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ABSTRACT

The purpose of this study is to survey how schools in southern Sweden work to prevent 

juvenile  delinquency.   The  study  also  means  to  survey  how  the  teachers’  work 

corresponds to the compulsory school assignment according the official  objectives in 

Swedish legislation. The method which the study is based on is interviews with three 

compulsory school teachers and a document analysis of  Lpo 94. The result shows that 

teachers’ work against  norm breaking behavior differs between schools and teachers. 

Moreover, similarities and differences can be distinguished in how the teachers’ work 

corresponds to the official objectives in Swedish legislation. Further research in the area 

could survey the pupils’ perception in relation to the teachers’ work. Consequently,  a 

study  of  such  would  express  the  difficulties  that  today’s  school  faces,  and  also 

suggestions of how to improve the work. 
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1. INTRODUKTION
Skolan är individens viktigaste institution efter familjen, en arena där ungdomar idag 

tillbringar största delen av sin tid. Därmed har skolan stor inverkan på individens 

personliga utveckling. Skolan har även en viktig roll i den sociala kontrollen som 

samhället bedriver över ungdomar. Vad som ger elever en god start i livet behöver 

nödvändigtvis inte vara de konkreta kunskaper som skolan lär ut, utan istället på det 

sätt normer och värderingar förmedlas. Detta i sin tur skulle innebära att det inte är 

själva kunskaperna som har störst betydelse för elevens utveckling och anpassning 

till samhället utan istället de normer och värderingar som skolan förmedlar1. 

Det finns ingen enskild teori för att förebygga ett normbrytande beteende eftersom 

det är ett mycket komplext fenomen. Av den orsaken går det heller inte att enbart 

arbeta efter en särskild metod. Istället krävs det ett arbete på många olika nivåer i 

samhället.  Skolan  är  av  den  anledningen  en  plats  där  det  både  finns  behov  och 

möjligheter till att föra ett arbete mot ungdomsbrottslighet och avvikande beteende2. 

Lärare har således en mycket betydelsefull uppgift att inte tillåta ett normbrytande 

beteende på skolan för att på så sätt förebygga ungdomsbrottslighet3.

1.1 Syfte 
Syftet  med  föreliggande  studien  är  att  undersöka  hur  grundskolor  i  årskurs  7-9 

praktiskt  arbetar  för  att  förebygga  ungdomsbrottslighet.  Studien  avser  även  att 

undersöka  hur  väl  lärarnas  praktiska  arbete  stämmer  överens  med  det  uppdrag 

grundskolorna har sett utifrån de officiella målen i svensk lagstiftning. 

1.2 Frågeställningar 
• På  vilket  sätt  arbetar  lärare  på  grundskolor  i  årskurs  7-9   med  att 

förebygga normbrytande beteende hos eleverna?

• Hur  väl  stämmer  lärarnas  förebyggande  arbete  mot  ett  normbrytande 

beteende överens med det uppdrag skolan har sett utifrån Lpo94? 

1.3 Metod och material/problem 
Studien  grundar  sig  i  kvalitativa  intervjuer,  vilket  är  en  metod  för  att  förstå 

människors  sätt  att  resonera  och  agera  samt  kunna  urskilja  vissa  speciella 
1 Sarnecki, 1987, s.119 
2 Brottsförebyggande rådet (1) 
3 Sarnecki, 1987, s.188-f  
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handlingsmönster4.  Dock möts de kvalitativa intervjuerna med kritik då de byggs på 

små urval och inte är representativt för hela urvalsgruppen5, i detta fall lärare. 

En första  kontakt  togs med lärare  på tolv grundskolor.  Information  och syfte  för 

studien  gjordes  tydligt  i  detta  skede.  De  lärare  som  därefter  visade  intresse  för 

studien kontaktades sedan via telefon. På så sätt fick de berörda lärarna möjlighet att 

avstå sin medverkan. För att få en så bra överblick som möjligt valdes tre lärare ut 

från olika skolor. Totalt deltog tre stycken lärare i årskurs 7-9 i studien, två kvinnor 

och en man. Därav alla samhällskunskapslärare på tre olika kommunala grundskolor. 

Tabell 1:1 Respondenternas ålder, kön och antal arbetande år som lärare. 

Tillsammans med de berörda lärarna planerades tid och datum upp för intervju. Alla 

tre intervjuer ägde rum i mindre, avgränsade grupprum på skolorna. Detta ledde till 

att  intervjuerna  inte  stördes  av  onödiga  ljud  eller  tillfälliga  besök.  Istället  kunde 

fokus ligga på att få respondenterna att känna sig trygga under intervjuerna. 

Innan  intervjutillfället  informerades  alla  deltagare  mer  detaljerat  för  vad 

undersökningen  syftade  till  samt  att  intervjun  skulle  spelas  in.  Anonymiteten 

betonades  och  vikten  av  att  ingen  annan  skulle  kunna  ta  del  av  det  inspelade 

materialet eller transkriberingen. Vid intervjutillfällena var endast intervjuaren och 

respondenten  närvarande.  Ingen  av  deltagarna  var  av  intervjuaren  bekanta  sedan 

tidigare

För att intervjun skulle flyta på fritt utan bundna frågor användes en diktafon. På så 

sätt var det möjligt att när som helst återgå till det inspelade materialet och kunna 

urskilja olika tonfall eller ordval. Ett sådant tillvägagångssätt gav också möjligheten 

till  att  inte  föra  anteckningar  under  intervjun.  Istället  kunde  fokus  ligga  på  det 

respondenterna  sa  och därifrån  ge  direkta  följdfrågor.  Inspelningar  kan  dessvärre 

4 Trost, 2005, s.15-ff
5 Trost, 2005, s.18

Lärare A B C
Ålder 58 36 28
Kön Kvinna Kvinna Man
Antal  år  som 
lärare

23 8 2
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bidra till att intervjun hämmas då personer finner det olustigt att få sin röst inspelad6. 

Det  inspelade  materialet  transkriberades  i  kort  anslutning  efter  intervjuerna  var 

gjorda, vilket bestod av lärarnas uttalanden. Dock uteslöts ickeverbala signaler såsom 

suckar  och  pauser.   För  att  inga  missuppfattningar  skulle  ske  skickades  det 

transkriberade materialet tillbaka till de respondenterna. Ett sådant tillvägagångssätt 

främjar ett så objektivt förhållningssätt som möjligt7. 

Undersökningen utgick från ett aktörsperspektiv vilket gav större möjlighet till  att 

förstå hur väl reformer och nybildningar förverkligas men även vad som händer ute i 

skolans verklighet  8. Av den anledningen grundar sig undersökningen i aktörernas 

tolkningar,  strävanden och strategier som även ger en uppfattning för läroplanens 

betydelse i lärarens arbete. 

Intervjuguiden  (se  bilaga  1)  som låg  till  grund för  studien  var  ostrukturerad  till 

formen  och  bestod  av  breda  frågeområden.  Det  främjade  möjligheten  att  låta 

respondenterna  själva  styra  ordningsföljden  i  samtalet.  De  breda  frågeområdena 

utgick från var:  att fostra demokratiska medborgare,  lärarens arbete med eleverna 

mot ett  normbrytande beteende samt  det kollegiala arbetet  mot ett  normbrytande 

beteende vilka låg till grund för syftet med studien. Exempel på intervjufrågor var: 

Hur ser du på att skolan inte enbart har en kunskapsförmedlande roll, utan även en  

fostrande?, hur arbetar du för att  skapa en god kommunikation med eleverna? ,  

upplever du att kollegerna i ditt arbetslag ger dig stöd för ditt arbete? Anledningen 

till att en ostrukturerad intervjuguide användes var för att hitta en föreställning hos 

deltagarna  gällande  det  specifika  ämnet.  Det  eftersom det  inte  fanns  någon  klar 

målsättning  av  vad  deltagarna  skulle  komma  fram  till.  Därmed  var  det  endast 

nödvändigt att som intervjuare gå in med frågor när samtalet stannade upp eller ett 

viktigt frågeområde riskerade att falla bort. Många frågor behövde under intervjuerna 

aldrig ställas av anledningen att de olika frågeområdena överlappade varandra. Det 

sista frågeområdet i intervjuguiden gav respondenterna möjlighet att själva göra ett 

tillägg av något som ännu inte tagits upp. I en ostrukturerad intervju är det att föredra 

av anledningen att intressanta aspekter kan komma fram just när intervjun går mot 

sitt slut (Wibeck, 2010).    

6 Trost, 2005, s.53 – ff. 
7 Ejvegård, 2003, s.50
8 Agrell, 2001, s.185-f
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För att se hur väl intervjuguiden svarade mot studiens syfte användes en pilotstudie. 

Den visade att  frågorna  var  relevanta  och skapade  intresse  hos  deltagarna.  Dock 

kunde intervjun till en början upplevas lite hämmad, vilket föranledde att intervjun 

inleddes med mer allmänna frågor och mer ingående presentation av intervjuaren. 

Ett  sådant  förhållningssätt  främjade  att  både respondent och intervjuare blev mer 

avslappnade och att friare samtal kunde ta form.   

I undersökningen har en dokumentanalys  gjorts utifrån  Lpo94 –  Läroplan för det  

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Det för att undersöka 

hur väl lärarnas arbete svarar mot deras uppdrag sett  utifrån de  officiella målen i 

svensk lagstiftning. Dokumentanalysen som gjorts avsåg de delar i Lpo94 som är av 

vikt i arbetet mot ett normbrytande beteende. För att kunna urskilja de delar i Lpo94 

som var relevanta för studiens syfte låg tidigare forskning som hjälp. Därav har delar 

i Lpo94 utelämnats då de inte låg till grund för studiens syfte eller inte heller kunde 

urskiljas i tidigare forskning gällande arbetet mot ett normbrytande beteende. 

2. TEORI 
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Följande  kapitel  kommer  att  behandla  tidigare  forskning  gällande  normbrytande 

beteende, dels utifrån samhället i stort men även skolan som institution. 

