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1. Bakgrund

Intresset för hur kriminella själva har upplevt sin skolsituation väcktes
sommaren 1998 när jag semestervikarierade som vårdare på en öppen
anstalt. Med öppen anstalt menas en anstalt utan egentliga
rymningshinder. Från början hade jag ingen tanke på att mitt
sommarjobb skulle kunna vara grunden till ett examensarbete, men jag
fann att många intagna hade likartade erfarenheter när det gällde
skoltiden. En del hade lämnat grundskolan med bristfälliga betyg, om de
överhuvudtaget fullföljt grundskolan. Ett flertal upplevde att lärarna inte
tog tag i saker som inträffade, att de inte lyssnade till eleverna o.s.v. Jag
insåg att många av de kriminella jag kom i kontakt med hade haft
likartade upplevelser kring sin skolgång och att de vuxna i skolan
uppfattades som alltför passiva.

Jag har valt att enbart gå in på skolan som påverkansfaktor för
kriminalitet i min fördjupning. Visst finns det andra faktorer, exempelvis
hemförhållandet och biologiska orsaker som spelar sin roll i
sammanhanget, men i mitt arbete fokuserar jag enbart på lärarens roll,
den roll jag själv snart inträder i.

1.1 Syfte och problemformuleringar

Syftet med detta examensarbete är att, genom intervjuer och litteratur, ta
reda på och beskriva hur intagna har upplevt sin egen skolsituation för
att se om det finns något där som har påverkat deras framtida
kriminalitet. Är det så att man redan under barnets första skolår kan se
vilka som riskerar att hamna utanför samhällets lagar och normer? Om
det är på det viset tycker jag att det är oerhört viktigt för oss som arbetar
i skolan att känna till vilka tecken som tyder på begynnande kriminalitet
och hur vi skall se på och bemöta dessa individer. Min förhoppning är att
denna fördjupning ska vara en hjälp på vägen att kunna se
varningssignalerna i tid och på så sätt kunna stämma i bäcken. Nu är jag
naturligtvis införstådd med att problemet inte är så lätt att lösa att det
räcker med att intervjua några kriminella för att röja problemen ur vägen,
men det är de som själva hamnat i en situation på fel sida om lagen som
bäst kan svara på hur de uppfattar situationen och ge oss insikter i och
underlag för rätt bemötande.
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Mina problemformuleringar är således:
• Hur beskriver den intagne sin egen skolsituation och vilka tankar har

han omkring densamma?
• Har skolan haft betydelse för framtida kriminalitet ur den intagnes

perspektiv? I så fall, på vilket sätt?
• Vilka skolrelaterade faktorer kan tänkas ha ett samband med

kriminalitet?

För att få svar på mina frågor har jag valt att göra fyra intervjuer, samt att
söka efter fakta i litteratur.

2. Litteraturgenomgång

Den litteratur jag  läst kommer här att presenteras. Jag har hittat många
relevanta böcker som är skrivna på senare år. De forskningsrapporter
jag har fått ta del av är också nya, den ena skriven så sent som detta år.
I Motala Tidning har jag hittat en aktuell artikel som berör mitt område.
Dessutom har jag använt mig av Lpo 94, samt ett par böcker som berör
själva uppsatsarbetet.

2.1 Bakgrund till kriminalitet i skolan?

I den litteratur jag läst har det framkommit att många av de som blivit
kriminella har hamnat snett redan under skoltiden. Grünewald (1997)
säger följande:

Fångar är lika olika som alla andra. Men de har en sak gemensamt. Något har
gått fel i skolan. Inlärningssvårigheter, skolk och mobbning är erfarenheter de
flesta har haft under sin skoltid. Ofta redan på lågstadiet  (Grünewald, 1997,
s 143).

