agneta Herlin 

och Bo Munthes bok En tryggare skola, regler och förebyggande arbete mot våld och 

                                                

83
 Nilzon: 2005, S.36.  



51 
 

mobbning skriver de att skolans primära uppdrag är att ge alla barn och ungdomar en chans 

till en likvärdig utbildning för att kunna utveckla kunskaper och färdigheter. Det sekundära är 

att i samarbete med föräldrarna, fostra eleverna till att bli goda medborgare i samhället, vilket 

även framgår i skollagen såsom läroplanerna. Därav är det viktigt att skolans miljö är trygg 

för alla aktörer i skolan verksamhet, oavsett personal eller elev84. Därför, menar Herlin och 

Munthe ska alla skolor ha bestämmelser som rör miljön i skolan och utöver den ska det 

finnas centrala samt lokala överenskommelser om arbetsmiljön. De rektorer som har varit 

med i undersökningen har alla betonat vikten av likabehandlingsplanens roll i skolan, som ett 

levande dokument som ska genomsyra verksamhetens personal samt elever. Rektorerna 

pratade mycket om LP och dess stora roll i verksamheten, som ska vara det heltäckande 

dokumentet som alla ska kunna luta sig tillbaka mot. En av rektorerna diskuterade likt sina 

kollegor om LP, men har vid intervjutillfället nyligen varit med om en del negativa incidenter 

där bland annat grovmisshandel har förekommit under hösten, där skolan verkligen fick se 

ifall LP fungerade och vad som behövdes revideras. Dessutom utformade skolan ett 

värdegrundshäfte där det ska stå hur elever och personal ska förhålla sig på skolan.  

Herlin och Munthe lyfter fram vikten av att årligen följa upp arbete med arbetsmiljön som en 

skyldighet som skolan har. Där det ska upprättas protokoll och dokumenteras, allt i syfte att 

förbättra sig på att undvika arbetsmiljöskador, såväl fysiska som psykiska85. Rektorerna 

understryker som Herlin och Munthe menade, att LP ska utvärderas och uppdateras varje år, 

för att förbättra samt kunna sätta upp nya mål för verksamheten. Rektorerna menar att Det är 

ingen idé att sätta upp mål mot saker som fungerar jätte bra på skolan, utan skolan ska då 

försöka hitta vad är det inte vi är bra på, utan mer den retoriska frågan vad behöver vi jobba 

mer med?  

På en av rektorernas skolor jobbar de med olika infallsvinklar varje år, som förra året jobbade 

de med språkbruket där hen menar på att eleverna ska inte gå och säga förolämpande ord 

till varandra. För risken med att låta eleverna säga till exempel hora till en kompis är att de 

anser det som standardiserat, det vill säga, att det är okej att säga något sådan dylikt. Då är 

det bättre att verkligen poängtera det som lärare att det är inte okej. På en annan rektors 

skola har det skett en del incidenter som inte var bra, därav utformades en ceremoni i början 

av starten på det nya året som skulle bli startskottet för ett arbete mot kränkningar och våld 

på skolan. Alla dessa händelser satte fingret på vad skolan behövde jobba mer med. Dock är 

det några elever som testar detta arbetet, där de ger sig på väggar och skåp, därför har 
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några elever i niondeklass tagit på sig en roll som skolpoliser, allt för att förhindra att skolan 

förfaller.  

En förälder som har ett barn i skolan kan ställa frågan till rektorn, kan du garantera mitt barns 

säkerhet i din skola? Svaret på denna fråga kan inte vara självklart, ja, det kan jag. Däremot 

ska rektorn svara att denne kan göra allt i sin makt för att skapa en trygg skola för eleverna. 

Därav rekommenderar Herlin och Munthe att skolorna utarbetar en skolpolicy om tryggheten 

och säkerhet86. Ivar berättar att på deras skola har de satsat mycket personella resurser som 

ska kunna avlasta klasslärare samt mentorer i det preventiva arbetet, där syftet är att fler 

vuxna ska vara ute i skolans lokaler och bidra till att det är lugnt på skolan. Dessutom ska de 

elever med koncentrationssvårigheter som behöver mer hjälp få det stöd som de behöver. 

Ann-Britt Grünewald som har varit aktiv i den svenska kriminalvården sedan början på 1970-

talet skriver att i de flesta levnadsberättelser från internerna finns det episoder i livet som 

visar på att de har varit med om mobbning, antingen som mobbare eller den utsatte. 

Grünewald skriver: Svikna barn bygger upp en ilska inombords, ibland så rinner denna ilska 

över och drabbar den som råkar stå i vägen87. En annan författare Svein Otto Aarland 

framför i sin bok Mobbing och våld – Hur du förebygger, om vikten av att ingripa när det sker 

trakassering eller kränkande behandling, bättre att ingripa en gång för mycket än en gång för 

lite. Mobbarna har en tendens att bagatellisera sina handlingar menar Aarland, och ofta svårt 

att prata om det hela för andra. Dessutom skyller mobbaren ofta på andra eller på offret88.  

Rektorerna är samstämmiga om att LP har en betydande roll i skolan och att den ska 

utvärderas samt revideras varje år. Där alla inblandade i skolorna ska få delge sin åsikt kring 

vad som behöver förbättras. Ann-britt Grünewald är inne på att mobbningen i skolan 

innefattar kränkningar, hot och i vissa fall ren misshandel. Där alla människor har rätt att 

skyddas mot sådant, brottsbalken gäller oavsett ålder och varje misstanke om brott ska 

anmälas till polisen. Det är inte skolans sak att avgöra, utan rätt människor ska jobba med 

det de är bäst på89. Rektorerna kommer in på hur de jobbar med att förebygga kränkningar 

och talar även om att hen gör en del polisanmälningar per år men att i de flesta fallen övertar 

socialtjänsten arbetet i och med att de flesta eleverna inte är myndiga. Matilda Rangborg 

skriver i sin bok Ta din unge och spring – Om barn som utsätts för brott i skolan, att BRÅ:s 

rapport om det grövre våldet i skolan år 2009 var sällsynt i de svenska skolorna90. Däremot 

är den bilden skev då cirka 2000 niondeklassare utsätts för grovt våld varje år, så pass grovt 
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att de måste uppsöka en läkare91. Kriminologen Felipe Estrada bekräftar den bilden och 

medger att antalet anmälningar från skolan har ökat de senaste åren, men att det är svårt att 

bekräfta hur mycket det har ökat. Detta på grund av att anmälningarna inte har någon 

särskild brottskod i statistiken92. Rektorerna säger att de på skolan går igenom elever som de 

vet har ett riskbeteende och ser hur det går att försöker lösa det. Skolan försöker titta på 

helhetsbilden på eleven så de ser vilka risker som finns och försöka förebygga sådant. Som 

kan kopplas till en av de teoretiska utgångspunkterna, individuell prevention, som Jerry 

Sarnecki beskriver om i sin bok Skolan och brottsligheten som är en av de mest populära 

behandlingsformer när det kommer till elever med problem. Teorin utgår ifrån att man 

kartlägger elevens bakgrund och inriktar sig främst på situationen inom familjen. Men det kan 

även vara kamraterna som gör att eleven har ett avvikande beteende i skolan, därför är det 

viktigt att arbeta med hela nätverket av sociala relationer samtidigt. Men elevens problem går 

skolan systematiskt igenom familjerelationer, kamratrelationer, relationer i skolan och så 

vidare. För att på så sätt få en övergripande bild av problemet till elevens beteende kan 

vara93. I boken Den onda dagen av Maria Hildefors med flera som handlar om lärares 

erfarenheter av kränkningar på skolor, berättar läraren Mats Wahl i förordet om sina egna 

erfarenheter av att var fjärde elev i Stockholm får gå specialdesignat program för extremt 

svagpresterade. Vilket kan låta bra i sig, dock finns det baksidor med misslyckandet med 

dessa elever. Särskilt för de svagpresterande, Wahl berättar att:  

 

I skolan får de finna sig att bli kränkt och att man kan kompensera sig genom att opåtalat kränka 

andra. Ingen ingriper när flickorna kränks sexuellt. I en gymnasieskola som jag besökte hösten 2003 

uppgav läraren att det inte var ovanligt att de blev tilltalade med benämningar såsom hora, jävla fitta 

och sug min kuk. Då någon av sanktion saknades kunde eleverna göra fingret åt läraren och sedan gå 

därifrån. Man behöver ingen pedagogisk utbildning för att begripa att dessa ungdomar kommer en dag 

bli omhändertagen av polis. Den dagen kommer de bli förvånade, för i skolan hade de nämligen lärt 

sig att kränka människor utan påföljder
94

. 

Att skapa ett nätverk är något som sammanbinder rektorern i deras uttalande om det 

förebyggande jobbet i skolan där Herlin och Munthe skriver att en förutsättning till en bra 

relation mellan lärare och elever är att de verksamma själva arbetar i en bra miljö. Rektorn 

som har det största ansvaret på skolan, är därmed skyldiga att vara uppmärksamma på 

lärarnas relation med elever såväl som sinsemellan. Därför är det viktigt att rektorn tar 

ansvar för arbetsmiljön på skolan och att denne samlar in information från lärare, elever och 
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vårdnadshavare95. Tilliten mellan lärare och elev kan vara en utlösande faktor för att eleverna 

vågar berätta om andra elever som blir utsatta eller elever som planerar på att göra någon 

grov gärning. BRÅ hade en studie där de intervjuade lärare och elever som visade att 

personliga samt positiva relationer till varandra är det bästa sättet att förebygga det grövre 

våldet. Flera lärare i studien berättade att de hade en personlig strategi vilken gick ut på att 

lära känna de mer stökiga eleverna, desto bättre relation desto bättre tyckte de att det gick 

att lösa konflikter96.  Rangborg förklarar att arbetet mot det vardagliga kränkningarna är 

oerhört avgörande för att undvika att våld förekommer i skolan. Att klimatet och relationen är 

bra i skolan mellan skolans alla individer är en viktigt bidragande faktor för det 

brottsförebyggande arbete, med det sagt finns det en glasklar koppling mellan det grövre 

våldet och mobbing97.    