2.1 Konflikt och konsensusperspektivet 

Inom samhällsvetenskapen  kan  samhället  studeras  utifrån  två  perspektiv:  konflikt  

och konsensus. Utifrån ett konfliktperspektiv består samhällslivet av splittring och 

spänning som är en följd av olika intressegruppers förutsättningar och möjligheter i 

livet. Det har sin grund i Karl Marxs teorier om klasskamp och att sociala problem 

endast var en biprodukt av klassamhället9. Det är olika värde - och normsystem i 

samhället  som medför  en segregering  av medborgarna,  som därmed leder  till  att 

sociala  konflikter  uppstår10.  Ett  avvikande  beteende  förstås  utifrån 

konfliktperspektivet inte som något objektivt bundet över en längre tid, utan istället 

bestämt knutet till det normsystem som finns i en bestämd kultur eller samhälle. Av 

den anledningen behöver inte ett avvikande beteende i en kultur ses som det i en 

annan  kultur.  För  konfliktteoretiker  är  det  själva  konflikterna  som är  samhällets 

drivande  kraft11.  Konflikt  är  det  naturliga  stadiet  och  samhället  utvecklas  utifrån 

olika motsättningar. 

Med utgångspunkt i konsensusperspektivet är samhället en levande organism, dvs. en 

beständig  och  sammanhängande  helhet.  Man  utgår  ifrån  att  det  råder  enighet  i 

samhället så länge det inte händer något främmande. Ett beteende som är avvikande 

stör  därför  samhällsbalansen  och  är  ett  hot  mot  sammanhållningen  och 

värdegemenskapen.  Det  beror  på  att  beteendet  starkt  avviker  från  det  normala  i 

samhället12.  Istället  kan ett  avvikande beteende stävjas genom social  kontroll  och 

socialisation13.   Socialisation  ser till  individens  anpassning till  samhället  och inte 

systemets anpassning av människan. Genom att människan anpassas till  samhället 

formar den sig själv, antingen genom ett avvikande beteende eller som konformitet. 

En människas  anpassningsprocess  ses  som socialisation  och förutsätter  därför  att 

individen  blir  en  del  av  samhället.  För  att  denna  anpassningsprocess  mellan 

människan och olika system ska uppstå fordras det kommunikation. Socialisation är 

av den anledningen kommunikation och anses endast vara lyckad då information, 

9  Ohlsson, 1994, s.131
10 Ohlsson, 1994, s.94-f
11 Ohlsson, 1992, s.95
12  Sarnecki, 2009 s. 25
13  Ohlsson, 1994, s.94
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budskap men även en förståelse har uppnåtts. För att en socialisering ska kunna äga 

rum krävs det således att individen kommunicerar med sin omgivning14.

2.1.1 Skolan utifrån konfliktperspektivet

I  samhället  uppstår  konflikter  på  tre  olika  nivåer;  individnivå,  gruppnivå  och 

organisationsnivå15.  Enligt  Maltén uppstår  konflikter  på gruppnivån av oenigheter 

mellan  människor  och  inom organisationsnivån  av  oförenligheter  mellan  idé  och 

verklighet.

Tabell 2:1  Beskrivande tabell för hur konflikter uppstår i samhället 

Konflikter  på  gruppnivå  kan  delas  upp  som  kommunikationskonflikter, 

sakkonflikter,  rollkonflikter,  intressekonflikter,  värderingskonflikter  och 

strategikonflikter. Maltén menar att: 

”Skolan  är  en  arbetsplats  där  det  ofta  sker  spänningar  mellan  makt  och 
yrkesroller, mellan olika livsstilar och livsåskådningar, mellan traditionella och 
progressiva pedagogiska idéer och handlingsalternativ, mellan olika synsätt på 
eleven och vad han eller hon kan förväntas vara mogen för16.”

Värderingskonflikter  ute  på  skolan  kan  förklaras  genom  etiska  och  moraliska 

dilemman. När politiska och ideologiska värderingar står i motsats till varandra och 

det  finns  skilda  uppfattningar  gällande  människo-  och  kunskapssyn.  Utifrån 

konfliktperspektivet  uppstår  ett  avvikande  beteende  när  olika  värde  –  och 

normsystem står i motsättning mot varandra, exempelvis när de mål skolan har är 

svaga  eller  inte  genomdiskuterande.  På  skolan  kan  även  olika  attityder  och 

värderingar  finnas  som  grundinställning  hos  skilda  generationer.  Detta  kan  till 

exempel visa sig genom en annorlunda syn på vad som är en lämplig klädsel17. 

14  Moe, 1996, s.107-ff 
15 Maltén, 1998, s.157
16 Maltén, 1998, s. 162 
17 Maltén, 1998, s.159

Individnivå Inom individen Intrapersonellt 

Gruppnivå Mellan individer Interpersonellt

Organisationsnivå Mellan  idé  och 
verklighet

System,  struktur, 
lojalitet 
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Ute på skolorna kan det därmed ske spänningar  mellan elever,  lärare  samt lärare 

-elev. För att motverka spänningarna är det viktigt att det sker en öppen diskussion i 

skolan för åsiktsskillnader och de värderingar elever och lärare besitter. Ett arbete 

mot  ett  avvikande  beteende  ska  enligt  konfliktteoretiker  ske  genom att  skolorna 

närmar sig problemet på ett öppet och objektivt sätt. Det genom att aktivt lyssna på 

varandra  så  att  oförenligheterna  inte  beständigas  och  till  slut  resulterar  till  en 

svårhanterlig konflikt.  Ute i den pedagogiska verksamheten är det viktigt  att  man 

som lärare är uppmärksam på signaler från elever av att de inte mår bra. Huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter eller illamående är symtom som måste tas på allvar. Detta 

då problemet inte alltid behöver ligga hos eleven själv utan i gruppen som helhet. 

Utifrån konfliktperspektivet ses detta som en maktkamp mellan olika grupper, inom 

men även utanför klassen18. 

Konflikter  med  utgångspunkt  i  organisationsnivån  på  skolor  kan  delas  upp  i 

systemkonflikter,  strukturkonflikter  och  lojalitetskonflikter.  Tillsammans  lägger 

dessa konflikter hinder för att utföra ett tillfredställande arbete på organisationsnivå. 

Spänningar  uppstår  när  det  finns  oförenligheter  mellan  läroplanens  visioner  och 

lärarnas praktiska förmåga till att föra ett målinriktat arbete19. 

Många lärare känner sig idag maktlösa. En orsak till det kan vara splittringar mellan 

de krav samhället ställer och den tarvliga verkligheten ute på skolorna20. Skolan är 

inte  ett  konfliktfritt  område,  avgränsat  från  samhället  i  stort.  Det  är  av  den 

anledningen allvarligt att blunda för spänningarna mellan läroplanens intentioner och 

skolans resurser. 

En viktig del i lärarens uppdrag är att på ett tydligt sätt lägga fram syfte och mål med 

en kurs tillsammans med sina elever. På så sätt tillägnar sig inte elever enbart det 

kunskapsförmedlande innehållet utan även färdigheter i konflikthantering. Att möta 

konflikter  som  en  utmaning  och  positiv  möjlighet  istället  för  rädsla,  ökar 

möjligheterna  till  skapande  istället  för  stagnation.  Detta  är  viktigt  såväl  inom 

gruppen som inom en organisation som helhet21. 

18 Maltén, 1998, s.149 
19 Maltén, 1998, s.161
20 Maltén, 1998, s.162 
21 Maltén, 1998, s. 153- f
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2.1.2 Skolan utifrån konsensusperspektivet 

En viktig  del  inom  strukturfunktionalism är  Robert.  K.  Merton respektive  Travis 

Hirschi som bidragit med relevanta teorier som är gällande än idag22.  

Robert K Merton 

Robert  K  Merton  utvecklade  en  sociologisk  strukturell  teori  och  förklarar 

normöverträdelse som ett resultat av bristande överensstämmelse mellan kulturella 

mål och strukturella möjligheter. Det är främst individens närmiljö som avgör om 

den ska bli en avvikare eller inte. Till stor del beror det på att många av samhällets 

medborgare saknar medel för att nå olika mål. Exempel på det kan vara en bristande 

förmåga  hos  föräldrarna  att  stödja  sina  barn,  socioekonomisk  status  eller  en 

bristfällig  skolutbildning23.   Ett  avvikande  beteende   kan ske genom:  innovation, 

individen tar till icke legitima medel för att nå målen:  ritualism, individen känner 

inte målen som viktiga och tar därför avstånd från medlen:  reträtt, individen håller 

sig ifrån de kulturella målen och tar även avstånd från den regelfästa normen: revolt, 

individen vill ersätta de redan uppsatta målen och medlen med ett annat system24. 

Därmed  är  ett  samhälle  med  hög  grad  av  avvikande  beteende  enligt 

konsensusperspektivet  svagt  integrerat.  De  individer  som  är  svagt  integrerade  i 

samhället  har  även högst  grad  av  normavvikelse.  Det  beror  på  att  ett  avvikande 

beteende uppstår när individer bryter mot de normer som samhället förväntar att de 

följer. Orsakerna till varför individer bryter mot normerna förklaras således genom 

bristande socialisation och integration. 

Travis Hirschi

Hirschis  kontrollteori  bygger  på att  individen har  starka band med samhället  och 

därför en större benägenhet till att följa samhällets normer. Det genom att individen 

vilar på gemensamma värden, normer och föreställningar.  Ett  avvikande beteende 

uppstår enligt Hirschis kontrollteori när individens band med samhället är svaga eller 

rent av brutna. En anknytning till skolan, dess normer och mål är en anknytning till 

den  överensstämmande  livsstilen.  Det  ökar  kontrollen  över  eleven  och  är 

brottsförebyggande.  Dock  blir  de  elever  som  inte  är  begåvade,  heller  inte 

framgångsrika  och  når  därför  inte  heller  samma  tillfredställelse  i  skolan.  Detta 

22  Ohlsson, 1994, s.94
23  Ohlsson, 1994, s.119
24  Ohlsson, 1994, s.128-f
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påverkar deras attityder negativt till skolan. En misslyckad elev påverkas genom att 

ta  avstånd  från  skolan25.  På  så  sätt  kan  ett  avvikande  beteende  hos  ungdomar 

förebyggas av de institutioner som har störst möjlighet till kontroll och inflytande på 

ungdomarnas socialisation, exempelvis skolan 26. 