Bergström (1997) har i sin bok tittat på vad det är som gör att vissa blir
kriminella. Han har funnit att de elever som är oroliga och rastlösa har
förutsättningar att få framtida problem. Skolan har många gånger svårt
att hantera dessa ungdomar och även om det inte alltid är så att
problemen har direkt med skolan att göra, är det där man märker
symtomen. Sarnecki (1993) har skrivit om sambandet mellan skolan och
brottsligheten och har funnit att lärare vet väldigt mycket om elevernas
personlighet och deras sociala situation.
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Dessa kunskaper skulle kunna användas med viss säkerhet för att kunna bedöma
sannolikheten för hur det kommer att gå för eleverna i framtiden (Sarnecki, 1993,
s 125).

En orsaksanalys har gjorts av samma författare (Sarnecki, 1993) och
han har kommit fram till att hur individen klarar sig som vuxen beror på
hur situationen i skolan har varit. Han säger att de som klarar av att lära
sig det som skolan förmedlar har stor nytta av det som vuxen.

Det är inte nödvändigtvis själva kunskapen som har en positiv effekt på
ungdomars framtida utveckling utan det kan också vara allt det andra (normer,
värderingar, former för umgänge med andra, etc.) som skolan kan ge den som har
förmågan att ta till sig (Sarnecki, 1993, s 129).

Sarnecki (1993) säger vidare att det finns ytterligare sätt att se på
problemet. Det kan vara helt andra orsaker än skolan som gör att
individen får en kriminell framtid, men det är dock läraren som kan se åt
vilket håll eleven är på väg.

Nordin (1996) talar om förskollärare och lärare som de som tidigt kan se
vilka barn som kommer att hamna snett i samhället. Kamratskapet är
ytterligare en sak som påverkar de som har problem enligt Nordin (Ibid.)
Skolan förser dessa elever med kamrater som de kan känna gemenskap
med. Sökandet efter att känna vänskap och bli accepterad kan leda till
att dessa kamrater festar tillsammans eller gör brott ihop. När det gäller
skolans betydelse för elevers agerande skriver Sarnecki (1993) om en
engelsk psykiater vid namn Rutter som under 1979 hade forskat om
vilken betydelse olika typer av skolor hade för elevernas beteende.
Rutter (i Sarnecki 1993) fann att skolor i problemområden ofta medförde
elever med sociala problem, brottslighet och inlärningsproblem, men
skolklimatet kunde bidra till att många elever klarade sig bättre än väntat:
Bara för att skolan ligger i ett problemområde behöver det inte betyda att
dessa skolor är problemskolor, anser Rutter (Ibid.).

Bakgrunden till ett kriminellt beteende är något som exempelvis Ekholm
m.fl. (1996) skrivit om:

Forskningsresultat visar i allmänhet att ju mer problematisk bakgrund man har,
desto större är risken att man begår brott (Ekholm m.fl. i996, s 49).
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2.2 Tecken på begynnande kriminalitet

När det gäller kända våldsbrottslingar och/eller narkotikamissbrukare
beskriver Sarnecki (1993) den skillnad som finns mellan dessa och den
genomsnittliga, icke-kriminella befolkningen när det gäller
skolsituationen. I genomsnitt hade brottslingarna och/eller missbrukarna
lägre skolprestationer och lägre IQ enligt en undersökning som beskrivs
av Sarnecki (1993). Prognoser/diagnoser hade gjorts på  pojkar i 11 – 15
års ålder, för att sedan följas upp vid vuxen ålder och resultatet visar att
lärarna hade mycket god information om elevernas personligheter och
sociala situationer. Koncentrationssvårigheter och problem med
uppmärksamhet var vanligare hos de pojkar som senare blev kända
våldsbrottslingar och/eller narkotikamissbrukare. Enligt deras lärare var
de här pojkarna mer aggressiva och påstridiga än genomsnittet, de
hamnade oftare i specialklass och skolkade oftare. Sarnecki (1993)
påpekar att omfattande skolk är ett mycket tydligt tecken när det gäller
problem med anpassningen i vuxen ålder. Bergström (1997) är inne på
samma linje och menar att en tendens till ökat kriminellt beteende finns
hos de elever som skolkar eller som hoppar av skolan. Samme författare
säger vidare att de elever som är oroliga och rastlösa i större
utsträckning går i specialundervisning än jämnåriga kamrater, skolkar
oftare och har svårt att anpassa sig till skolans krav. Enligt honom finns
ett samband mellan skolrelaterade faktorer och kriminalitet och detta
visar sig genom skolk, avbruten skolgång, avhopp från skolan,
lågpresterande elever, samt ett ointresse för framtid och yrke.