 

Om man skulle dra paralleller till det Aarland skriver i sin bok, där han motiverar det 

förebyggande arbete mot hot och våld med att de bästa metoderna är att skapa en positiv 

miljö bland eleverna, samt metoder eller alternativ som gör att undervisningen blir mer 

engagerande och intressant. Vilket i sin tur leder till att elevernas inlärning sker i klassen, 

gemensamt, där eleverna är ömsesidigt beroende av varandra. Som i sin tur kan vara en 

effektiv metod för att motverka hot och våld. Alla metoder, menar Aarland, som bygger på 

elevsamarbete leder till att eleverna sinsemellan bygger relationer till varandra, en relation 

som kommer antagligen kommer även finnas kvar utanför klassrummets väggar98. Ett rollspel 

kan vara en väldigt bra undervisningsmetod, för att få klassen att arbeta tillsammans där alla 

måste vara med och medverka och ha sin part i rollspelet. På en av rektorernas skolor 

började denna termin med en ceremoni där alla skolans elever samlades på skolgården och 

klippte ett så kallar vänskapsband, som skulle symbolisera ett startskott på ett arbete för att 

skolan ska kunna fungera utan större incidenter. Sarnecki menar att skolans positiva effekter 

på elevernas framtid inte nödvändigtvis inte bygger på de konkreta kunskaperna skolan 

förmedlar. Utan även skolans förmåga att lära ut normer och värderingar, tekniker att 

tillgodogöra kunskaper, former för umgänge med andra människor, sätt att agera i 

förhållande till samhälleliga institutionerna och liknande, ger eleverna en god start i livet. 

Rektorerna anser att det är under högstadietiden som eleverna behöver som mest 

vägledning i livet, det är där de bli tonåringar med alla bekymmer det för med sig såsom 

kärleken, puberteten och så vidare. Sarnecki anser att det skulle innebära att det inte är bara 

kunskaperna som har en positiv effekt på eleverna i det framtida livet. Det kan även vara allt 
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det andra runt omkring i skolan som eleverna tar till sig99. En av lärarna berättade för mig att 

på deras skola har det även där varit en hel del incidenter under hösten som har lett till att 

skolan måste ta krafttag mot de elever som är oroliga. Därför har skolan beslutat att alla 

elever som inte är närvarande på lektionen och har inte ett giltigt skäl till frånvaron, ska 

läraren ringa hem till elevens anhöriga och berätta om att deras barn inte var på lektionen. 

Detta i syfte att alla oftast sker incidenterna utanför lektionstid, då det finns minst närvaro av 

vuxna, därför försöker skolan att få in alla elever på lektionerna. Dessutom ska alla lärare 

vara på eleverna så fort de ser något, allt för att poängtera att det är fel, ett nolltolerans 

arbete. Ett sådant arbete skulle kunna härledas till teoretiska utgångspunkten allmän 

prevention där syftet är att en konsekvens ska resultera i ett straff och på så sätt ska det leda 

till ett avskräckande för andra att försöka göra samma sak.  

 

De lärare jag har intervjuat har alla förklarat för mig att undervisningsinnehåll som relaterar 

till kriminalitet kommer in som en naturlig del i undervisningen delvis för att det är en levande 

diskussion som kan diskuteras beroende på hur det ser ut i samhället eller beroende på 

kursinnehållet, men de har olika tillvägagångssätt för att nå ut till elever. Där en lärare 

berättar att hen använder sig av ett rollspel som undervisningsmetod, för att få det mer 

autentiskt. Allt för att få elever att förstå hur lätt det är att hamna i ett sådant läge. Vilket en 

annan lärare jag intervjuade kommer in på. Läraren medger även att diskutera det negativa 

med kriminalitet är en naturlig del i undervisningen. Men hen har en liten annan variant på 

undervisningsmetod, där det dels blir allvarligt men samtidigt har läraren en viss komisk 

jargong. Med den positiva, något humoristiska undertonen till det egentliga allvarliga ämnet 

kriminalitet, blir lektionen både intressant och engagerande för eleverna. Läraren menar att 

eleverna får större förståelse för hur rättsväsendets procedur går tillväga och det blir en 

givande diskussion i klassen. På min senare fråga hur de följer upp detta i de senare 

årskurserna så svarar läraren att det inte kommer tillbaka, men att hen ibland kan fånga en 

tråd i ett ämne och lägga in etik och moral. En annan lärare berättar likt de ovan nämnda att 

momentet brott och straff är något som inte är återkommande senare, men att de försöker 

koppla dagsaktuella händelser till andra moment. Läraren berättar även för mig att hen 

brukar göra ett projektarbete med sina elever, som handlar om trygghet i staden. Där 

eleverna får intervjua människor i staden och sedan bilda sig en egen uppfattning om vart 

det är tryggast och bo respektive otryggast. Dessutom kommer de in på en av de teoretiska 

utgångspunkterna när vi väl börjar diskutera hur de i hans klasser resonerar kring aktuella 

händelser i närheten som kan vara att lärarna tar vissa elever man tar ett snack med när 

man är resurs eller går i ett grupprum där det är några killar till exempel som läraren vet är 
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känt struliga. Då kan läraren sitta och diskutera med dem, att problemen inte leder till något 

bra. Samtidigt finns möjligheten att samtalet inte leder till något. Läraren ger åtminstone sin 

syn på saken. 

 

Läraren diskuterar om hur de brukar ta ett snack eller fånga upp de mer bråkigare eleverna, 

kan hänvisas till det Sarnecki skriver angående den Stämplingsteoretiska synen, en av de 

teoretiska utgångspunkterna i denna studie. Där resonemanget bygger på hur en individ 

kommer fortsätta med brottsligheten eller annat avvikande beteende, beror på hur hans 

första brott bemöts. Vid upptäckandet av denna individ kan dennes reaktion bli att han eller 

hon börjar uppfatta sig själv som kriminell. Myndigheterna fortsatta reaktion blir att bekräfta 

denna bild och stämpla eleven som kriminell och individen fortsätter med det kriminella. 

Därför ska samhället avhålla sig från att ha en reaktion100. Drar vi då paralleller till skolan och 

lärarens uttalande finns det den raka olikheten till teorin då han tar ett snack med ett visst 

gäng elever i ett grupprum.   

Med en sådan ingripande är att bekräfta elevernas bild av själv som bråkiga, vilket leder till 

att dessa elever ser sig själv som de i klassen som läraren har extra koll på och framstår 

framför de andra i klassen som tuffa. Men det behöver inte vara till det negativa, utan en 

sådan metod kan även exemplifiera vad läraren inte accepterar och på så sätt fortsätter inte 

det negativa handlandet. Dessutom tar lärarna upp en till intressant iakttagelse, då de säger 

att de diskuterar att det inte leder till något gott att utföra en kriminell handling samt 

diskuterar kring LP. Vilket kan kopplas till en annan teoretisk utgångspunkt, Våldstrappan. 

Som handlar om att oavsett var på trappan eleven befinner sig, från gliringar eller 

trakassering upp till mord eller dråp. Oavsett vart eleven befinner sig så måste någon form 

av åtgärd sättas in. Ibland kan det räcka, som i lärarnas fall, med samtal med de berörda, 

men ibland kanske man måste ta ett större steg och prata med föräldrar, socialen eller till 

och med polisen. Vad som menas med våldstrappan är att oavsett vart man befinner sig så 

måste det åtgärdas, annars kan det finnas risker att det trappas upp och blir ännu värre101. 

Dock är en av lärarna kritisk till LP och dess vikt på hens skola, då hen menar att 

dokumentets betydelse, som även har poängterats ett flertal gånger, inte har varit något som 

efterlevs i verksamheten. Men medger samtidigt att LP håller på att revideras och att alla på 

skolan ska få säga sitt angående dess utformning, och därefter är det upp till var och en av 

personalen att se till att LP sedan används. Men dessvärre har det varit ett dokument som 

inte har använts nämnvärt tidigare. 
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Ansvarsfördelningen 

Alla fyra rektorerna berättar att det huvudsakliga ansvaret ligger på dem men att de har 

sedan delegerat ut uppgifter till vissa lärare och andra i personalgruppen. Herlin och Munthe 

skriver att rektorn kan delegera speciella arbetsuppgifter till någon ur personalgruppen som 

ansvarar för arbetsmiljöuppgifterna, för att i ett senare skede följa upp detta arbete och 

förbättra102. Rektorerna menar att jobbet med förebyggande och åtgärdande arbetet ligger 

mycket hos mentorerna eller respektive klassföreståndare, men de ska inte behöva vara 

ensam utan bland annat ska kuratorer och elevhälsoteam kunna komma in och stötta upp 

lärarna som ett sammansvetsats lag. Dessa grupper träffas några gånger om året och 

diskuterar och desto mer saker som händer desto tätare blir träffarna grupperna emellan.  

Rektorerna menar att det är samhällsläraren som har ett ansvar att undervisa i stävjandet av 

kriminalitet, men det behöver inte nödvändigtvis vara just den läraren.  Men en rektor måste 

alltid vara den som har det yttersta ansvaret och för att hålla sig uppdaterad kan skolorna ha 

speciella tillfällen såsom personal möten eller enskilda samtal för att rektorn ska kunna få 

information om läget löpande103. De berättar även att på skolorna träffas rektorerna, 

elevhälsoteam och lärare en gång i veckan oftast, men det faller bort någon gång då och då. 

De diskuterar då kring hela problematiken, till exempel elevers välmående och hur det går för 

eleverna. Så fort det blir en allvarligare händelse som anses bryta mot reglerna kopplas 

direkt polisen in i fallet, det är inte skolans uppgift att reda ut kriminella handlingar. Dessutom 

kopplas föräldrarna in och skolan får ge sin syn på saken. Vilket kan sättas i relation till Jerry 

Sarneckis teori om Individuell prevention, som inriktar sig på enstaka elever eller grupper av 

elever som har problem eller uppvisar ett avvikande beteende i skolan. Där skolan försöker 

kartlägga eleverna som mår dåligt och se om det finns problem runtliggande orsaker som till 

exempel i familjen eller relationen med vännerna istället för att enbart se till eleven104. Skolan 

har annars en bra dialog med föräldrarna men att det är främst lärarna eller berörd mentor 

som har den första kontaken, men när det sker incidenter som kan leda till avstängning eller 

enskild undervisning så är det upp till rektorn att besluta sådant. Även när det handlar om 

kontakt med media är det först och främst rektorn som ska bli informerad och underättad. 