Kontrollteorin kan sammanfattas i fyra element:  samhörighet –  en individ som har 

starka band med familj och skola har även mindre benägenhet att begå brott. Även 

starka band med vänner som inte begår brott hindrar den enskilda individen till att 

begå brott. Ju närmre vi står betydelsefulla personer som lever ett socialt etablerat 

liv,  desto  svårare  får  vi  att  falla  in  i  ett  avvikande  beteende.  Förpliktelse – 

investeringar individen har gjort i utbildning, arbete och ägodelar hindrar henne även 

till  att  begå  brott.  Ju  högre  grad  av  investeringar  desto  mindre  sannolikhet  för 

avvikelse.  Involvering  -  genom  att  en  individ  är  inblandad  i  mer  traditionella 

aktiviteter minskar risken för individen att begå brottsliga handlingar. Det eftersom 

tiden för avvikande beteende inte finns. Värderingar – i vilken mån en individ tar till 

sig traditionella värderingar har stor betydelse för dess framtid27. 

2.2 Skolan som institution 

Skolans institutionella värden har förändrats genom tiderna. Tidigt kännetecknades 

skolans värden av det förstatligande bondesamhället som lägger vikten vid fostran 

till  rollen  som  antingen  undersåte  eller  överhet.  Den  andre  värdebasen  har  sin 

förankring i det förstatligande demokratiska och kapitalistiska industrisamhället som 

handlar om kollektiv fostran till medborgare. Den sista värdebasen har sin grund i det 

postindustriella  samhället  där  skolan  ska  fostra  enskilda  individer  istället  för 

samhällsmedborgare i kollektiv mening28. 

I dagens samhälle har skolan som institution tre tydliga funktioner. Den första är 

socialiserande  vilket  innebär  att  fostra  elever  till  medborgare  i  ett  demokratiskt 

samhälle.  Den socialt  kontrollerande  funktionen innebär  att  fostra  i  enlighet  med 

25 Sarnecki, 1987, s.83
26  Ohlsson, 1994, s.128-f
27 Hilte, 1996, s.150 
28 Berg, 2003, s.151-f
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vissa  rådande normer  som svarar  mot  de  ideologier  och kulturuppfattningar  som 

finns  i  samhället.  Skolans  uppdrag  är  därför  att  verka  för  den  samhälliga 

reproduktionen och överföra de normer som finns i samhällets29. Exempel på detta 

kan  vara  att  eleverna  måste  komma  i  tid,  arbeta  disciplinerat  både  i  grupp  och 

självständigt  samt  finna  en  mening  i  deras  arbete  och  med  skolan.  Av  den 

anledningen bör lärare vara en förebild för alla elever. Det är därför rätt att säga att 

lärare  har  fått  sig  tilldelade  en  relation  till  eleverna  som liknar  den  som endast 

föräldrarna har30.

Den andra funktionen är en kvalificerande som menar att skolan skall ge eleverna 

utbildning  för  de  krav  samhället  ställer31. Skolan  är  en  institution  som skall  ge 

ungdomar  både  omsorg  och  fostran.  Riktlinjerna  för  detta  ges  av  skollagen  och 

läroplanen  där  lärarna  blir  de  direkta  givarna  av  fostran  i  sällskap  med  omsorg. 

Omsorg handlar inte enbart om att skydda elever mot mobbing och diskriminering 

utan att eleverna även skall hjälpas till glädje och trivsel i skolan. De fostransmål 

skolan  har  kan  delas  upp  i  individualisering,  socialisering  och  idealbildning. 

Individualisering  innebär  att  skolan  ska  lägga  tyngdvikten  vid  att  låta  eleverna 

komma fram till personliga ställningstaganden genom att inte normalisera eleverna. 

Dock blir det problem då skolan även skall socialisera dvs. eleverna skall formas till 

social likhet och samhörighet med det omgivna samhället.

 Den tredje funktionen skolan har är att fostra eleverna till något idealt, att man som 

individ erkänner och respekterar alla människors lika värde32. Skolan är därmed ett 

viktigt instrument för att forma individer till ansvarsfulla och självständiga individer. 

De demokratiska och humanistiska värden som ligger till grund i styrdokumenten är 

hela skolans uppgift att ta ansvar för dvs. lärare, skolledare och övrig personal33. 

2.2.1 Officiella mål för skolan som institution 

Lpo94 –  Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  

fritidshemmet grundar  sig  i  skollagen  och  vilar  på  demokratisk  grund.   Skolans 

viktigaste uppgift är att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt 

29 Berg, 2003, s.93 
30 Fjellström, 2006, s.67
31 Berg, 2003, s. 93
32 Fjellström, 2006, s.46-f
33 Hansson, 2004, s.48-ff
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samhällsliv vilar på. Detta sker genom att fostra individen till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. Skolans uppdrag är även att föra en utbildning som ska 

ge  elever  kunskaper  och  färdigheter.  Skolan  har  därmed  inte  endast  en 

kunskapsförmedlande roll utan också en fostrande34.

Skolans uppgift är även att främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse35.  Något  som  ska  prägla  verksamheten  är  den  enskilde  individens 

välbefinnande och utveckling. Genom kunskap, diskussion och aktiva insatser ska 

skolan aktivt  motverka all  form av trakasserier  eller  annan kränkande behandling 

såsom exempelvis främlingsfientlighet36. 

För att främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar  ska det ske i  samarbete  med hemmen37.  Verksamheten  inom 

skolan ska utformas med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som arbetar 

inom skolan ska ha respekt för varje människas egenvärde och vår gemensamma 

miljö38.  

Skolan  är  en  social  mötesplats  som  både  har  till  uppgift  och  ansvar  men  även 

möjligheter till att ge elever förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs förutsättning och 

behov. Av den anledningen har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårt att anpassa sig och nå målen för utbildningen 39. 

Målen ska tydligt framföras till både elever och föräldrar genom att göra klart för 

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Det är inte 

tillräckligt  att  undervisa  om  de  grundläggande  demokratiska  formerna  utan 

undervisningen skall  även bedrivas  i  demokratiska arbetsformer.  Detta  genom att 

eleven  får  vara  med  i  planeringen  och  utvärderingen  av  undervisningen  för  att 

utveckla sin förmåga till att ta ett personligt ansvar. Skolan ska formas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet. Skolan vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

34 Skolverket, 2006. s.3 
35 Skolverket, 2006. s.3 
36 Skolverket, 2006. s. 3
37 Skolverket, 2006. s.5 
38 Skolverket, 2006. s. 7
39 Skolverket, 2006. s.4 
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för uppfostran och utveckling av barnet40.  Eleven ska mötas med respekt för både sin 

person och sitt arbete, ges trygghet, lust och vilja att lära sig. Inom skolan ska eleven 

få känna hur det känns att göra framsteg och övervinna svårigheter41. Enligt  Lpo94 

ska alla som verkar inom skolan försvara de grundläggande värden som står skrivet i 

skollagen och läroplanen och tydligt ta avstånd från det som strider mot dem42. 

2.3 Skolan och ungdomsbrottslighet 

Sambandet mellan elevers anpassning till skolan och deras benägenhet till att begå 

brott kan förklaras utifrån olika modeller. Elever kommer ifrån olika sociala klasser 

och har alltså olika förutsättningar för att nå framgång i skolan. De misslyckanden 

elever stöter på kan i sin tur leda till ett avvikande beteende. Det kan exempelvis vara 

genom att skolan delar upp ungdomar i ”starka” och ”svaga” grupper, vilket bidrar 

till att de sistnämnda lättare vänder sig till brottsliga gäng.  

En annan förklarningsmodell  menar  att  sambandet  mellan  elevers  anpassning  till 

skolan och dess benägenhet att begå brott beror på de olika subkulturer vårt samhälle 

bygger  på.  Det  beteende  elever  lär  sig  beror  på  de  normer  och  värderingar  vars 

subkultur  de  tillhör.  Ungdomar  som  tillhör  en  subkultur  som  inte  accepterar 

samhällets  rådande  normer  och  värderingar  vill  heller  inte  nå  skolframgångar, 

eftersom det inte är eftersträvbart. Deras beteende är därför ytterligare en effekt av 

deras  tillhörighet  till  en  sådan  subkultur.  Ungdomar  som  tillhör  ett  nätverk  av 

brottsliga relationer leder till att deras anknytning till skolan minskar. Skolan får en 

liten plats i deras liv och istället läggs energin på att engagera sig hos kamraterna43. 

Ett avvikande beteende i skolan är därför ett prov på hur elever anpassar sig till de 

krav som ställs på dem ute i samhället. Dålig anpassning till skolan utgör därför ett 

varningstecken på att individen i framtiden kan få allvarliga svårigheter att anpassa 

sig efter samhällets  krav44.   Lärarnas observationer utgör därför ett väldigt viktigt 

instrument som samhällsorgan för att  förutsäga hur de unga kommer att klara sig 

som vuxna med avseende på social anpassning45. 

40 Skolverket, 2006. s.5 
41 Skolverket, 2006. s.7
42 Skolverket, 2006. s. 4
43 Sarnecki, 1987, s.121-f 
44 Sarnecki, 1987, s. 123 
45 Sarnecki, 1987, s.10
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2.3.1 Sociala och situationella åtgärder 

Det brottsförebyggande  arbetet  i  skolan kan delas  upp i  sociala  och  situationella 

åtgärder.  Sociala  åtgärder  innebär  att  skolan  påverkar  den  enskilda  individens 

benägenheter  till  att  inte  begå brott.  Inom skolan kan det göras genom att  stärka 

banden  till  hemmet  för  att  individen  själv  ska  kunna  se  konsekvenserna  av  sitt 

handlande. Att ge elever eget ansvar och betydelsefulla roller är viktigt för att de ska 

kunna påverka sitt eget lärande. Genom att stärka banden till eleverna hjälper skolan 

även individen till  att  ta till  sig de normer,  värderingar och allmänt  accepterande 

vanor som det sociala livet är uppbyggt kring. Detta är en långsiktig brottsprevention 

som är vanlig inom skolans verksamhet. 