Det tycks som om tecken på framtida problem syns väldigt tydligt i skolan
(Bergström, 1997, s 31).

Även Nordin (1996) framhävdar skolkets betydelse:

Skolk är den kraftigaste signal vi får från ett barn om att något är riktigt galet
(Nordin, 1996, s 68).

Nordin (1996) beskriver skolan som en scen där de utslagna barnen får
visa vilka avvikare de är.

Det finns barn som till varje pris försöker straffa ut sig från skolan…Barn som
skolkar, mobbar, drogar, begår brott och försöker bevisa att de är så djävliga att
ingen vill ha med dem att göra” (Nordin, 1996, s 66).
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Andra faktorer som belysts i litteraturen är mobbning. Olweus (citerad i
Sarnecki, 1993) säger att de som mobbar löper större risk att hamna i ett
asocialt beteende i framtiden än vad andra elever gör. Nordin (1996) och
Grünewald (1997) talar om barn som mobbar/blir mobbade och att
mobbning finns med i många kriminellas bakgrund.

2.3 Vad kan vi i skolan göra?

Redan tidigt i Sveriges historia var förebyggande åtgärder bästa sättet att minska
tillfällena till brott. På samma sätt tänker man även i vår tid (Sarnecki, 1993, s 15).

Sarnecki (1993) anser att det är viktigt att vi inom skolan hittar det som
har positiv inverkan på skolungdomars beteende och prestationer såväl i
skolan som i samhället. Han förespråkar vikten av samarbete mellan
skolan och hemmet och även mellan skolan och sociala myndigheter,
banden mellan ungdomar och vuxna måste stärkas. När det gäller
skolans uppdrag i Lpo 94 kan vi läsa följande:

Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran
och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Lpo 94, s 7).

Nordin (1996) förespråkar även han ett samarbete mellan hem, skola
och socialvården. I värsta fall även med polisen. När det gäller skolans
regler säger Nordin (1996) följande:

De regler som gäller för en god uppfostran i hemmet skiljer sig inte från vad skolan
måste leva upp till (Nordin, 1996, s 67).

Dessa regler säger att barnet skall visas respekt och få känna sig
omtyckt. Regler skall finnas som ger eleverna en utvecklingsmöjlighet,
inte bara en massa förbud, anser Nordin (1996).

I Motala Tidning (Lidberg, 1999) kan vi i en specialtidning utgiven i
samarbete mellan Motala Tidning och Brottsförebyggande Rådet i
Motala (BRÅMO) läsa artikeln Våga vara förälder. I Motala i stadsdelen
Väster har Hälsorådet startat ett projekt med målsättningen att stärka
föräldrar i föräldrarollen och bygga nätverk runt barn från 0 – 16 år.
Rektor Christina Meijer (Lidberg, 1999) säger följande:

Projektet är helt i linje med läroplanens perspektiv – att samverka skola – hem
(Lidberg, 1999, s 5).

Projektet inleds under hösten (1999) i skolråd och på föräldramöten.
Under våren skall studiecirklar bildas och psykolog Stefan Ilstedt skall
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hålla föreläsningar om gränssättningar. Till nästa höst beräknas projektet
fortgå. Det man hoppas uppnå är följande:

Tryggare föräldrar som vågar ta sitt föräldraansvar och som sätter gränser för sina
barn och är bra förebilder, skapar barn som är tryggare och som vet skillnaden på
rätt och fel. Fungerande nätverk ger föräldrarna och barnen bättre stöd och en
ökad social kontroll, vilket motverkar brottslighet på lång sikt (Lidberg, 1999, s 5).