Även Lärarna diskuterar om skolor som i grunden hade en utarbetad modell för hur de skulle 

gå tillväga med elever som mådde dåligt, alltså en Individuell prevention då skolorna jobbar 

utifrån elevernas bakgrund. Men på senare tid berättar en lärare att skolverket har kommit 

med kritik på utformningen kring sådana modeller och skolan bestämde att bland annat 

kuratorn och skolsköterskan skulle vara med. Vilket har resulterat i att de har blivit de 

                                                

102
 Herlin & Munthe: 2005, S.18. 

103
 Herlin & Munthe: 2005, S.18. 

104
 Sarnecki: 1987, S. 147. 



58 
 

drivande i gruppen och med det menar läraren har idén fallerat. Det känns inte angeläget att 

diskutera enskilda elevers problem eller tendenser. Istället har det övergått till en annan teori, 

den Stämplingsteoretiska där elevens förflutna blir uppdagat. Läraren menar på att det är 

generellt lärarna som har den bästa kollen på hur eleverna mår och hur de fungerar, ska då 

kurator som inte känner denna elev komma och diskutera vad som står på ett dokument så 

blir det inte autentiskt, det blir att de stämplar eleven. Men samtidigt menar läraren på att de 

flesta incidenterna som händer får lärarna själva ta tag i på plats.  

Lärarna säger att personalen på skolan, framförallt lärarna har ett ansvar när det kommer till 

att ge trygghet i skolan, men en lärare berättar även på hens skola har en grupp elever 

lessnat på alla stölder som sker på skolan. Bilden som läraren ger mig är att det har skett en 

hel del stölder i elevernas skåp under detta läsår, det är till och med så illa att några individer 

har börjat rotat i fickorna inne i lärarrummet. Därav har några elever som kallar sig 

skolpoliserna tagit på sig en roll att själva försöka stävja all misstänkt kriminell verksamhet 

som sker i korridoren. De försöker driva på och berättar för rektorn eller någon lärare när det 

väl sker något, dock menar läraren att då kommer nästa problem, bevisen. För att kunna 

fastställa en kriminell handling behövs bevis och vittnen, men ofta är det så att vittnena 

hoppar av och vågar inte ställa upp. Läraren menar att det vore bättre ifall vittnena eller 

skolpoliserna kunde vara anonyma, då kanske fler skulle våga säga ifrån eller berätta för 

rektorn. 

Ingen av de tillfrågade lärarna känner någon större press eller ansvar på att de ska 

undervisa eleverna i brott och straff. Alla lärare förstår att de har ett centralt innehåll alla 

kurser utgår ifrån och att det är begränsat med tid för att hinna med allt, men de säger 

samtidigt att ibland när det har hänt någon större händelse i samhället kan någon lärare säga 

det där tar väl du va? Aarland skriver att det viktigaste är att alla tar sitt enskilda ansvar. 

Ingen kan koppla bort och se genom fingrarna på det våldet som pågår runtomkring. Som 

lärare kan de inte säga att det inte är deras bord utan ska erkänna att det som händer på 

skolgården är hela skolans ansvar, först då är läraren beredd på att upptäcka och förebygga 

våldet105. En skola måste kunna erbjuda alla elever en trygg miljö i och med att skolplikten 

gäller. Politikerna måste ge rektorn resurser för att han ska kunna garantera det106. Alla 

insatser som bidrar till trygghet och trivsel i skolan kan göra att det grövre våldet minskar 

påfallande. Vissa insatser är mer viktiga än andra, där det handlar framförallt om att främja 

respekten för alla människors lika värden. Vuxennärvaro, ett gott samarbete med hemmen 

och ett fungerande elevråd är andra bidragande faktorer som kan ha en avgörande 
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betydelse107. På några av deltagarnas skolor har de utformat rastvaktstider för lärarna som 

fungerar bra, för de menar att oftast är det när eleverna har långa raster som tråkiga 

situationer med våld och skadegörelse inträffar på skolan. Effektiva rasvaktsrutiner är viktiga 

i uppdagandet av eventuellt våldsamheter i skolan. En sådan modell är ett viktigt led att 

skapa en miljö för eleverna som blir så harmonisk som möjligt108. En lärare berättade att 

hens skola har satt in extra resurser i form av två personer utifrån, som gjort ovärderlig nytta 

då de är i korridorerna på rasterna och jagar på de elever som skolkar. Dessutom sitter de 

oftast med de elever som är utpekat struliga, vilket innebär att de inte kan ställa till problem 

utan att bli uppmärksammade. Även det kan relateras till Sarneckis stämplingsteoretiska 

synen,  som innebär att skolan pekar ut eleverna som struliga, fast istället för att ge dem 

några konsekvenser av sitt handlande sätter skolan in resurser som håller ett vakande öga 

på dem109. Men även lärarna ska vara ute i korridorerna, då de har som uppgift att vara 

rastvakter. Dock berättar läraren att tiden är knapp och att tidigare hade de speciella tider 

inlagd på schemat, men medan rastvakten var på en del av byggnaden kunde incidenter ske 

på andra sidan av byggnaden. Därför avskaffades de specifika tiderna på schemat och 

istället får lärarna själva istället vakta sin egen enhet så gott det går. 

 

En lärare berättar även att det är oerhört lugnt på hans skola just nu, men att det kan vara en 

färskvara och att det är viktigt att hela tiden jobba hårt med eleverna. Men samtidigt menar 

hen på att de andra skolorna säkerligen jobbar lika mycket med eleverna som hans skola 

gör. Men han har en teori, som kan kopplas till den individuella preventionen, där han 

resonerar att det beror på vilket upptagningsområde skolan har, vilket socioekonomisk 

bakgrund och kultur eleverna har. Läraren menar på att det är svårt att jobba med elever 

som har stora skillnader i värderingar hemma än vad skolan vill att eleverna ska ha. Vilket 

även Sarnecki är inne på samma teori. Sarnecki gjorde en forskning som handlade om en 

studie av ett stort urval av tonåringar där han studerade dess skolprestationer, begåvning, 

avvikande beteende med mera. Resultatet var att han fann skillnader i sammansättning av 

elever i olika skolor. Mycket av skolornas framgång byggdes mycket på vilket 

upptagningsområde de hade. Befann sig skolan i ett område med familjer som hade sociala 

problem hade även eleverna generellt även samma problem i skolan110. 
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Påverkan på elever  

Anne-Marie Körling berättar i Pedagogiska magasinets artikel Se elevens alla lärande 

ansikten  utifrån sina egna erfarenheter att i klassrummet blir alla namn på en klasslista 

verklighet, eleverna kommer in i rummet med olika skolerfarenheter, med olika roller och 

med olika förväntningar. Någon är högljud och sätter sig längst bak, andra är blyga och vill 

helst inte dra någon uppmärksamhet till sig. Någon slår sig ner vid fönstret och tittar likgiltigt 

ut mot skolgården och slutligen är det någon elev som säger hej till läraren med ett par 

nyfikna ögon. Men som lärare behöver denne ha kontaken med eleverna, läraren behöver 

skapa sig en relation till var och en av eleverna för att kunna utföra sitt arbete111. De fyra 

rektorerna pekar på att lärarens jobb är att skapa sig en relation med eleven och dess 

föräldrar är viktigt. Där rektorerna bygger ett resonemang på att om en lärare vet något om 

varje elev så förebygger det mycket, att bara kunna prata lite av elevens intresse stärker 

denne och relationen individerna emellan. Kan läraren prata lite fotboll med Kalle under 

matematiklektionen fast han tycker det är skit jobbigt så kanske han kan ta det lite bättre då. 

Med sådana ingångar som inte är direkt kopplade till skolan blir relationen något djupare. 

 

Samtidigt medger rektorerna att det är en tunn gräns i skapandet av relation mellan elev och 

lärare, elever är i beroende ställning till lärarna, därför är det även viktigt att kunna säga ifrån 

för att trovärdigheten till läraren samt respekten ska bevaras sinsemellan. Kjell R. Nilzon 

skriver att alla individer har ett behov att bli bemött med respekt, om inte individen själv har 

blivit bemött med respekt i sitt liv är det svårt att bemöta andra med respekt. I skolan kan 

eleverna lära sig att acceptera andra, ömsesidighet och förmågan att lyssna till andra, vilket 

är en bidragande faktor till att eleverna senare ska kunna klara av det sociala livet som 

vuxen112.  Rektorerna resonerar att en viktig del i arbete är att ha en bra relation med 

elevernas föräldrar, i och med att det kan komma fram saker som sker utanför skolan som är 

utom vår vetenskap. Det är inte att hänga ut ett barn, utan för att hjälpa ett barn som kan 

vara på väg mot fel håll, kan skolan och föräldrarna då jobba på en enad front för denna elev 

är chansen större att lyckas. Svein Otto Aarland resonerar att om läraren aldrig har varit 

utsatt för mobbning eller våld har denne svårare att upptäcka de elever som blir utsatta än de 

människor som har en viss erfarenhet av mobbing eller våldsamheter. Dessutom påstår han 

att om det är mycket oro, hot eller kränkningar bland eleverna i skolan så kan det leda till att 

läraren uppfattar det hela som bagatelliserar somliga situationer, vilket utgör att det blir än 

svårare att upptäcka elever som blir utsatta113.  
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Lärarna svarade att deras undervisning ger eleverna en större uppfattning om att det kan 

vara bakomliggande orsaker till varför vissa människor begår brott eller mår dåligt. Lärarna 

är inne på ett resonemang om att på skolorna jobbar de avdelningsvis och på så vis får 

eleverna se samma lärare varje vecka, likaså för lärarna som får se samma elever varje 

vecka. På så vis formas en grundtrygghet för eleverna, dessutom samarbetar många av 

lärarna inom samma avdelning så att de kan hålla koll på eleverna. Sarnecki skriver att 

skolan är den institution som starka normer ställs upp och genomdrivs av en annan auktoritet 

än föräldrarna. Därför kan ett beteende i skolan utgöra ett prov på hur ungdomarna kan 

anpassa sig till de krav som kommer senare ställas på dem i samhället. En elev som har 

dålig skolanpassning skulle i och med denna teori utgöra ett allvarligt varningstecken på att 

eleven kommer få allvarliga svårigheter senare i livet114. En lärare berättar att hen inte tror på 

dokument såsom värdegrundshäften eller LP har en effekt i sig, men däremot handling 

kontra konsekvens. Som till exempel har hens skola numera börjat med att så fort en elev 

inte befinner sig på lektionen och denne inte har någon giltig orsak till sin frånvaro, ska 

berörd lärare ringa hem till dennes förälder och fråga varför eleven inte är närvarande. Vilket 

läraren menar har påverkat många av eleverna. Läraren berättar att många elever skyndar 

sig numera mer på lektionerna, framförallt de som är medvetet seg att få in på lektionen. 