Det  behövs  även  en  situationell  brottsprevention  som innebär  att  man  sätter  till 

åtgärder  för att  eleven inte  ska kunna begå brott.  Det kan vara att  utveckla  eller 

stärka tillsynen av eleven under en skoldag46. I skolan idag finns det en tendens till 

att  tillåta  en allt  för  hög gräns  av aggressivitet.  När  våldet  blir  så  pass  svårt  att 

hantera är det även svårt att veta hur man ska handskas med det. Istället avlägsnar 

man  eleven  från  skolan.  Därmed  behövs  det   klarare  direktiv  för  hur  våldet  ska 

bemötas47. 

Skolans arbetssätt har stor betydelse för elevernas utveckling men även möjligheten 

för lärare att bedriva en bra undervisning. Utan ordning i klassrummet är det omöjligt 

att  förmedla  kunskaper  till  eleverna.  Det  normer  som råder  i  skolan  har  av  den 

anledningen  en  stor  betydelse  för  hur  elevens  framtid  kommer  att  se  ut. 

Normsystemet på skolan måste stödja elevernas strävan att lära sig men även belöna 

deras framgångar. Tidigare forskning har visar att elever på skolor som känner sig 

kunna påverka sin egen situation är mer framgångsrika än på skolor där eleverna inte 

har de förutsättningarna. Det är därför viktigt att eleverna är väl medvetna om det 

regelsystem som omger dem men även vilka konsekvenser det blir av att inte följa 

reglerna. Av denna anledning har verksamma inom den pedagogiska verksamheten 

en viktig roll när det gäller att lära sina elever de demokratiska spelreglerna. Lärare 

har både rättigheter och skyldigheter att övervaka så att ordningen upprätthålls. Detta 

kan ge problem då lärarna inte vet hur de ska agera i olika situationer48.
46 Brottsförebyggande rådet (2) s. 8-f
47 Agrell, 2001, s.235-f
48 Freds, 2004, s. 69-ff
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Idag har skolans uppdrag har blivit allt mer krävande. Vi lever i ett allt mer komplext 

och förändligt samhälle som skolan måste kunna förhålla sig till.  Eftersom skolan 

förknippas med lärande och växande kan det kännas främmande att i samband med 

den tala om brottslighet och hur den i sin tur ska förebyggas. Dock har skolan en 

viktig  roll  eftersom  lärande  och  fostran  kan  motverka  ett  avvikande  beteende. 

Otrygghet och brott är en stor del av samhället, som i sin tur återspeglas i skolmiljö. 

Elever  som  under  skoltiden  utvecklar  ett  avvikande  beteende,  går  miste  om  en 

grundläggande fostran som innebär att vara en del av en fungerande grupp. Risken 

finns då att de utvecklar ett avvikande beteende. Det är denna grupp som senare kan 

utveckla  en  kriminell  livsstil.  Av  den  anledningen  är  det  rätt  att  säga  att  de 

destruktiva handlingar som förekommer i skolan i ett större perspektiv är en förlust 

för hela samhället49.  Sammanfattningsvis har skolan ett socialiseringsuppdrag som 

handlar om att påverka de värden och normer elever besitter för att nå de traditionella 

kunskaps- och färdighetsmålen. Studie grundar sig av den orsaken i förståelsen av att 

skolan idag är en verksamhet som är av stor betydelse för en individs utveckling och 

anpassning  till  samhällets  grundläggande  normer  och  värderingar.  För  att  i 

verkligheten ta reda på vilka värdebaser som dominerar skolans uppgifter kommer 

härmed skolans vardagsarbete empiriskt studeras och analyseras. 

3. Att fostra demokratiska medborgare 

Kunskaperna kommer först 

Enligt lärare B är kunskapsmålen de viktigaste, även om hon är fullt medveten om att 

en fostrande roll är nog så betydelsefull. ”Det är inte det [fostrande] som styr min 

undervisning, det är ju målen som styr, det andra kommer ju ändå på köpet på något 

49 Brottsförebyggande rådet (2) s.5-ff
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sätt”. Dock menar läraren att det inte går att blunda för vissa situationer när lärare 

faktiskt behöver ta hand om eleverna och stötta dem lite extra. ”Viktigt att visa att vi 

lärare också är medmänskliga (…) och att tala om för eleverna att behöver han eller 

hon prata med någon så kom och knacka på min dörr”. Läraren påtalar att det blivit 

mer och mer arbete med att  ta hand om eleverna idag än vad det varit  förut.  En 

bidragande anledning till det kan enligt lärare B vara att: ”man innan var så ny så 

man inte såg det, utan man var så upptagen med sin undervisning”. Likväl har lärare 

B en föreställning om att lärare idag ”curlar” mer med eleverna på något sätt. 

Att läraren är trygg i sig själv

Lärare A talar för vikten av att skolan inte endast har en kunskapsförmedlande roll 

utan även en fostrande och syftar  speciellt  till  att  lära ungdomarna att  ha ett  gott 

bemötande. Det grundar sig i goda förebilder för eleverna. ”Så där känner jag ju att 

jag jobbar med mig själv som förebild (…) och därför måste jag ju vara trygg i mig 

själv som människa med mina värderingar”. Att ha kunskap om skolans värdegrund 

och de etiska  reglerna  är  enligt  lärare  A viktigt  för att  skapa goda demokratiska 

medborgare.  Alla lärare benämner värdegrunden som en central del i fostransarbetet. 

Lärare C menar att: ”värdegrunden är regler som skolans elever ska följa och utgör 

en grund för den fostran som sker”. Lärare A menar även att en viktig uppgift som 

lärare är att stärka varje elevs självförtroende. Att de upplever sig kunna klara saker 

och ting, att de duger som de är. Det gäller  därmed att  kunna uppmuntra och ge 

eleverna tillit till sig själva. 

Kunskap och fostrande lika viktigt

Fostran  och  kunskapsuppdraget  ses  enligt  lärare  C  som  två  sammanhängande 

enheter. Detta eftersom uppdraget som lärare innefattar en form av förberedelser av 

demokratiska medborgare. ”Jag kan nog inte urskilja att någon av dessa komponenter 

är  allra  viktigaste  eftersom  de  hör  ihop”.  Lärare  C  betonar  att  ett  tydligare 

värdegrundsarbete är viktigt. Som exempel berättar läraren om det lokala skolvalet 

2010 när  Sverigedemokraterna  kom på en stark andraplats.  Personalen på skolan 

bestämde sig då för att arbeta särskilt med främlingsfientlighet eftersom: ”skolan är 

en  levande  verksamhet  som  måste  anpassa  sig  efter  den  utveckling  som  sker  i 

samhället”. 
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Storleken på skolan påverkar lärarens arbete 

En inställning hos lärare B är att större skolor blir mer som en kunskapsverkstad till 

skillnad från mindre skolor. Läraren talar av egen erfarenhet och menar att: ”vi ser 

mer varandra här och därför hänger ju den fostrande rollen alltid med (…) det är ju 

en fördel med en liten skola”. 

Vikten av att lärare ifrågasätter elevernas uppfattningar 

Om elever uttalar sig på ett felaktigt sätt är det enligt lärare B viktigt att det görs 

tydligt  varför  de  inte  kan  säga  så.  Detta  eftersom  många  elever  inte  är  så 

allmänbildade  och  därmed  behöver  se  ett  problem  utifrån  andra  aspekter.  ”Det 

viktigaste är att man är påläst som lärare och kan komma med exempel, och trycka 

på det (… ) då blir de tysta och går hem och funderar”. 

Lärarens egna värderingar styr reglerna 

I frågan om klädsel och uppförande i skolan menar lärare B att det inte styrs av regler 

utan  istället  lärarens  värderingar.   Eleverna  måste  istället  anpassa  sig  efter  varje 

lärare. Lärare B påtalar att det är ett grundlagsbrott att gå in och bestämma hur elever 

ska klä sig eftersom det är en del av deras identitet. ”De ska ju få klä sig som de vill, 

det är ju en mänsklig rättighet”. Så länge det inte påverkar undervisningen är det inte 

lämpligt att som lärare gå in och styra elevernas klädsel (… ) viktigast är bara att jag 

kan se dem i ögonen, så att inte en keps hänger för”. 

Fostransuppdraget tar för stor plats i lärarens arbete 

Båda lärare B och C ser problem med att fostransuppdraget idag har blivit allt större i 

skolan. De berättar om att fler och fler lärare ”bränner ut” sig när arbetsbördan blir 

för stor och behöver agera på flera olika plan. ”Alla har inte förmågan att delegera 

till andra.” 

Elevernas inställning till  skolan och förmåga att ta ansvar påverkar lärarens 

arbete

Lärare A menar att eleverna på skolan har ett eget ansvar när det gäller att komma i 

tid  och  vara  förberedda  till  lektionerna.  Detta  eftersom  det  påverkar  klimatet  i 

klassrummet. ”För dem [eleverna] påverkar mig, och det är jag medveten om (…)och 
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det måste eleverna även bli medvetna om. Det är viktigt att göra eleverna medvetna 

om dem sitter  och halvsover på mina lektioner,  så blir  även jag en dålig lärare”. 

Läraren talar även om en generell skepsis gentemot skolan hos många elever. 

Lärarens ansvar att göra eleverna motiverade 

Enligt lärare A är det till största del lärarens ansvar att göra eleverna motiverade till 

skolan:  ”man måste  som lärare  hitta  den  där  knappen,  som ser  olika  ut  hos  alla 

elever”. Till största del handlar det om hur väl läraren känner sina elever. En bättre 

relation mellan elev- lärare främjar ett sådant motivationsarbete. Lärare B i sin tur 

anser att elevernas motivation till skolan inte är lärarens ansvar: ”hatar man [elev] 

skolan i största allmänhet är det ju svårt att göra något som lärare”. Istället ligger 

ansvaret  hos  läraren  att  göra  undervisningen  lustbetonad  för  eleverna.  Att  lärare 

formar undervisningen efter vad eleverna vill och varierar redovisningssätt främjar 

stimulerande och motiverande elever.