Sarnecki (1993) påpekar att både lärare och elev måste vara medvetna
om målet med skolgången, att förbereda eleverna för vuxenlivet. Om vi
låter eleverna själva vara med och utforma de regler som gäller på
skolan känner de att reglerna är deras egna, enligt Sarnecki (1993).
Nordin (1996) anser att vi måste ha entydiga regler mot mobbning och
våld och skolan skall ha en drogpolicy. Det skall också klart framgå vilka
konsekvenserna blir om brott mot reglerna begås. Nordin (1996) säger
vidare att det är viktigt att de vuxna i skolan ser till att de i förväg
bestämda konsekvenserna följs. Vi vet att skolan släpper ut elever som
kommer att hamna i arbetslöshet, i klammeri med rättvisan och en del får
drogproblem hävdar Nordin (1996). Han säger att många skolledare
menar att detta inte är skolans fel. Det som görs i skolan är inte det som
skapar de sociala problemen hos vissa elever. Men;

Underlåtenhet är också en handling. Det handlar om vad man inte gör i skolan för
att rädda våra utsatta barn (Nordin, 1996, s 46).

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till
trakasserier skall aktivt bekämpas (Lpo 94, s 5).

Vi skall, enligt Nordin (1996), göra klasserna i grundskolan mindre för att
läraren skall hinna med varje individ. Han tror att det i varje klass finns 3
- 4 elever som inte känner sig duktiga och som inte väntar sig några bra
betyg. Det finns dessutom, säger Nordin (1996), de barn som är så
stökiga att de hindrar undervisningen av de andra barnen. Dessa barn
borde placeras i egna klasser under en tid, anser han.

2.4 Vilka resurser krävs?

Nordin (1996) lägger inte all skuld på lärarna när det gäller arbete med
problembarnen. Han menar att det är bristande resurser som är orsaken
till att för lite görs i skolan för barn med sociala problem. De lärare som
anser att problemen är socialvårdens och som bara anser att lärarens
uppgift är att undervisa borde, enligt Nordin (Ibid.), byta arbete. Visst
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skall läraren undervisa, men han/hon har ett ansvar att utbilda alla barn,
även problembarnen, menar Nordin (1996).

För att skolan skall klara av att arbeta med problembarn anser Nordin
(1996) att skolan måste få resurser.

När skolan misslyckas träffar vi så småningom barnen i fängelse. Inte alla. Men för
många (Nordin, 1996,  s 20).

Nordin (1996) säger vidare att skolans personal har upplevt många
förändringar som inte har lett till att det blivit bättre. Speciallärare,
kuratorer, skolpsykologer och assistenter måste tillbaka till skolan, anser
han. När det gäller elever som inte får tillräcklig hjälp med läxorna
hemma och som riskerar att bli underkända bör skolan ge dessa elever
handledd läxhjälp, anser Nordin (Ibid.). Han tycker även att
föräldramöten skall ordnas där föräldrarna kan komma överens om hur
de tillsammans kan hjälpas åt med sociala kontrollen. I Motala Kommun
(Lidberg, 1999) är man inne på samma tankegångar, att hjälpa
föräldrarna bygga upp ett fungerande nätverk som ger barnen en ökad
social kontroll. Detta skapar tryggare barn och föräldrar.

2.5 Vad kan lärarutbildningen göra?

Nordin (1996) hävdar att skolplikten inte enbart skall vara tidsbunden,
den skall även ha ett kvalitativt innehåll. För att vi i framtiden skall vara
rustade för att arbeta med utsatta barn har Nordin (1996) ett förslag:

Lärarutbildningen skulle kompletteras med kunskaper om hur de ska lära sig
känna igen och agera för att klara de barn, som vi kallar ’utsatta’ och ’glömda’
(Nordin, 1996, s 218).