Syftet med det hela är att de utpekat struliga eleverna ska komma in på lektionen, så att det 

inte inträffar incidenter ute i korridorerna under tiden lärarna har undervisning. För tidigare så 

kunde dessa elever komma och gå när det passade dem endast. Och det är just under 

denna tid då ingen vuxen närvaro infinner sig det mesta av stölderna och skadegörelsen blir. 

Läraren säger att hen tror hårt på effekter som att ringa hem, och att häften kan vara bra i 

sig, att det står regler för hur eleverna och lärare får förhålla sig i skolan, så att alla är 

medveten om vad som gäller. Denna åtgärd skulle kunna relateras till en annan av Sarneckis 

teoretiska utgångspunkterna, allmän prevention, som syftar till att avskräcka genom straff. 

Hör eleverna vilka konsekvenser det blir hemma för sina kompisar så finns möjligheten att de 

blir avskräckta att komma sent till lektionerna, vilket leder till att den sena ankomsten 

försvinner115. Dock menar vissa lärare i den här studien att om det inte finns någon repsons 

från elevens anhöriga är arbetet mer eller mindre lönlöst. Ann-Britt Grünewald berättar från 

egna erfarenheter att många av hennes fängelsefångar har historier som handlar om sin 

tonårstid där kopplet var alldeles för långt mellan dem och föräldrarna. Som tonåring testar 

de alltid gränserna och när linan löpt ut accepterar de i allmänhet att här gick gränsen. 

Grünewald påpekar likt läraren att ett felaktigt beteende måste ge någon form av konsekvens 
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och den måste komma omedelbart, att ingripa långt efter incidenten är helt värdelöst. I 

lagsporter får spelaren en utvisning direkt ifall denne bryter mot en av spelreglerna som 

spelaren accepterar, för att sedan när denne har suttit av sitt straff, får återvända till sitt lag 

som en fullvärdig medlem igen. Bara mycket grova förseelser ska generera i att spelaren inte 

får spela något mer, så borde även straffsystemet fungera resonerar Grünewald116. I 

Skolverkets stödmaterial Grövre våld i skolan skriver de att det måste finnas ordningsregler 

på varje skola som syftar till att skapa en trygg och lärande miljö. Ordningsreglerna ska vara 

anpassade efter varje skolas unika behov, som senare ska bidra till att miljön blir trygg och 

stimulerande117.   

 

Sarnecki skriver att sambandet mellan kriminalitet och skolprestation är något som ständigt 

diskuteras bland forskare, både bland svenska såsom utländska118. Det är viktigt att rektor 

och skolpersonal är uppmärksamma på den jargong och beteendemönster som råder mellan 

eleverna och ser till att miljön på skolan inte ger eleverna någon chans att kränka andra119. 

Deltagarna är inne på att hålla en diskussion i klasserna levande, att göra dem medveten om 

riskerna och vilka påföljder kriminalitet för med sig, vilket även Skolverket menar att det är ett 

verktyg för att förebygga är att påverka eleverna. Dessutom att lärarna ska försöka förändra 

elevernas attityder och öka medvetenheten om diskriminering och kränkande behandling. 

Skolledningen och personalen måste även själva vara medvetna om de föreställningar och 

normer de pekar på och förstärker genom sitt sätt att vara120. Rektorernas stora 

förhoppningar är att eleverna blir allt mer förnuftiga och samtidigt suger åt sig av de allmänna 

debatterna i samhället där eleverna tar till sig samt reflekterar över vad som händer. 

Droger och alkohol 

Många av rektorerna och lärarna på skolorna berättar om rökningen som är ett problem 

bland ett fåtal elever, snuset är inte så utbrett, men det resonerar lärarna i att det är häftigare 

att röka, det är mer synligt. Samtidigt som eleverna oftast är ett gäng som går runt ett hörn 

och ställer sig, det blir en form av coolhetsfaktor bland eleverna. När det uppdagas att en 

elev röker ringer läraren hem till föräldrarna och oftast blir det förändringar, men ibland blir 

det ingen reaktion från föräldrarna och då är det meningslöst att fortsätta jaga eleverna. För 

det är förbjudet att röka på skolgården, men så fort det uppdagas att det är en nyrökare 

ringer skolans personal hem. Oftast är de som är ny rädda och obekväma som skolan 
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försöker upptäcka och åtgärda så fort som möjligt genom att ringa hem, då slutar de med 

omgående när de har blivit upptäckta i de flesta fall. 

Rektorerna berättar att de emellanåt brukar gå runt i korridorerna och samtala med eleverna 

om deras helgaktiviteter då de brukar svara generellt att de ska festa. Men det är inte alla, 

oftast grupper av killar men det är absolut inte majoriteten av eleverna. En av rektorerna 

berättar för att göra sig mer tillgänglig för personalen och eleverna har hen börjat jobba mer i 

cafeterian, hens nuvarande rum är det inte många personer som passerar, men däremot i 

cafeterian passerar nästan alla elever och lärare. Där blir även samtalen mer naturliga och 

spontana, och ibland kan det komma upp samtal som handlar om alkohol och då menar 

rektorn att hen försöker förmedla alkoholens baksidor med eleverna och markerar sin 

ståndpunkt. När det kommer till alkohol och droger berättar lärarna att eleverna är relativt 

liberala till alkohol men däremot droger är det oerhört tyst om. Skolorna har haft fall med 

elever som har använt sig av droger, men de eleverna är generellt isolerade från gruppen 

och det är, vad det verkar, ingen i eleverna som verkar tycka att det är häftigt med droger, 

snarare tvärtom, det är skämmigt. Fast det är långt mellan gångerna, men det är elever som 

får åka och göra test ibland när misstankar om droger har funnits. Herlin och Munthe skriver 

att det första en skola ska göra vid misstanke om användning av droger är att tala med 

eleven, som då får en möjlighet att kunna förklara sig, särskilt om misstankarna är relativt 

vaga. Den personen som i första hand ska tala med eleven är den ur personal gruppen som 

vid första tillfället misstänkte att eleven brukade droger. Sedan får ledningen göra en 

bedömning huruvida de ska gå vidare, ibland kan de endast räcka med att tala med 

föräldrarna och ibland går det till polisen eller socialen121. Skolverket berättar att skolan inte 

får göra några drogtester, utan att det krävs författningsstöd för att göra något dylikt med 

någon elev. Det krävs ett godkännande av anhöriga innan något test kan göras122. 

En lärare tycker sig att eleverna tenderar att byta ut alkohol och siktar in sig mer på 

drogerna. Hen talar om att det är vitala skillnader på hennes skola mellan olika klasser, där 

fjolårets nior var extrema när det kommer till att prata om alkohol, snus och röka. Eleverna 

var oerhört frispråkiga kring ämnet på raster och i klassrummet. Mycket tror hen beror på 

klassammansättningarna eller vilka bekanta de har och umgås med. Tjejerna kan vara med 

mycket äldre killar och där är det kanske mer snack om alkohol än vad det är bland killarna i 

samma ålder. Enheten på skolan som läraren jobbar i upplever hen inte som någon enhet 

med mycket droger eller alkohol som florerar, utan några få elever är det som röker, men inte 

så våldsamt mycket. En av rektorerna berättar att på hens skola är det inte förbjudet snusa 
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men det är en diskussion som måste vara levande lärare och övrig personal emellan med 

eleverna. Rektorn berättar att personalen på skolan hade en diskussion om huruvida de 

skulle göra med snusarna. Då problematiken var att snusning kan vara relativt diskret, i 

jämförelse med rökning. Rektorn säger att de regler skolan ska ha måste skolans personal 

kunna efterleva och det är oerhört svårt att se om någon har en snus inne och så blir det 

diskussioner i klassen om att den hade inne och det såg du inte. Och då bestämde rektorn 

och övrig personal tillsammans att självklart ska personalen påtala för eleverna att snus inte 

är okej, men skolan kan inte förbjuda det och lägga ner den tid och kraft att diskutera det. 

På rektorernas skolor diskuterar personalen med eleverna om droger och alkohol, där de 

flesta av rektorerna märker en markant minskning på antalet som röker. Vilket är ett viktigt 

jobb för skolan i och med att en av rektorerna anser att rökningen kan vara ett första steg till 

tyngre droger, utanförskap och kriminalitet. Det är få elever som börjar med amfetamin utan 

att ha rökt tidigare. Rektorerna berättar att eleverna på skolorna tycker majoriteten att det är 

fel med droger men sedan alkohol är det fler elever som är mer liberala till. Grünewald 

berättar om sina erfarenheter från Österåkerfängelset med kriminella narkotikamissbrukare 

där alla hade historier som ofta handlade om förhållanden med brist på stark, känslomässig 

relation till en vuxen förebild i barndomen samtidigt som de berättar om oförmågan från 

skolan att ge dem verktyg till deras olika behov. Vissa av de här människorna blev till och 

med utvisade från skolan redan i lågstadiet. Problematiken blir då att dessa individer som har 

ett starkt bekräftelse behov, tvingats bli sedda och bekräftade på andra håll i vuxenvärlden, 

vilket leder till att de söker sig till gäng där de blir bekräftade och generellt hamnar i äldre 

tonårsgäng som kan trycka på denna osäkra individen med droger och leda in på den 

kriminella banan123. Nilzons berättar att det finns starka band mellan aggressivitet och att ha 

blivit avvisad eller sviken under sin barndom. Aggressiva barn har dålig impulskontroll och 

uttrycker sig generellt genom våld eller hot. Många täta besvikelser leder till en uppladdning 

som resulterar senare i aggressivitet124.  