Eget ansvar skapar motivation 

Lärare A anser att möjligheten att ge elever ansvarsfulla roller är väldigt viktigt. Det 

så: ”att de får lära sig utav erfarenheter där det viktigaste är att förstå att man får 

misslyckas”. Många elever enligt lärare A upplever sådana roller som motiverande. 

Att elever får ta eget ansvar och ser till att saker och ting blir gjorda är enligt lärare B 

viktigt.  ”Genom att  få  ta  lite  ansvar här  och var,  så  växer  ju  eleverna”.  Att  låta 

eleverna få ta eget ansvar menar även lärare C är viktigt. Detta eftersom det är ett 

krav som kommer att ställas på eleverna i framtiden. Läraren är övertygad om att det 

är under: ”ansvar som eleverna växer”. Dock får inte handledning från lärarens sida 

uteslutas

Skolk förekommer främst bland de mest begåvade eleverna 

Lärare B menar att det är dem smarta eleverna som ofta skolkar: ”unga begåvade 

killar som sitter mycket vid datorn”. Istället  skulle de vilja ha sina lektioner över 

Internet eller klockan tolv på natten. I stort sett handlar det om att vara flexibel som 

lärare: ”och göra lite privata lösningar för vissa elever för att de ska få saker och ting 

gjorda”. 
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Demokratisk utformade regler tillsammans med eleverna 

På skolan där lärare A arbetar finns det regler, som innan kallades för trivselpunkter. 

De  regler  som  idag  finns  på  skolan  är  en  hårdare  uppstramning  än  de  tidigare 

trivselpunkterna. Det är eleverna i den lokala styrelsen tillsammans med skolpersonal 

som varit med och bestämt de befintliga reglerna på skola, ett arbete som bygger på 

skolans värdegrund. ”Där går vi igenom reglerna för varje höst, inte bara med de nya 

eleverna utan alla.” På skolan där lärare B arbetar finns det trivselregler, som ser lite 

olika ut över skolan.” Det finns ju regler sen är nog skillnaden stor i hur väl eleverna 

känner  till  dem”.  Gemensamt  med  skolan  där  lärare  A  arbetar  är  att  eleverna 

tillsammans med skolpersonal beslutat om reglerna. Läraren menar att reglerna har 

diskuterats och visats för eleverna inför varje nytt läsår. 

Endast skolpersonal beslutar om reglerna 

Lärare C menar att alla elever är medvetna om de existerande reglerna på skolan. 

Dock har han ingen erfarenhet av att eleverna är med och beslutar om det. ”Eleverna 

är  inte  med i  det  fallet  men självklart  kan man diskutera  med dem vid speciella 

tillfällen vad som bör gälla”.  Många elever vill enligt lärare B vara med och påverka 

regler på skolan medan en del hellre lägger över ansvaret på lärarna. ”Du [läraren] 

vet bäst (… ) så det är olika vilka elever och grupper man har (…) sen är ju en del 

elever mer aktiva än andra, så det ser ju olika ut”. 

Att använda sig av likabehandlingsplanen som hjälp i arbetet 

Lärare B nämner att det finns en likabehandlingsplan som utgår ifrån värdegrunden 

vilket  diskuteras  på  klassråden.  Läraren  berättar  att  det  alltid  är  viktigt  att  ha 

likabehandlingsplanen uppdaterad som hjälp i diskussioner med eleverna. ”Om man 

nu märker att någon elev har felaktiga åsikter, som ligger på gränsen till vad man får 

säga, då kan man diskutera likabehandlingsplanen direkt (… ) att vad tror du någon 

känner när de hör dig säga så här”. På skolan finns det även ett antimobbingsteam 

som arbetar aktivt med de frågor som dyker upp. ”Skulle vi upptäcka att en elev eller 

flera  har  bristande  värderingar  försöker  vi  göra  något  åt  det.  Kanske  är  det 

mentorerna som tar tag i det eller ämneslärare eller antimobbningsteamet. Självklart 

gör vi något åt det”. 

Att låta alla elever vara delaktiga i arbetssätt och planering
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Ett demokratiskt arbetssätt är för lärare B mycket viktigt: ” då ser ju dem [eleverna] 

att de kan vara med och påverka och att demokratin finns där hela tiden, det är ju en 

del av att fostra dem i det här demokratiska tankesättet”. Enligt lärare B handlar det 

om att diskutera tillsammans med eleverna hur en termin ska läggas upp, att målen 

för kursen görs tydliga för alla elever samt att samtala kring vilket sätt de ska arbeta 

för att nå de uppsatta målen. Lärare B anser det vara viktigt att alltid motivera sina 

beslut. Detta för att slippa onödiga konflikter med eleverna, då de annars ”hugger” 

direkt. 

Gruppindelning påverkar eleverna 

Lärare A har ingen upplevelse av någon generell indelning av eleverna, även om hon 

menar att det ibland kan bli så. Ofta handlar det då om när eleverna själva får välja 

grupper  inför exempelvis  ett  grupparbete.  Då väljer  ofta  elever  gruppmedlemmar 

efter  vilka betyg de har eller  eftersträvar.  Lärare A är medveten om att  en sådan 

gruppindelning faktiskt påverkar eleverna: ” i de klasser där jag är rädd för det att det 

kommer att hända, så får de inte välja grupper”. 

Gruppindelning beroende av etnisk tillhörighet 

Lärare B i sin tur menar att det på skolan inte finns en indelning i sämre och mer 

duktiga elever utan att problemet ligger på annat håll. ”För ett par år sedan började 

det  bli  stora  grupperingar  på  skolan,  och  då  skulle  jag  vilja  säga  att  det  var 

invandrarna som drog sig till sina etniska tillhörigheter (…) dem hade delat upp sig 

lite mera”.  Lärare B talar om att skolan av den anledningen hade speciella kurser för 

just dem eleverna. Detta för att vidga deras perspektiv och att inte endast umgås med 

de av samma härkomst. 

3.1 Lärares arbete tillsammans med eleverna 

En aktiv kommunikation med eleven 

För att kommunikation mellan elev- lärare ska bli bättre arbetar lärare A mycket med 

eleverna under lektionerna.  Det handlar  om att  vara aktiv  och prata  mycket  med 

eleverna  under  lektionerna:  ”eftersom man då får  en bra relation  med eleverna”. 

Lärare B menar att en envägskommunikation inte är att föredra mellan elev – lärare. 
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Hon menar att: ”om jag kan säga vad jag vill till mina elever och ibland kritisera dem 

så  måste  de  också  kunna  faktiskt  kritisera  mig,  det  kan  ju  inte  bara  vara  en 

envägskommunikation”. Det är viktigt att lärare arbetar för att skapa ett tillåtande 

klimat tillsammans med eleverna. Att kunna visa förståelse gentemot eleverna. Dock 

menar lärare B att det är en svår gräns att dra: ”innan det blir för mycket curlande 

och innan vi jobbar ihjäl oss”. 

Relationens betydelse för kunskapsinhämtning, motivation och kommunikation 

Lärare A betonar vikten av att ha goda relationer till sina elever. Att det inte spelar 

någon roll i vilken årskurs eleverna går eftersom: ”hjärnan behöver relationer för att 

få kunskap”. Det är viktigt att möta alla elever där dem är, oavsett vilken nivå de 

ligger på. Detta eftersom alla inte är intresserade av att skapa någon relation till sina 

lärare, vilket måste respekteras. De elever som saknar motivation till skolan är enligt 

Lärare A svåra att stötta. Det beror till stor del på att de eleverna inte vill ha någon 

relation med lärarna och därmed: ”inte delar med sig varför dem inte lyckas, och 

varför det är så svårt och så”. God kommunikation grundar sig enligt lärare B i goda 

relationer.  För  att  utveckla  en  god  kommunikation  bör  lärare  därmed  visa  mer 

ödmjukhet gentemot eleverna. På så sätt visar läraren att hon ser eleverna och svarar 

till deras behov - ”jag är här, se mig”. Ett sådant arbete kräver dock en del av läraren. 

”Jag [läraren] måste bjuda mycket på mig själv, lika mycket som en skådespelare går 

upp på scenen för att spela teater”.  

Elevernas självförtroende påverkar motivationen 

Enligt lärare A har många av eleverna som är omotiverade till skolan även ett dåligt 

självförtroende. Anledningen till det är att: ”känner man [eleven] inte sig så duktig 

eller inte klarar någonting så är det ju inte så kul att gå till skolan”. 

Läraren tar endast ansvar för vissa elever 

Lärare  A upplever  sig  ha  mer  ansvar  för  de  elever  som har  ”större  luckor”  och 

behöver mer stöd. Ofta menar läraren att det handlar om elever: ”som kanske inte har 

fått den där grundläggande basen hemifrån”.  Lärare B och C håller inte med utan 

menar att de tar lika mycket ansvar för alla elever. 

Konflikter mellan killar är lättare att upptäcka
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Lärare A berättar att när konflikter mellan eleverna uppstår är lärarna väldigt öppna 

mot varandra.  Konflikter mellan killar menar lärare B är lättare att lösa. Det beror på 

att killar är mer fysiska än tjejer, där istället konflikter är svårare att upptäcka. Det 

handlar mer om kommentarer eller blickar: ”de kan det där finspelet, vad man ska 

göra för att det inte ska uppmärksammas”. 

Lite erfarenhet av hotfulla situationer 

Lärare A har erfarenheter av elever som beter sig avvikande. Dock inte situationer 

som upplevs hotfulla. Istället handlar det om elever som är avvikande i sitt sätt att 

vara,  vilket  läraren  inte  upplever  som ett  ”varningstecken”.  Försöker  eleven lösa 

konflikter med makt är det viktigt att vara försiktig menar lärare A. Istället måste 

man ta upp det med eleven, ta tag i det och få eleven att förstå hur hans eller hennes 

beteende kan uppfattas av andra.  

Föräldrarna stöttar ett normbrytande beteende 

Lärare A anser att det är viktigt att ifrågasätta och diskutera det avvikande beteendet 

tillsammans med eleven, exempelvis skolk. Dessvärre finns det inte mycket läraren 

kan  göra.  Det  beror  till  stor  del  på  att  ”elever  har  en  förälder  som  ringer  och 

sjukanmäler  de  jämt,  så  de  uteblir  aldrig”.   Läraren  menar  nämligen  att  många 

föräldrar idag gärna stöttar sina elever på ”fel sätt”. 

Konflikter är vanligast mellan elever 

Lärare A berättar att det ofta handlar om en tråkig jargong mellan eleverna. Att det 

sällan riktas mot lärarna ute på skolan. ”Inte till mig utan med varandra (…) och det 

känner jag ju att man får ta tag i ibland, det är vanligt (…) att elever säga dumma 

saker till  varandra kommer  vi aldrig  ifrån,  för det gör ju vi  vuxna också”.  Dock 

menar lärare B att det är viktigt att stävja så att sådant inte inträffar på skolan. Om 

det mot förmodan skulle inträffa måste läraren markera att det inte är tillåtet.  Lärare 

B menar att eleverna själva vet var gränsen går, även om de ofta låtsas att de inte vet. 

Storleken på skolan betydelsefull i arbetet mot ett normbrytande beteende 

Lärare  B  nämner  storleken  på  skolan  som  en  viktig  faktor  för  att  kunna 

uppmärksamma  eleverna  och åtgärda  ett  normbrytande  beteende.  ”Man vet  vilka 
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eleverna är, det påverkar väldigt mycket (…) för eller senare får alltid någon reda på 

vad som hänt”. 

Vikten av läraren gör eleverna medvetna och motiverade 

En första indikation på ett avvikande beteende menar lärare C är när eleven väljer 

bort  skolan  eller  några  speciella  lektioner.  Då  är  det  viktigt  att  läraren 

uppmärksammar eleven och synliggör problemet. Det är viktigt för att eleven ”ska 

förstå meningen med skolan och känna sig motiverad”. Lärare C menar att lärarna 

egentligen gör allt de kan för att  en elev ska lyckas men att  det inte går utan att 

eleven själv vill. ”Svenska skolan är i regel snäll och ger många chanser, ibland för 

många chanser.” 

Lärarens bristande förmåga att uppmärksamma konflikter 

Lärare B anser att det är lärarna som uppfattar en konflikt sist, när det redan är för 

sent.  Det  beror  till  stor  del  på  svårigheterna  att  veta  vad  som  händer  ute  i 

korridorerna. Av den anledningen är det viktigt att läraren uppmärksamma minsta 

lilla hon ser för att  eleverna ska känna sig trygga.  Men tyvärr  är det: ”svårt som 

lärare att veta om det är allvar eller inte”.  

Bristfällig kunskap och tidsbrist avgör hur konflikter åtgärdas  

Lärare A upplever en osäkerhet för hur ett hotfullt beteende ska bemötas. Det enda 

hon kan  relatera  till  är  likabehandlingsplanen  som ändå inte  uppfyller  ett  sådant 

syfte.  Lärarna  pratar  generellt  om  svårigheter  att  göra  något  åt  ett  avvikande 

beteende. ”Att alla inte är likadana gör ingenting, men när man känner att de är så 

avvikande att man känner att man måste göra någonting, (… ) alltså, det är väldigt 

svårt och väldigt jobbigt”.  Lärarna visar tydligt att det är tidsbrist och en osäkerhet 

som påverkar hur väl dem engagerar sig i arbetet mot ett normbrytande beteende. 

Lärare A uttrycker sig: ”Visst är det jobbigt ibland, man sitter ofta och tänker (… )

hur ska jag göra nu, hur ska jag ta upp det här (…) och visst känner jag att det tar tid 

från min energi och planeringstid”. Lärare C ser problematik i åtgärdsarbetet. ”Man 

[lärarna] ser problemen i vitögat och i vissa fall vet man inte riktigt vad som ska 

göras för att lösa dem”.  
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3.2 Det kollegiala arbetet mot ett normbrytande beteende 

Delegera ansvaret vidare 

Om  lärare  uppmärksammar  en  elev  som  beter  sig  avvikande  är  det  viktigt  att 

informera kuratorn om detta. Enligt lärare A handlar detta till största del om att ”jag 

[läraren] ska ju ha en relation till eleven som handlar om kunskapsinlärning och då 

kan det ju vara jobbigt att ha den här andra relationen – att berätta jobbiga saker för”. 

Även om alla elever inte vill gå till kuratorn är det något som alla lärare bör arbeta 

för. ”Hon [kuratorn] kan ju ge mer professionell hjälp”. Lärare B talar för vikten av 

att  hitta  en  gräns  som  lärare  för  var  ens  ansvar  slutar.  Att  våga  ”bolla  över” 

problemen till skolsköterskan eller kuratorn är nog så viktigt. 

Konflikter mellan kollegor är beroende av dess olika värderingar 

Lärare A anser  inte  att  lärares  olika uppfattningar  beror på generationsskillnader. 

Istället handlar det om hurdan läraren är, hur benägen hon är till att diskutera och 

förändra sig. ”Olika värderingar och uppfattningar mellan lärare kan även lätt leda 

fram till konflikter.” Detta eftersom det inte finns många ordningsregler, utan att det 

istället är upp till varje lärare att följa dem. Lärare C anser att hans kollegor inte är 

konflikträdda  och  att  det  är  en  god  utgångspunkt  för  att  kunna  lösa  eventuella 

konflikter. 

Upplevelsen av positivt stöd av kollegorna och skolledning

Arbetslaget  är  av  stor  betydelse  för  lärarna.  Att  kunna  lyfta  upp  problem  till 

diskussion är viktigt: ”för annars kan man ju bli helt uttröttad”. Lärare A upplever sig 

därmed få gott om stöd av sina kollegor i arbetet mot ett normbrytande beteende. 

Även om lärare A ofta är själv inne i klassrummet känner hon att kollegorna står 

bakom henne. ”Jag kan gå till dem, jag kan få stöd av dem (…) jag vet att de kan 

peppa mig”. Även lärare B upplever stöd från skolledningen i sitt arbete. 

En god kommunikation underlättar arbetet 

Kommunikationen  mellan  kollegorna  är  en  viktig  del.  Det  underlättar  även  när 

lärarna tar del av varandras lärdomar. Lärare C anser sig: ”ha haft tur och hamnat på 

en arbetsplats där lärarna håller ihop, i alla fall i arbetslaget”. Lärare B är medveten 

om vilka kolleger hon kan gå till för att få stöd och kunna prata med. Det eftersom 
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många endast vill arbeta med sig själva vilket då respekteras. ”Man funkar kanske 

bäst med några, och inte alla”.

4. På  vilket  sätt  arbetar  lärare  på  grundskolor  med  att 
förebygga normbrytande beteende hos eleverna?  

Nedan  kommer  studiens  empiriska  material  sättas  i  relation  till  konflikt  och 

konsensusperspektivet samt tidigare forskning gällande ett normbrytande beteende. 
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4.1.1 Lärares arbete med utgångspunkt i konfliktperspektivet 

Ett avvikande beteende på skolor kan utifrån konfliktperspektivet förklaras när olika 

värde –normsystem står i motsättning mot varandra. Enligt lärarna i undersökningen 

är sådana konflikter vanligt förekommande eftersom det är lärarnas värderingar som 

varje  elev  måste  anpassa sig  efter.  En bidragande  anledning  kan  vara  att  det  på 

skolan finns olika attityder och värderingar hos varje enskild lärare till vad som ses 

som  lämpligt  uppträdande  eller  klädsel.  Sådana  konflikter  ligger  således  på 

gruppnivå. Det är därför viktigt  att  lärarna diskuterar med varandra för att  kunna 

förändra sig eftersom det annars lätt uppstår konflikter. 

Lärarnas  uttalanden  visar  generellt  på  en  osäkerhet  för  hur  elevers  avvikande 

beteende  ska  bemötas.  Enligt  konfliktteoretiker  orsakas  en  sådan  osäkerhet  av 

konflikter  på organisationsnivå.  Det genom att  det  kan finnas  en inre motsägelse 

mellan  läroplanens  visioner  och  lärarnas  praktiska  arbete  som gör  det  svårt  för 

lärarna att utföra ett gott arbete. Lärarna i studien talar även om att tidsbristen är en 

bidragande orsak för hur väl de kan engagera sig i  arbetet  mot  ett  normbrytande 

beteende.  Av  den  anledningen  får  lärarna  med  hänsyn  till  den  bristfälliga 

verkligheten ute på skolorna allt svårare att uppfylla de krav som samhället ställer. 

Enligt lärarna är det viktigt att föra öppna diskussioner gällande elevers olika åsikter 

och värderingar, vilket även nämns i tidigare studie. Ett sådant arbetssätt grundar sig 

i den värdegrund som skolan ska utgå ifrån.. Finns det elever som ofta uteblir från 

lektioner är det av allra största vikt att diskutera och ifrågasätta det beteende direkt. 

Är det även så att elever uttalar  sig på ett felaktigt  sätt är det viktigt  att det görs 

tydligt varför de inte kan säga så. Det beror till stor del på att många elever inte är 

allmänbildade  och  med  detta  behöver  kunna  se  problem  utifrån  fler  aspekter. 

Lärarens uppdrag i ett sådant arbete blir därför att vara påläst och kunna komma med 

exempel  att  trycka  på.  Enligt  konfliktteorin  främjar  ett  sådant  arbetssätt  att 

fientligheter på skolan inte bli bestående. 

För att ge elever förmåga till konflikthantering är det viktigt att lärare tydligt lägger 

fram syfte och mål med en kurs tillsammans med eleverna. Enligt lärarna främjar ett 

sådant arbetssätt att eleverna får en förståelse för att de kan vara med och påverka 
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och att demokratin genomsyrar hela skolans verksamhet. Att samtala med eleverna 

för hur olika kurser ska läggas upp, vilket sätt de ska arbeta samt hur de ska nå de 

uppsatta målen minskar därmed att onödiga konflikter med eleverna uppkommer.  

4.1.2 Lärares arbete med utgångspunkt i konsensusperspektivet 

För  att  ett  avvikande  beteende  ska  kunna  stävjas  krävs  det  inom 

konsensusperspektivet  kommunikation.  För  att  kommunikationen  ska  ses  som 

värdefull är det viktigt att både information, budskap och förståelse är uppfyllt. Det 

går  att  sätta  i  relation  till  läraren  som menar  att  en  envägskommunikation  med 

eleverna inte är att föredra eftersom det skapar svårigheter att skapa goda relationer. 