Rektorerna säger att skolan måste jobba mer med att hitta goda argument att kunna säga 

ifrån till en kompis. Hur säger jag nej? Kunna stå framför sina kompisar och våga säga nej, 

det arbetet tror de mycket på. En lärare vet att det är några elever i hens klass som röker, 

och det de som lärare göra är att ringer hem till föräldrarna, problematiken är dock att 

responsen är blandad. Har inte skolan med sig föräldrarna är det svårt att försöka 

åstadkomma något under skoltid, det blir dubbla budskap för eleven. När det kommer till 

alkohol är det några som har testat att druckit, men många av dem har diagnostiserats för 
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ADHD och mår dåligt. Samtidigt som de oftast får en positiv bild av alkoholen hemma, vilket 

bidrar till att bilden förskönas och de vill testa att börja dricka. Även Jerry Sarnecki medger i 

sin bok Skolan och brottsligheten att blivande våldsbrottslingar och narkomaner uppvisade 

betydligt oftare risker i sin uppväxtmiljö och saknade oftare positiva förutsättningar125.   

Skolornas syn på den moderna tekniken  

Svein Otto Aarland skriver i sin bok Mobbing och våld att om förebyggande och åtgärdande 

arbetet ska kunna fungera måste samarbetet mellan skolorna och föräldrarna fungera. 

Skolan bör skapa en situation där föräldrarna inte är blyga för att berätta vad som händer 

med deras barn under fritiden. En bra relation mellan läraren och eleven eller föräldrarna kan 

vara en förutsättning för att det ska kunna lyckas126. Rektorerna berättar om problematiken 

med de sociala medierna som sker utanför skolans lokaler och inte på skoltid, men det förs 

senare in i skolan i vilket fall som helst. Dessa problem får personalen på skolan försöka lösa 

med de inblandade elever, ibland har kränkningarna varit så pass grova att de har 

polisanmälts, även fast de inte har skett på skoltid. En rektor berättar att som skola skulle de 

göra det för enkelt för sig om de sa att det sker utanför skoltid, för det påverkar elevernas 

tillvaro i skolan vilket i sin tur påverkar elevernas engagemang. Mår eleverna dåligt måste 

skolan signalera. Herlin och Munthe skriver att de flesta hot som barn och ungdomar uttalar 

utförs aldrig i verkligheten, många gånger är hoten en symbol för att visa sig tuff och få 

uppmärksamhet127. Rektorerna talar även dem om problematiken som är realitet i dagens 

samhälle och berättar att han tycker det är obehagligt. Dessutom går det så fort att sprida till 

exempel kränkande bilder och om en grupp elever ska samla ihop ett gäng för att slåss så 

tar det inte många minuter innan alla uppfattat måltavlan, platsen och vilken tid de ska utföra 

det hela på. Alla lärare försöker prata med eleverna om hur lätt det är att skriva något 

kränkande till kompis på nätet och sedan inte stå för det. Det känns inte som verklighet för 

många elever, ändå kan det vara så otroligt sårande för en annan individ.  Därför är det 

viktigt att skolan tar på sig ansvaret att jobba mycket med eleverna om detta, ge information 

till föräldrarna om att det inte är acceptabelt. Även lärarna medger att de har sett en ökning 

av trakassering på nätet bland eleverna, där det har varit många anmälningar, elever som 

varit hemma och mått dåligt i andra elever på skolan. Men i de eleverna är det stora 

slitningar mellan eleverna. Det största problemet är de sociala mediernas kommentars fält, 

där alla kan gå in och kommentera. Tjejerna mår i särklass sämst, där de kan till exempel 

skriva blogg med ett öppet kommentars ruta och då menar lärarna att vad som helst kan 

skrivas och de är inte dessa tjejer beredd på.  
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Lärarna berättar att även på Facebook så måste eleverna förstå att det jag skriver till någon 

är samma sak som att säga det i verkligheten, ansikte mot ansikte. Det är inte det lättaste att 

radera det som redan skrivits, det är lätt att säga som vuxen till ungdomarna att vara 

försiktiga, men för dem som är inne i det är det inte så lätt. Det bidrar till mycket onödigt bråk 

och tjafs. 

Grövre dåd  

De rektorerna i studien svarade alla att de hade haft ett bombhot mot sin respektive skola för 

några år sedan, då verkligen alla dokument som behandlade krissituationer blev. Herlin Och 

Munthe skriver att bombattentat eller bombhot hör till ovanligheter i svenska skolorna, men 

det är inte heller något som aldrig förekommit128. Även om bombhoten förekommer sällan 

måste skolorna ha en tydlig och klar plan för hur de ska agera när det väl sker, för en dag 

kan det smälla. Dock menade en av rektorerna att när det väl utformas ett bombhot finns det 

ingen som har makten över det, på skolan finns utrymningsplan och bra lokaler att samla 

eleverna i, men dessvärre har en bomb en fruktansvärd slagkraft och då är det svårt att 

egentligen planera var skolan ska placera eleverna samt personalen. 

 

Karin Nordblom och Ulla Magnusson Rahm skriver i boken När det krisar i skolan, en 

handledning vid kris och katastrof att det är viktigt att oavsett hot att ta det på största möjliga 

allvar, men det är inte rektorns jobb som ska avgöra hur pass autentiskt hoten är, det ska 

polisen göra. Därav är det av yttersta vikt att rektorn genast kontaktar polisen och be dem 

komma till skolan. Men rektorn ska ändå förbereda sig på samma sätt som en 

brandövning129. Vilket även rektorerna har gjort när det väl skett, alla elever utrymdes och 

samlades på utmarkerade platser. Sker bombhot eller någon incident av den nivån ordnas 

även en sambandscentral i kommunen som ringer i sin tur vidare till olika instanser. En 

ordentligt genomtänkt och tydlig plan kan vara ett förebyggande sätt att minska riskerna för 

panik bland grupperna uppstår, för ibland kan paniken som uppstår vara det som är det 

ultimata syftet med hotet130. En av rektorerna i studien berättade om en incident där ett farligt 

föremål var inblandat som skedde på hens skola under året, där rektorn och 

förvaltningschefen beslutade att avbryta all undervisning samma dag.  Peter Gill som är 

professor vid Högskolan i Gävle har forskat kring skolskjutningar och mobbning där han 

anser sig sen en koppling mellan mobbning och förekomsten av grövre våld i skolan. De 

individer som utför grovt våld är ofta människor som själva har blivit utsatta för mobbning. Gill 

uttalar sig att,  
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I USA när man har försöka få fram en gärningsmannaprofil av de elever som har utfört ett grövre dåd 

finns en gemensam nämnare. 75 procent av de människorna har utsatts för varaktig mobbning, de har 

accepterat sin ensamhet och gett upp. Men Gill menar att den svenska skolan gör ett oerhört bra jobb, 

men problemet ligger i att skolorna i Sverige har en övertro på att planer, myndigheter och visioner 

kan leda till en förändring hos elever med avvikande beteende. Då är det bättre att skolorna medger 

sina problem istället för att inte tro sig ha dessa problem, det är ett stort problem idag
131.  

 

Svein Otto Aarland skriver att elever som har varit passiva åskådare till våldsutövande, tiger i 

regel med vad de har bevittnat. De är rädda att bli betraktade som en person som avslöjar 

för läraren och senare bli utstötta ur kamratkretsen eller bli ett offer för mobbningen själv. 

Skolor som ligger på områden där det råder tuffa omständigheter kan upplevelserna av 

våldet betraktas som något ovanligt 132.  

Hot och våld mot lärare  

Vid denna fråga var det blandade svar från deltagarna, där några säger sig ha känt sig 

hotade någon gång under deras tid som verksamma på skolan, sedan menar de att hoten 

kan variera i vilken grad de är. Många gånger är när en elev uttalar ett hot mot en ur skolans 

personal grupp så utförs det inte i verkligheten, generellt vill bara eleven ha uppmärksamhet 

och visa sig tuff framför sina kompisar133. Om en elev slänger ur sig olämpliga saker brukar 

rektorerna alltid prata ut med eleven om det senare, när spänningen i luften har lagt sig, och 

sedan kan de fortsätta heja på varandra i korridoren. Rektorerna menade att det är sådant 

som de får ta, när de sitter i en utsatt position som den personen som har det största 

ansvaret på skolorna. Det är en allvarlig förseelse om en elev säger att denne ska skjuta 

huvudet av rektorn, men då ser berörd personal till vilken individ som säger något dylikt, 

oftast känner den berörda personalen eleverna och vet vem hen är. Personalen anpassar sig 

generellt till situationen och ser relativt omgående ifall hoten är äkta eller ifall eleverna 

slänger ur sig något i ren frustration. De gångerna hoten har varit grova och uppfattats som 

autentiska har rektor eller berörd personal polisanmält händelsen. Skolverket poängterar att 

när det finns ett hot om grövre våld måste skolledningen agera omedelbart, lagstiftningen ger 

även skolledningen och personal befogenheter att ingripa ifall våldsituationer uppstår. En 

allra första åtgärd är att generellt genomföra en hotbildsbedömning för att sedan kunna 

diskutera hur skolan ska gå tillväga, i Sverige ska all brottsmisstanke anmälas till polisen för 

utredning och hotbedömning. Vid lindrigare hot som inte har digniteten av brottsmisstanke 
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kan rektorn ansvara för situationen själv134. Det är oerhört avgörande för skolan att ha ett 

nära samarbete mellan skolan och polisen, att upprätta nätverk är en nyckel till framgång. 