Istället  gäller  det  att  som lärare  vara aktiv och prata mycket  med eleverna under 

lektionerna.  För  att  skapa  en  god kommunikation  behöver  lärare  visa  ödmjukhet 

gentemot  eleverna.  Många elever  har  ett  behov  av  att  få  uppmärksamhet,  vilket 

därmed är en viktig del i kommunikationen med eleverna. 

En lärare berättar att det vid vissa tillfällen inte finns mycket att göra för att förhindra 

ett  normbrytande  beteende  hos  eleverna.  Detta  eftersom elever  har  föräldrar  som 

stöttar sina barn på ett felaktigt sätt. Som exempel berättar läraren om föräldrar som 

ringer och sjukanmäler  sina barn så att  det  inte  kan tecknas  som skolk.  Det  kan 

förklaras utifrån den sociologiska strukturella teorin där ett normbrytande beteende 

är ett resultat av bristande överensstämmelse mellan kulturella mål och strukturella 

möjligheter att nå målen. Orsakerna ligger ofta hos föräldrarnas oförmåga att stödja 

sina barn, vilket lärarna i studien således har erfarenheter utav. 

4.1.3 Skolan som en socialt kontrollerad institution 

Att skolorna i högsta grad fungerar som en socialt kontrollerande institution förstås 

genom  lärarnas  uttalanden  av  vikten  av  att  vara  goda  förebilder  för  eleverna. 

Exempel på det är således att lärarna ger eleverna möjlighet till att finna en mening 

med arbetet i skolan och lär dem att ha ett gott bemötande. Lärarna verkar därmed 

för den samhälliga reproduktionen som att överföra de normer som finns i samhället, 

och måste därmed vara trygga i sig själva och med de värderingar som förmedlas. 

Det är av den anledningen viktigt att som lärare ha kunskap om skolans värdegrund 

och de etiska reglerna som genomsyra skolans verksamhet. Detta eftersom det är en 

central del i fostransarbetet. 
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Tidigare forskning har visat att på skolor där elever upplever sig kunna påverka sin 

egen skolsituation är mer framgångsrika än andra skolor. Det genom att eleverna är 

medvetna om de regler som omger dem samt vilka konsekvenserna det blir av att inte 

följa reglerna. Lärarna i undersökningen menar att det finns regler på skolorna men 

att endast ett fåtal elever är med och beslutar. Ofta är det endast eleverna i den lokala 

styrelsen. Lärarnas utsagor visar även på ett bristande intresse hos många elever att 

vara med i utvecklingsarbetet med regler på skolorna. Eleverna lägger istället gärna 

över ansvaret på lärarna. Beroende på hur eller om det påverkar klimaten på skolorna 

kunde inte lärarna uttala sig om. 

Sociala och situationella åtgärder 

Enligt lärarnas utsagor visar det sig att skolan som institution använder sig av både 

sociala och situationella åtgärder i arbetet mot ett normbrytande beteende. Dock med 

tendenser att låta de sociala åtgärderna dominerar. Lärarna är alla nämligen generellt 

positiva till att låta eleverna ta eget ansvar för sina studier, vilket är viktigt för att de 

ska kunna påverka sitt  eget  lärande.  Ett  sådant  arbete  är  inom ramen för sociala 

åtgärder  och  ses  som ett  långsiktigt  arbete  inom skolans  verksamhet.  I  stort  sett 

handlar det om att eleverna ska komma i tid och vara förberedda till  lektionerna. 

Möjligheten att ge eleverna eget ansvar är även viktigt. Det eftersom de då får lära 

sig av sina egna erfarenheter och förstå att det är okej att misslyckas. Eleverna blir 

även motiverade  och växer  som personer.  I  framtiden  blir  det  därmed lättare  för 

eleverna att hantera de krav som ställs på dem. 

Situationella åtgärder visar sig vara ytterst ovanligt eftersom tiden inte finns. Enligt 

tidigare forskning finns det en tendens att tillåta en allt för hög gräns av aggressivitet 

ute på skolorna. Dock är detta inget som lärarnas berättelser visar. Istället kan en 

tendens göras tydlig att lärarna inte har förmågan eller att det inte ligger till deras 

arbetsuppgifter.  Lärarna menar istället  att  situationella åtgärder  bidrar till  att  fler 

lärarna bränner ut sig. Det eftersom de behöver agera på flera olika plan och inte har 

förmågan  att  kunna  delegera  till  andra.  Således  kan  en  slutsats  dras  att  lärarna 

behöver klarare direktiv för hur avvikande beteende ska bemötas som även visats i 

tidigare studier. 
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4.1.4 Elevers förmåga att anpassa sig efter skolan 

Indelningen av eleverna ser olika ut på respektive skola. Några lärare har ingen alls 

erfarenhet av att det görs, förutom då eleverna själva vill. Ofta handlar det då om 

vilket betyg eleverna eftersträvar och väljer sedan kamrater därefter. Dock berättar 

en  lärare  om att  eleverna  delar  in  sig  i  grupper  efter  etnisk  tillhörighet,  och  att 

problemet istället ligger där. Förekomsten av att eleverna delar in sig i grupper kan 

enligt  Sarneckis  modell  förklara  elevernas  anpassning  till  skolan  och  deras 

benägenhet  till  att  begå brott.  Detta  eftersom eleverna  kommer från olika sociala 

klasser  och  därmed  har  olika  förutsättningar  att  nå  framgång  i  skolan.  Eleverna 

kommer även från olika subkulturer där speciella normer och värderingar råder. Det 

är därför viktigt att vara medveten om att elever som tillhör en subkultur vars normer 

och värderingar  inte  accepterar  samhällets  rådande värderingar  inte  heller  vill  nå 

skolframgångar. Deras beteende visar sig istället genom att ta avstånd från skolan. 

Om elever anpassar sig dåligt till skolan är det ett varningstecken på att individen i 

framtiden  kommer  få  svårigheter  att  anpassa  sig  till  de  krav  som  ställs  ute  i 

samhället. Av den anledningen har läraren en viktigt uppdrag till att uppmärksamma 

tecken på avvikande beteende. Lärarna i undersökningen ser generellt en brist i ett 

sådant arbete. Det beror till  stor del på svårigheter att veta vad som händer ute i 

korridorerna  och  om  det  är  på  allvar  eller  inte.  En  bidragande  anledningen  är 

storleken  på  skolan.  Det  är  lättare  att  uppmärksamma  eleverna  och  åtgärda  ett 

normbrytande  beteende  på  mindre  skolor.  Lärarna  menar  även  att  eleverna  är 

medvetna om att lärarna ser mer på en mindre skola. Ett avvikande beteende hos 

killar är enligt lärarna lättare att uppmärksamma. Ofta handlar det om mer fysiska 

beteende till skillnad från tjejer där det i större utsträckning är elaka kommentarer 

eller  onda  blickar.  Således  kan  en  brist  utskiljas  i  lärarnas  observationer  som 

praktiskt utgör ett viktigt instrument för att förutsäga hur de unga i framtiden kan 

klara sig med avseende på social anpassning. 

4.2 Hur  väl  stämmer  lärarnas  förebyggande  arbete  mot  ett 
normbrytande beteende överens med det uppdrag skolan 
har sett utifrån Lpo94? 

Nedan kommer studiens empiriska material sättas i relation till dokumentanalysen av 

Lpo94. Således har likheter och skillnader kunnat urskiljas gällande hur väl lärarnas 
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förebyggande arbete mot ett normbrytande beteende stämmer överens med uppdrag 

skolan har utifrån Lpo94. 

4.2.1 Likheter 

För att motverka att individer på skolan blir trakasserade eller behandlade kränkande 

bör skolan som verksamhet använda sig av kunskap, diskussion och aktiva insatser. 

Enligt lärarna är det viktigt att uppmärksamma alla elever och om de uttalar sig på ett 

felaktigt  sätt  tydligt  visa  varför  de inte  kan göra  så.  Anledningen är  att  det  ofta 

bottnar i en okunskap hos eleven som därmed behöver se problemen utifrån andra 

aspekter.  Lärarna  är  därmed  tvungna  att  vara  pålästa  och  kunna  komma  med 

exempel. Det leder till att eleverna går hem och funderar och nästa dag kanske helt 

ändrar åsikt. Det visar på att lärarna möter Lpo94 riktlinjer som anser att skolan är en 

social mötesplats som både har till uppgift och ansvar men även möjligheter till att 

ge elever förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Enligt Lpo94 ses skolan som ett redskap för att forma ansvarsfulla och självständiga 

individer. Lärarnas uttalande visar även att ett sådant arbetssätt är gynnsamt inom 

skolan för att förebygga normbrytande beteende. När lärarna låter eleverna ta eget 

ansvar påverkar det deras motivation i positivt  bemärkelse.  Det leder även till  att 

eleverna  får  lära  sig  av  sina  erfarenheter  och  inser  att  det  faktiskt  är  okej  att 

misslyckas. Det stämmer överens med Lpo94 som menar att eleven inom skolan ska 

få känna hur det känns att göra framsteg och samtidigt övervinna svårigheter. 

I arbetet med att främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse arbetar lärarna väldigt mycket med sig själva. Lärarna måste vara trygga i 

sig  själva  för  att  kunna förmedla  det  till  eleverna.  Enligt  lärarnas  utsagor  är  det 

främst inte ett arbete med eleverna utan istället med dem själva som personer. 

Lärarna ska enligt Lpo94 anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och 

behov.  De  elever  som  därför  har  svårare  att  anpassa  sig  och  nå  målen  för 

utbildningen behöver lärare därmed ta mer ansvar för. Det stämmer väl överens med 

en lärares arbete som menar att hon tar mer ansvar för elever som har större luckor 

och därmed behöver mer stöd. Ofta handlar det om att eleven inte fått det stöd hon 

eller han behöver hemifrån. En generell inställning är dock att lika mycket ansvar tas 
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för alla elever. Enligt lärarna är de smarta eleverna som ofta skolkar och har svårare 

att anpassa sig. Det handlar därför om att kunna vara flexibel och göra individuella 

lösningar för varje elev. Ett sådant arbete stämmer även det väl överens med Lpo94. 