Rektorerna och personal poängterar även vikten av att alltid föra samtal med föräldrarna om 

en hotbild finns, men ibland kan det även vara föräldrarna som hotar personal och det har till 

och med hänt att de har kommit till skolan och är upprörda. Då menar rektorerna att deras 

strategi är att ha tålamod och först låta dem få ur sina tankar först, för det värsta en 

människa kan göra är att möta den uppretade med att själv vara uppretad. Men sedan om 

man börjar förklara för föräldern så finns det nästan alltid två sidor av historian, oftast 

berättar rektorerna är föräldrarna okritiska till sina barn när de kommer hem och berättar vad 

som har hänt. Efter ett tags samtal så hittar de en lösning på situationen och bägge parterna 

blir oftast nöjda. Kjell R. Nilzon skriver själv att det bästa sättet att möta en hotfull person är 

att alltid lyssna färdigt först innan läraren kan kontra och svara på kritiken. Kanske även 

kritiken kan vara konstruktiv i den meningen att den ger ett nytt perspektiv att se problemet 

ur, men det beror även mycket på hur pass mottaglig individen är135. Herlin och Munthe 

skriver att det är skolans ledning som avgör vad som ska gälla för tillträde till skolområdet. 

Skolan har rätten att avvisa de personer som bedöms som obehöriga, skolan ska inte vara 

någon allmän plats då skolverksamhet pågår136. Elevernas föräldrar har inte rätten att vistas i 

skolan efter eget bevåg, där rektorn får avgöra ifall de ska få tillträde på skolan137. 

För några av de intervjuade lärarna inträffade händelser där det var delvis en elev som 

påtalade att denne visste var läraren bodde, vilket uppfattades hotfullt när det även 

innefattade familjen. Sedan var det även en lärare som berättade om en elev som inte hade 

fått betyg i dem ämnen hen undervisade i och betett sig aggressivt senare på rasten. Vid 

tillfällen då elever uttalar sig på ett hotfullt sätt gäller det som lärare att inte backa och visa 

sig rädd för eleven, Nilzon menar att vid en konflikt vill den personen som utför hotet framstå 

som en person som har övertaget i konflikten och få den andra personen att framstå som en 

förlorare138.  Herlin och Munthe skriver att i lärarens yrkesroll ligger uppgiften att ha tillsyn 

över eleverna och se till att det råder lugn och ordning under skoldagen och också fostra 

eleverna efter skolans mål. Därav kan det diskuteras huruvida det är lärarens skyldighet att 

ingripa fysiskt om ordningen är störd. Det finns inte bestämmelser som berättar vilket 

tillsynsansvar läraren har, det finns inte heller några bestämmelser som anger på vilket sätt 

läraren kan tillrättavisa eleverna139. Lärarna berättar att grunden för ett bra klimat i 
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klassrummet måste då en bra relation utformas mellan läraren och eleverna, efter obehaglig 

situation med till exempel hot, blir inte relationen densamma igen. Dessutom efter, när 

individen börjar reflektera vad som egentligen kunde ha skett i den hotfulla situationen så 

drar tankarna det hela ett steg längre, vad kunde ha hänt ifall eleven varit fysisk mot mig? 

När en lärare blir hotad är det svårt att kunna upprätta en bra relation med eleven igen, vilket 

även en av de intervjuade lärarna berättade. Nilzon menar att en situation som upplevs som 

hotfull kan ha oanade följder på en människas psykiska tillstånd som till exempel 

sömnproblem eller ångest140.  

En av rektorerna har under året fått utforma ett program där elever har haft ett aggressivt 

beteende mot lärarna och som skolan ansåg inte kunde befinna sig bland de övriga 

eleverna. Till dessa elever har skolan utformat en undervisning som ska vara 

individanpassat, vilket senare byggs ut mer och mer. Exempelvis har en elev praktik en dag i 

veckan och sedan har denne två gånger i veckan undervisning med sin lärare, resten är 

eleven hemma. Eleven hade till en början undervisning en dag i veckan, två timmar i streck, 

men sedan när de såg att det fungerade så utökade de en ytterligare dag. Sedan har skolan 

ytterligare en elev som har individanpassad undervisning, där denne också har enskild 

undervisning i två dagar i två timmar med en lärare, samtidigt som eleven måste gå 

kontinuerligt till kuratorn för att se om det hela fungerar. Rektorn förklarar att skolan försöker 

säkra upp de eleverna som är likt tickande bomber, för oftast är det inte bara eleven 

problemen hägrar kring, utan generellt brukar det finnas bakomliggande faktorer som utgör 

att eleven har ett utåtagerande beteende, vilket även skolan måste försöka hantera och 

åtgärda. Och det menar även rektorn då denne berättade under intervjun att barn och 

ungdomar behöver det sociala och träna i grupper, men ibland fungerar inte sådant, därför 

behövs andra lösningar ibland. Därför ansåg inte rektorn att bortkopplingen från skolan var 

någon långsiktig lösning, utan de måste jobba vidare för hur man kan integrera denna elev 

på ett bra sätt igen, så det blir bra för alla parter. Dessutom kommer rektorn in på att skolan 

måste säkra upp de elever som agerar likt tickande bomber, men menar samtidigt att det kan 

ligga bakomliggande orsaker varför eleven har ett utåtagerande, vilket även det kan härledas 

till en annan teoretisk utgångspunkt, individuell prevention. Denna utgångspunkt menas att 

skolan på olika sätt försöker kartlägga situationen när det kommer till relationen eleven och 

föräldrarna men även ungdomens kontakt med övriga i familjen. Oftast är familjens problem 

kopplad till något, det kan vara ekonomiska problem eller missbruk och därmed försöker 

skolan då enligt denna teori fokusera problemet på familjen som helhet och inte eleven som 
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en avvikande individ141. Herlin och Munthe menar att generellt barn som begår 

våldshandlingar mot sig själva eller mot andra, inte sällan känner sig som offer på ett eller 

annat sätt. Eller så är eleven utfryst från grupper och saknar någon vettig vuxen som förebild 

i livet. Dessa barn visar oftast tidigt aggression och om de inte tidigt får stöd så är risken stor 

att dessa aggressioner utvecklas till fysiskt våld142.  Nilzon skriver att många barn får 

uppmuntran av sina föräldrar att använda våld och aggressivitet för att lösa konflikter, därav 

blir det en snedvriden bild av hur en individ kan hantera en konflikt143.  

Anmälan av hot och våld 

Denna fråga och den föregående går hand i hand med varandra då deltagarna är 

sammanstämmiga om att i de flesta fall där eleven uttrycker sig verbalt mot personalen hittar 

de inblandade oftast egna lösningar på problemet. Utan att prata med rektor eller någon 

annan ur ledningen, på så vis försvinner många av fallen. Skolverket skriver att skolans 

personal själva ska göra en hotbedömning och efter det ska de agera, anses det då var så 

pass allvarligt måste polisen kopplas in. Allvarliga hot kan även leda till polisingripanden144. 

Aarland menar att en stor problematik är då lärarna bagatelliserar aggressiva tendenser från 

eleverna, många anser att eleverna leker när de egentligen beter sig våldsamt mot sina 

kamrater, det är redan där läraren måste gå in och markera, annars är risken att eleverna 

agerar successivt grövre mot varandra145. Som den teoretiska utgångspunkten, våldstrappan 

vilken syftar till att ifall lärarna eller annan personal inte tar tag i elevens problem och ser 

genom fingrarna, är risken stor att problemen trappas upp och eskalerar146. Därför blir det 

problem när lärarna intalar sig själv att det är en engångsföreteelse, de tror att det ett sätt för 

eleven att hävda sig inför kompisarna.  Dessutom skriver Aarland att läraren kan lägga för 

mycket fokus kring sin undervisning att denne blir ouppmärksam om vad som försiggår i 

klassrummet bland gruppen147. Några av deltagarna medger att vissa hot från eleverna har 

varit obehagliga, men ändå har de inte valt att anmäla, vilket de inte heller har någon riktigt 

bra förklaring kring. Ett resonemang lärarna har är att proceduren för att anmäla är krånglig 

och oftast långsam. Rektorerna berättade att när de har skickat in anmälningarna så 

dokumenteras allt på förvaltningsnivå och sedan redovisas de centralt till de fackliga 

organisationerna. Om det sker ett tillbud, då ska den utsatte skriva under en blankett 

tillsammans med rektorn. Sedan så får tjänstemännen på kommunnivå se ifall det är mycket 
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hot och våld på skolan och då kanske de måste diskutera det vidare hur de ska kunna 

åtgärda. Herlin och Munthe skriver att när någon allvarlig incident sker på skolan måste 

rektorn eller annan tillgänglig personal till en början bedöma hur akut läget är och vad som 

gäller när det kommer till bland annat läkarvård, tillkalla föräldrar eller övriga anhöriga, 

inblandade i situationen och eventuella vittnen148. Skolverket skriver att det är viktigt att 

ledningen i ett tidigt stadium informerar personal och elever utan dröjsmål när någon olycklig 

incident sker på skolan. Detta är grundat i att information skapar trygghet och förhindrar 

ryktesspridning på skolan149. Därefter ska en bedömning göras om en anmälan ska utformas 

och skickas in till Arbetsmiljöverket, eller inte, vilket ska ske snarast150. Proceduren tar lång 

tid och när det väl är dags för domen så är händelsen bortglömd anser lärarna. Efter en tid 

så övergår tankarna att incidenten inte var så farlig ändå och därför avstår många att inte 

göra någon anmälan. När egentligen lärarna likväl skulle kunna gå direkt till polisen och 

berätta fallet, i och med att alla våldsamma handlingar eller hot är direkt polisiärt.  

 

En av rektorerna berättade att hen har satt in extra resurser, likt rastvakter, i korridorrena 

som ska vara en extra trygghet för eleverna i korridoren och kunna sätta sig ner och prata 

med eleverna. Därför har faktiskt dessa två dessutom att rektorn själv går runt i korridorerna, 

givit en lugnande effekt på eleverna. Skolverket redogör att alla insatser som bidrar till 

trygghet och trivsel på skolan minskar det grövre våldet. Men några saker är mer centrala än 

andra, det handlar främst att främja respekt för allas lika värde. Vuxennärvaro i skolan, ett 

gott samarbete mellan skolan och hem, en fungerande elevvård är även de faktorer som 

spelar in för en god atmosfär på skolan151. Men hen menar även att det är en del av 

lärarjobbet att bygga en relation till eleverna och finnas tillgänglig, så dessa åtgärder är inte 

på något sätt att ta ifrån lärarna det jobbet, utan dessa resurser ska se till att det inte händer 

något mellan lektionerna.  

 

I läraryrket kommer det komma konfrontationer, det är så många olika sorters individer 

läraren stöter på, och alla drar inte ständigt åt samma håll. Men som rektorerna säger är det 

viktigt att som lärare visa för eleverna vad som gäller genom att tydigt framhäva sin 

ståndpunkt. Att inte tolerera när eleverna kallar varandra nedsättande ord eller puttar på 

varandra i uppehållsrummen, vilket ska vara genomgående för all personal på skolan. 

Annars är risken att eleverna får en tvetydig bild utav vad som gäller på skolan och tydlighet 

är något som rektorerna i studien lägger tyngd på. Annars finns riskerna likt den teoretiska 
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utgångspunkten våldstrappan att eleverna successivt trappar upp våldsamheterna till något 

ännu grövre. Ser lärarna genom sina fingrar är det lätt att eleverna går från att kränka någon 

i korridoren till något ännu mer grövre, till exempel ge sig på en elev fysiskt. En skola som 

drabbas av allvarliga incidenter försöker alltid ledningen kartlägga vad som är fel, inte sällan 

då uppmärksammar de att det kan ha pågått under en längre tid där den utsatte till sist orkar 

inte den något mer och avreagerar sig152. Men lärarna ska inte vara ensamma i sitt jobb, utan 

de ska kunna få hjälp av exempelvis kuratorer eller elevvårdsteam. På varje skola ska det 

finnas skyddsombud som har till uppgift att representera personal och elever, som blir 

utvalda ur personalgruppen av personalen och ur respektive klass av eleverna. Dessa ska 

vara förtroendevalda och ska agera som en bro till skolledningen när det kommer till att 

diskutera bland annat arbetsmiljöfrågor på skolan153.  

 

Efter en anmälan har gjorts av skolan ska Arbetsmiljöverket utföra en inspektion, vilket de 

kan göra på egna initiativ oanmälda men ibland kan de även komma på förutbestämda tider. 

Vid besöket kommer inspektörer från Arbetsmiljöverket och samtidigt deltar skyddsombuden 

samt personalföreträdare, där inspektören redogör muntligt för hur denne till exempel 

uppfattar miljön och eventuella brister på skolan, sedan finns det ett antal fler punkter denna 

går igenom. Beroende på hur grov händelsen är gör Arbetsmiljöverket en bedömning som 

sedan kan bli material för polisen154. 

Deltagarnas egna tankar kring det förebyggande arbete av kriminalitet 

Uppfostran innebär gränssättning, men normerna inom familjen kan diskuteras med barnen 

och överträdelser av normerna bör inte bestraffas med våld eller andra typer av kränkande 

behandlingar. Det är viktigt att inte föräldrarna står ensamma i dessa uppdrag att uppfostra 

ungdomarna, det finns ingen tonårsförälder som får höra av sina barn att ingen de känner 

ska vara hemma så tidigt på kvällarna som de själva berättar Sarnecki155. Deltagarna i 

studien är eniga om att skapa nätverk, där bland annat skolan och föräldrarna ska ha en tät 

dialog, är en av de viktigaste nycklarna till att jobba förebyggande. Hör eleven samma 

stämma från skolan såsom från hemmet är det större sannolikhet att barnet snart slutar. 

Sarnecki menar att skolan spelar en stor roll i barnens uppväxt, den är en institution som alla 

individer på ett eller annat sätt kommer i kontakt med, även om denna kontakt blir successivt 

sparsammare desto äldre barnet blir. Dock tror en av deltagarna att elevens problem beror 

på elevens föräldrar och deras sätt att fostra barnen. Har eleven föräldrar som pratar, 

                                                

152
 Herlin & Munthe: 2005, S.16. 

153
 Herlin & Munthe: 2005, S.22.  

154
 Herlin & Munthe: 2005, S.24.  

155
 Sarnecki: 1987, S.180.  



73 
 

diskuterar, har åsikter, en klar linje samt är bra förebilder då blir det oftast inget trassel med 

eleven. Däremot om eleven har föräldrar som är raka motsatsen, då tar de efter, barnen blir 

färgade av sin uppväxt. Är eleverna inblandade i mobbning och trakasseringar så har de fått 

de hemifrån, för det är inte okej att trakassera människor. Alla tillmälen såsom bög, fjolla och 

mes eller rasistiska förolämpningar måste komma någonstans ifrån, det har blivit legaliserat 

hemifrån. Därför menar Sarnecki att skolan bör ha en diskussion med föräldrarna som rör 

barnets beteende utanför skolan, där så kallade föräldraträffar på skolan skulle vara en 

utmärkt chans till att gemensamt diskussion om barnens situationer156. Dessutom ansåg en 

lärare att skolan måste börja tidigt med att kartlägga eleverna som uppvisar avvikande 

beteenden, så det inte går till högstadiet innan skolans ledning börjar agera. Har skolorna 

inte tagit tag i eleven tidigare på grundskolan är det svårt att kunna åstadkomma några 

markanta förändringar. Visionen vore att skolan lägger extra resurser på dessa elever, lägger 

extra pengar på att rädda elever som är svåra att jobba med. Den slanten skolan lägger då 

kan vara ett sparande i framtiden, för dessa elever kostar säkerligen mer senare när de 

behöver all hjälp på högstadiet eller gymnasiet, om de når dit det vill säga.  Likt den 

individuella preventionen, där idén är att kartlägga elevens bakgrund för att få bukt med 

problemen, så anser jag att det finns vissa likheter mellan den första lärarens resonemang 

om att det beror på elevens anhörigas bakgrund som ger upphov till kränkningar, hot, våld 

och så vidare157. Kan skolan då såsom den andra läraren redogör om att lägga en extra slant 

på dessa elever tidigt, finns då möjligheten att skolan skulle kunna minska antalet elever som 

har problem senare i högstadiet och gymnasiet. Dessutom har vissa föräldragrupper svårt att 

själva ta egna initiativ till att kontakta skolorna, därför är det viktigt att bygga på en bra 

relation mellan skolan och elevens anhöriga för att skapa goda förutsättningar till elevens 

utveckling och uppfostran158. Dock finns det vissa nackdelar med denna teori och det kan 

vara att skolan ser till familjen som en helhet i den meningen att de har en barkgrund med ett 

dåligt förflutet, vilket innebär att risken är även att barnet kan få den stämpeln på sig. Dessa 

barn blir oftast då sammanlänkade med begreppet Maskrosbarn som bygger på att barn 

under svåra omständigheter, likt en maskros, kan växa och ändå utvecklas till att klara sig 

bra i framtiden, trots de till synes dåliga förutsättningarna159. Skolverket skriver att i USA har 

skolorna undersökt om det finns möjligheter att se kännetecken på de elever som utövar 

grövre våld och på så sätt förebygga att våldsamma incidenter sker. Problemet är bara att 

många av de ungdomarna som har begått våldsdåd i skolorna är på många sätt olika, de 

dokument med checklistor som har utformats stämmer in på ett stort antal elever, vilket i sig 
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skulle leda till att en stor del elever skulle risker att bli utpekade som potentiella våldsutövare, 

även fast de inte visar någon aggressivitet eller våldsam inställning mot personalen på 

skolan160. En alltmer bred uppfattning är att bästa tillvägagångssättet för att hjälpa 

ungdomarna är att i deras familjer stödja föräldrarna i deras föräldraroll, men skolan ska inte 

ersätta dem med andra vuxna, utan stödja när det behövs och ha ett tät samarbete för att på 

så vis fostra eleverna161. Nilzon skriver att i många fall av olyckliga incidenter spelar stödet 

från familj och vänner en viktig roll när en individ möter motgångar i livet, efterreaktionerna 

av den negativa situationen kan minska ifall eleven har ett brett socialt stöd162. Har inte 

barnet denna trygghet och lever under svåra omständigheter kan det aggressiva beteendet 

vara ett tecken på hjälp163.  

Herlin och Munthe skriver att skolans värld speglar det samhälle som finns i dess omgivning 

och skolan är en plats som är den tryggaste, dock söker sig även hot och våld in i skolans 

verksamhet. Ungdomsvåldet och ungdomsbrottsligheten inte enbart är en skolfråga utan 

även en social- samt politiskfråga som kräver ett djupare arbete. Skolan i sig skapar inte 

våld, inte heller är skolan ensam ansvariga att lösa problemen. Skolpersonalen är de 

personer som oftast ser när ungdomarnas beteendemönster förändras, därför har 

skolpersonalen en viktig roll i det förebyggande arbetet av hot och våld i skolan samt 

ungdomsbrottsligheten164. Deltagarnas drömvision vore en skola helt fri från alla sorters 

kriminalitet, och säger att skolan egentligen är ingen känd brottsplats. Men skulle de få välja 

måste det ges möjligheter att avsätta pengar till resurser och hela tiden jobba förebyggande. 

Sedan hoppas rektorerna att personalen på skolan uppträder professionella, att var och en 

har i sig när det jobbar. Oavsett om läraren undervisar i matematik, spanska eller idrott så 

handlar det även att utveckla eleverna till goda samhällsmedborgare som ska ta över detta 

samhälle. Skolan ska upplevas som en trygg plats att vistas i, vilket utgör att det ställer krav 

på strategier och utarbetade förhållningssätt. En trygg och öppen skola skapar ett bra klimat 

för lärande och skapande av sociala relationer vilket i sig bidrar till att minimera riskerna av 

grövre våld och hot165. 

Rektorerna menar att alla på skolan drivs av ett mål, en värdegrund som lärarna ska 

förmedla till eleverna. Att göra eleverna medveten om att vissa beteenden inte är okej. 