För  att  skapa  engagemang  och  få  eleverna  motiverade  är  det  viktigt  att  göra 

undervisningen lustbetonad. Det kan vara till stor hjälp för att stimulera eleverna, att 

fler når målen samt anpassar sig till de krav skolan ställer. 

4.2.2 Skillnader 

I  Lpo94 –  Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  

fritidshemmet går  det  tydligt  utläsa  att  det  offentliga  skolväsendet  vilar  på 

demokratisk grund och grundar sig i skollagen. Enligt Lpo94 ska lärarna därmed föra 

en utbildning som ger alla elever kunskap och färdigheter. Det är därför tydligt att 

skolan inte endast har en kunskapsförmedlande roll utan även fostrande. Även då 

detta uppdrag tydligt går att utläsa i läroplanen kan en brist i lärarnas arbete urskiljas. 

Lärarna ser alla olika på kunskap och fostrande, vilket bidrar till att fokus istället 

ligger på det ena eller det andra. Endast en lärare menade att fostrande och kunskaper 

går hand i hand, vilket uppfyller läroplanens riktlinjer. I lärarnas uttalande kan dock 

tendensen att den fostrande rollen blivit allt större urskiljas. 

Möjligheten av att få ta eget ansvar är även några av de krav som kommer ställas på 

eleverna  i  framtiden.  Av  den  anledningen  är  det  nog  så  viktigt  att  lärarna  ger 

eleverna  en  sådan  möjlighet.  Dock  är  alla  individer  olika  och  kan  därmed  inte 

bemötas likadant. Det gäller med detta att skapa goda relationer till eleverna för att få 

insikt i vad den enskilda eleven behöver för att kunna växa till en ansvarsfull och 

självständig individ. Dock krävs det enligt  Lpo94 även ett  samarbete med hemmen. 

Lärarna i studien menar att ett sådant arbete ofta inte sker. Istället visar det att många 

föräldrar stöttar sina barn på fel sätt och läraren i sin tur ingenting kan göra. 

Ett möjligt tillvägagångssätt för att utveckla elevernas förmåga till att ta personligt 

ansvar är  att  göra dem delaktiga i  planeringen av undervisningen.  Lpo94  nämner 

vikten  av  att  det  inte  räcker  att  undervisa  om  de  grundläggande  demokratiska 

formerna  utan även att  undervisningen ska bedrivas  i  demokratiska  arbetsformer. 

Alla elever ska därför få vara med i  planeringen av undervisningen för att  sedan 

kunna utvärdera den. Ett sådant arbetssätt är vanligt enligt lärarna. Det bidrar även 
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till att eleverna upplever sig kunna vara med och påverka och att beslut inte tas utan 

deras inverkan. Dock är det ett arbete som endast utvecklas mellan lärare- elever och 

föräldrarna i sin tur inte får någon inblick. Det stämmer därmed inte överens med 

Lpo94 som menar att målen tydligt ska framföras till både elever och föräldrar, dvs. 

att  även  vårdnadshavarna  är  medvetna  om  vilka  rättigheter  och  skyldigheter  de 

tillsammans  med eleverna  har.  Således  kan lärarnas  upplevelse  av att  föräldrarna 

stöttar sina elever på fel sätt grunda sig i två möjliga orsaker. Antingen har föräldrars 

intresse för deras barns skolgång minskat eller finns det en brist i lärarnas arbete att 

förmedla information till föräldrarna.  

För att alla elever ska bemötas med respekt som person och sitt arbete, ges trygghet 

och lust och vilja att lära sig har läraren således ett viktigt uppdrag i att stärka varje 

elevs självförtroende. Eleverna måste uppleva sig klara saker och att de duger som de 

är.  Viktigt  är  därför att  lärare  uppmuntrar  och ge eleverna tillit.  Annars upplever 

eleven sig inte kunna någonting. En individ som inte känner sig kunna någonting 

tycker heller inte skolan är så rolig. Istället kan det bidra till att eleven avlägsnar sig 

från skolan. Det är något alla lärare bör arbete med att förebygga eftersom  Lpo94 

menar att den enskilde individens välbefinnande och utveckling är något som ska 

prägla skolan som verksamhet. Sammanfattningsvis kan både likheter och skillnader 

urskiljas i  hur väl lärarnas arbete stämmer överens med de uppdrag skolan har sett 

utifrån de officiella målen. Dock finns det tydliga  brister gällande lärarnas arbete i 

relation  till  Lpo94 som menar  att  alla  som verkar  inom skolan  ska  försvara  de 

grundläggande värden som står skrivet i läroplanen men även tydligt ta avstånd från 

det som strider mot dem. 

4.3 Slutsatser för vidare forskning 

Brister i  studien kunde urskiljas beträffande lärarnas arbete mot ett  normbrytande 

beteende, vilket leder fram till  fortsatt forskning inom detta område. Föreliggande 

studie  har  valt  att  endast  fokusera  på  lärarnas  arbete  vilket  således  skulle  kunna 

kompletteras med elevernas faktiska upplevelser. Genom att elevernas uppfattningar 

ställs  i  relation  till  lärarnas  arbete  kan  det  således  skapa  en  större  förståelse  för 

arbetet mot ett normbrytande beteende på skolan.  Följaktligen skulle en sådan studie 

på ett tydligare sätt kunna ge uttryck för de svårigheter som dagens skola dagligen 

brottas med men även förslag på hur det kan förbättras. 
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BILAGA 1

Intervjuguide 

Att fostra demokratiska medborgare 

1. Hur ser du på att skolan inte enbart har en kunskapsförmedlande roll, utan även en 

fostrande? Finns det några fördelar respektive nackdelar med detta? Kan du ge något 

konkret exempel på varför? Hur ser du på din fostransroll som lärare? Varför? Vad 

anser du vara viktigast och hur arbetar du med detta praktiskt i ditt vardagsarbete? 

Vilka problem ser du med ditt fostransuppdrag? 

Anser du dig ha mer ansvar för vissa elever än andra? – Förklara varför

2.  I Lpo94 kan man läsa att lärarna är de direkta givarna för fostran i sällskap med 

omsorg. Hur skulle du definiera omsorg för elever? Anser du dig ha resurser och 

kunskaper för att arbeta enligt de riktlinjerna - Förklara! 

3. En av skolans funktioner är att överföra samhällets normer och fostra elever till 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. Kan du ge exempel på hur du arbetar för att 

uppnå detta? Men även om du upplever några problem med detta? Hur arbetar ni på 

skolan för att skapa gemensamma normer och värden? Om det finns några problem, 

hur ser de ut? 

Om du märker att en elev besitter bristande värderingar, hur går du vidare med detta?

Vilka problem brukar uppstår, och varför? Känner du dig få stöd i detta arbete? 

Lärares arbete tillsammans med eleverna mot ett normbrytande beteende 

1. Anser du dig ha god relation med dina elever?  På vilket sätt? – Förklara.

2. Hur arbetar du för att skapa en god kommunikation med eleverna? 

Hur viktig tycker du att samhörigheten med eleverna är? Varför? 

3. Anser du det finns klara direktiv på hur destruktiva eller hotfulla handlingar ska 

bemötas ute på din skola? Förklara varför, eller varför inte. 

Kan du nämna någon annan situation där du uppmärksammade en elev som på något 

sätt, enligt dig, beteende sig avvikande. Hur agerade du i denna situation? Varför?
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Har du varit med om någon situation på skolan där en elev varit aggressiv mot dig 

eller någon på annan. Hur agerade du i denna situation? 

4.  Anser  du  det  vara  viktigt  att  eleverna  får  ta  eget  ansvar  i  skolan  men  även 

betydelsefulla  roller?  På  vilket  sätt  arbetar  du  för  detta?  Är  eleverna  på  skolan 

medvetna om de regler som finns på skolan? Är de själva med och sätter reglerna? 

Varför, varför inte? 

5. Som tonåring är känner man sig kanske inte så motiverad till skolarbete som man 

borde och drar sig istället undan på ett eller annat sätt? Märker du detta hos dina 

elever. På vilket sätt?

Vilka problem ser du med detta? Finns det några regler på skolan som reglerar detta? 

Hur ser dem ut? Ser du detta som ett problem? Kan du avgöra om det har betydelse 

för individens framtid eller inte. Hur arbetar du för att förbättra deras möjlighet till 

att nå målen? 

6. Orsakerna till att eleverna inte är integrerade i skolan kan vara många. Hur stor 

påverkan anser du skolan har i det? Beror det mycket på skolan eller anser du det 

finnas andra möjliga anledningar? Kan du se något samband mellan elever som är 

svagt  integrerade  i  skolan  och  dess  synsätt  och  värderingar  allmänt  i  samhället. 

Upplever du ett avvikande beteende hos de eleverna?  Märker du någon skillnad på 

elever som är svagt integrerade i skolan och de som inte är. På vilket sätt? Vilka 

problem anser du detta bidra till? 

7. Finns det en tydlig uppdelning på er skola för de mer duktiga och sämre eleverna? 

Hur arbetar ni för att främja detta? Hur tror du detta påverkar eleverna? Kan du ge 

något konkret exempel? 

Det kollegiala arbetet mot ett normbrytande beteende 

1.  Hur arbetar  ni  för  att  förhindra att  individer  som umgås  i  kriminella  gäng på 

skolan skiljs åt på skolan? 

2.  Vilken  grundinställning  till  konflikter  har  man  på  din  arbetsplats?  Uppfattas 

konflikter generellt som något negativt eller positivt? Blundar man för problemen, 
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därför att man inte vet hur man ska tackla dom? Eller vågar man ta itu med dem på 

ett konstruktivt sätt? 

3. Upplever du att du ofta hamnar i konflikter? Är de förknippade med en speciell 

uppgift eller situation?

4. Upplever du att kollegerna i ditt arbetslag ger dig stöd för ditt arbete? 

För ni ofta samtal med varandra för att fördjupa förståelsen av ert lärareuppdrag som 

det beskrivs i läroplan och skolplan? 
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