Skolan ska påverka eleverna, den har ett uppdrag att fostra eleverna till att förstå vad som är 

rätt och vad som är fel. Skolans uppdrag är att ge alla barn och ungdomar likvärdig utbildning 
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när det gäller kunskaper och färdigheter. Men i skolans uppdrag ligger också att i samarbete 

med hemmen fostra eleverna att bli fullgoda medborgare. Det framgår i både skollagen och 

läroplanerna166. 

Vidare forskning   

 

En god forskningsmiljös främsta kännetecken är att de studerande i kunskap och skicklighet överflygar 

professorn i ämnet
167

.   

                                                                                                           – Rodolfo Giardino. 

Under min studie har många av deltagarna, framförallt rektorerna, framhävt dokumenten 

såsom LP eller värdegrundshäften som grundstenar till skolans verksamhet, en intressant 

infallsvinkel vore att egentligen se hur pass mycket skolorna lever upp till det dokumentets 

förväntningar? Hur många elever vet egentligen om LP:s existens i skolorna? I och med att 

vissa av deltagarna menar att dokumenten blir oftast så kallade hyllvärmare. Nu har detta 

arbete spretat mycket åt många olika håll, därav finns det många intressanta aspekter att ta 

vid ifall någon vill forska vidare eller fördjupa sig. Som till exempel har samhället blivit allt mer 

integrerat i internet och dess alla möjligheter, men är det bara till det positiva? Många av 

lärarna pratar om elever som inte kan hantera Internets alla möjligheter, vi har bland annat 

ett tydligt exempel som hände i Göteborg på Plusgymnasiet där efter rykten om att en elev 

på skolan lagt ut kränkande bilder om flickor på den sociala fototjänsten Instagram slutade i 

ett stort upplopp utanför skolan med vandalisering och misshandel168. En sådan situation 

skulle egentligen kunna hända var som helst i Sverige. Men hur ska egentligen skolorna 

jobba för att minimera riskerna för bland annat hot, kränkningar och trakasseringar försiggår 

på internet? Likväl som mobiltelefoner som även dem skapar stora problem på skolorna, 

med en snabb möjlighet att kunna föreviga ett ögonblick och sedan lägga ut det på någon av 

de sociala medierna. Deltagarna pratar även om elevernas bloggar, som tenderar att allt mer 

bli en individs dagbok, bortsett att den är tillgänglig för de flesta via internet. I vilken mån är 

det skolornas uppgift att göra eleverna medvetna om att det kan komma negativa 

kommentarer till eleverna? Vi har även där kända exempel med exempelvis Blondinbella 

som blev en offentligfigur i samhället och sedan har fått tagit emot en hel del hat via nätet169. 

Även ett begrepp som näthat har konstruerats på senare år. Sett till både Facebook, 

Instagram och bloggar så lägger många individer in värderingar i sina inlägg och då måste 

                                                

166
 Herlin & Munthe: 2005, S.17. 

167
 Ejevegård: 2009, S.3.  

168
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatsk-stamning-efter-rykten-om-krankningar. 

169
 http://blondinbella.se/2013/03/13/det-racker-nu-2/. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatsk-stamning-efter-rykten-om-krankningar
http://blondinbella.se/2013/03/13/det-racker-nu-2/


76 
 

även personerna stå för det de har precis skrivit, det går inte bara att sudda ut och sedan 

låtsats som det inte regnar. Men som någon av deltagarna i studien berättade, även fast det 

blir olyckliga incidenter via internet som sker utanför skolan så förs det senare ändå in i 

skolansverksamhet, därför resulterar näthatet ändå i att lärarna får gräva i problemen. Därför 

vore en intressant infallsvinkel att analysera att skolan och elevernas fritid blir allt mer 

svårare att särskilja ifrån. Även allt med de sociala medierna eller mobiltelefoner på skolan är 

ett perspektiv som skulle kunna belysas och analyseras djupare i.  

Bara en sådan sak som hur pass utvecklat är våldet i skolorna, varför sker det så pass 

mycket våldsdåd i USA eller Finland? Vad gör vi i Sverige som gör att vi än så länge har 

klarat oss så bra från skjutningar eller bomber? Vad är det som gör att en elev bestämmer 

sig för att till slut döda elever eller lärare på skolorna? På vilka sätt ska skolorna fortsätta att 

ligga i framkant i det brottsförebyggande arbetet? Det finns otaligt många olika infallsvinklar 

som skulle kunna vara en utvecklad variant av min studie, men min idé var att få en 

övergripande bild av hur det såg ut på skolorna i ett litet avgränsat område, och hur de går 

tillväga. Och detta genom att få en autentisk bild ifrån personal på skolorna. Våld, hot, 

trakasseringar, kränkningar och så vidare är sådant som absolut inte hör hemma i ett 

samhälle, framförallt inte i skolan. Mina förhoppningar är att andra tar efter eller inspireras av 

denna forskning och verkligen belyser hot och våld på skolan bland elever och lärare. På så 

vis kanske vi kan skapa en tryggare skola vilket i sig genererar i en mycket tryggare framtid, 

därför betyder skolans verksamhet mycket för framtiden, kan lärarna redan på ett tidigt plan 

minimera allt detta så kanske allt fler individer får sundare värderingar. Därav vore ett 

perspektiv att kartlägga djupare hur skolorna på ett bra sätt kan stävjar det negativa bland 

eleverna och framställa de metoderna som är de mest framgångsrika.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Antal år som rektor/lärare? 

 

Antal verksamma år på denna högstadieskola? 

 

Hur skulle du beskriva ditt arbete? En typisk arbetsdag? 

 

- Hur många elever går det på er skolan?  

 

- Antalet verksamma lärare på er skolan? 

 

Mitt examensarbete kommer att handla om hur högstadieskolorna i denna kommun gör för 

att förebygga och motverka kriminalitet genom sin undervisning, men även hur 

ansvarsfördelningen ser ut samt det förebyggande arbetet. När jag menar begreppet 

kriminalitet, räknar jag in våld, hot, alkohol och droger. 

 

Du kan välja att avstå eller inte kommentera frågor. 

 

Berätta om hur ni jobbar på här på skolan? Finns det handlingsplaner? Kan du ge något 

exempel? 

 

Hur fördelas ansvaret här på skolan? Vem gör vad? 
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Har ert förebyggande arbete givit någon märkbar effekt på eleverna? Kan du ge något 

exempel?  

 

Hur tror du eleverna på DIN skola resonerar kring droger och alkohol?  

 

Vad har den moderna tekniken och dess möjligheter för trakassering, så som sms, 

chattsidor, mobilkamera, väckt för tankar hos dig? (Till exempel risken för att bli uthängd). 

Hur brukar ni göra? Har ni gjort annorlunda någon gång? Vad berodde det i så fall på?  

 

Om ett scenario som en skjutning eller bombhot skulle inträffa, finns det några 

åtgärdsprogram på er skola som ni använder er utav då? Hur skulle ni på er skola ha agerat? 

 

I Kjell R. Nilzons text om våldet i skolan, skriver han att 8% av lärarna har blivit utsatt för hot 

eller våld, har det hänt någon gång att du känner dig rädd eller hotad på din arbetsplats? När 

var det i så fall? 

 

Det är endast 10 % av fallen som anmäls till polisen och inga till Arbetsmiljöverket, varför tror 

du att resterande 90 % inte anmäls?170 

  

Hur skulle du själv vilja att kriminalitet stävjas i skolorna?  

- Hur ska skolorna jobba mot kriminalitetens konsekvenser tycker du? 

 

Uppgifter om vad som sagts under intervjun kommer naturligtvis inte utlämnas till någon 

obehörig, exempelvis annan personal på skolan eller i kommunen.  

Bilaga 2 

Information till rektor/skolledare inför enskild forskningsintervju 

 

Undertecknad student vid lärarprogrammet, högskolan i XXXXXXX, genomför för närvarande 

en undersökning om hur skolan genom sin undervisning hanterar och senare motarbetar att 

kriminalitet förekommer bland eleverna. Undersökningen är i första hand inriktad på 

innehållet i undervisningen, men även hur ansvarsfördelningen för det förebyggande arbetet 

ser ut. Studien utgör mitt examensarbete i didaktik hösten 2012.  

Genom intervju med Dig försöker jag få en övergripande blick över hur arbetet med detta ser 

ut på just Din arbetsplats.  

Efter den överenskomna samtalsintervjun med Dig hoppas jag kunna genomföra intervjuer 

med några ur skolans personalgrupp, som exempelvis rektor, Lärare, kuratorn, helt enkelt de 

som på något sätt är involverade i arbetet att förebygga kriminalitet.  

Din medverkan i intervjun är frivillig. Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att 

avstå från att besvara enskilda frågor. Du har också rätt att i efterhand återkalla din 

medverkan.  

                                                

170
 Brå 2008, S. 87. 
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Intervjun beräknas ta cirka XX minuter och kommer spelas in för att därefter transkriberas. 

Efter att studien är avslutad och uppsatsen godkänd av examinator kommer det inspelade 

och tillhörande utskrift att destrueras. I syfte att förstärka konfidentialitet kring 

undersökningen kommer namnen på intervjupersoner, berörd kommun och skola 

avidentifieras i den slutgiltiga uppsatsen. Uppgifter om vad som sagts under intervjun 

kommer naturligtvis inte utlämnas till någon obehörig, exempelvis annan personal på skolan 

eller i kommunen.  

Om du har frågor angående undersökningen kan Du ringa mig på XXX-XXX-XX-XX 

alternativt skriva ett mail till XXXXXXXX@XXXXXXXX.com, eller ta upp dina funderingar 

innan intervjuns början. Jag kommer ta kontakt med er inom en vecka.  

Min handledare är XXXXXX XXXXXXXX universitetslektor i XXXXXXXXX, Högskolan i 

XXXXXXXX som kan nås på mail; XXXXXXXXXXX@XXXXXXXX.se. 

Med vänliga hälsningar  
XXXXXX XXXXXXXXXX 
Lärarstudent, Högskolan i XXXXXXXX 
 

 