Enligt Carlgren (1996) har läraren en annan roll idag än tidigare. Det
planeringsarbete som läraren utför gäller hela skolans verksamhet.
Läroplanens mål gör att krav på tolkning och utveckling ändras:

Därigenom ställs nya och andra krav på social kompetens hos lärarna och läraren
som person blir allt viktigare. Lärarens traditionella sätt att sätta sig i respekt,
upprätta en ordning samt organisera arbetet fungerar inte längre. (Carlgren, 1996,
s 113)

I dag är inte läraren den som vet mest enligt Carlgren (1996). I dagens
samhälle har vi ett nytt förhållande mellan barn och vuxna. Det utbud
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som finns i form av kunskapsförmedling är så stor att skolans
kunskapsuppbyggnad upplevs som meningslös, menar Carlgren (1996).
Förutom att lärarens uppgift är att undervisa skall läraren även vara den
som håller ordning i klassrummet och som ser till den enskilde elevens
bästa, säger Carlgren (1996) vidare - den traditionella undervisningen är
inte längre aktuell.

På så vis blir elevernas egen planering av arbetet ett sätt att organisera arbetet
som är möjligt idag; det ökar elevernas arbetsmotivation och skapar lugn och
arbetsro i klasserna (Carlgren, 1996, s 126).

Den nya lärarrollen innebär mer av analys, formulering, och reflektion än tidigare
– d.v.s. mer av teoretiskt arbete (Carlgren, 1996, s 138).

Genom att fokusera och problematisera inte bara det man gör utan också hur det
hela är ’inramat’ kan man ändra på förutsättningar och organisation (Carlgren,
1996, s 139).

När det gäller lärarutbildningen och verkligheten har Carlgren (1996)
också åsikter:

Eftersom utbildningens allmänna teoretiska delar inriktas mot hur det borde vara
snarare än mot att förstå hur det är i skolan, uppstår ett gap mellan den bild av
yrkesverksamheten som målas upp ’inne’ i lärarutbildningen och hur det är ’inne’ i
skolan (Carlgren, 1996, s 148).

En annan del i lärarutbildningen som kritiseras av Carlgren (1996) är de
teoretiska delarna som hon anser vilja kontrollera praktiken under
utbildningen:

En risk med detta är att de studerande inte tillåts göra sina erfarenheter ’ifred’.
Möjligheterna att lägga en grund av praktiska erfarenheter riskerar att förstöras
genom alltför många uppgifter som hackar sönder praktiken (Carlgren, 1996,
s 151).

2.6 Tidigare forskning

En mängd olika undersökningar har gjorts när det gäller kriminella. Jag
har inte lyckats hitta någon undersökning med samma syfte som mitt,
men därmed inte sagt att sådana undersökningar inte har gjorts.

2.6.1 Undersökning om fångars levnadsförhållande
Nilsson och Tham (1999) vid Kriminologiska Institutionen har gett ut
resultaten av en levnadsnivåundersökning som, där de bland mycket
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annat tittat på intagnas utbildning. Undersökningarna utfördes 1997 och
Nilsson och Tham har slumpmässigt valt ut var sjunde intagen,
borträknat de som inte var folkbokförda eller som var placerade utanför
anstalt. För levnadsnivåundersökningen har 362 män intervjuats.
Huvudsyftet med Nilssons och Thams  undersökning har varit att studera
fångars levnadsförhållande och se hur de skiljer sig från
normalbefolkningen.

När det gäller de intagnas utbildning har 361 manliga intagna svarat och
av dessa  saknar 31 stycken fullbordad 9-årig förgymnasial utbildning.
Nilsson och Tham (1999) konstaterar följande:

Fångarnas utbildningsnivå är generellt mycket låg (Nilsson &Tham, 1999, s 26).

Nilsson och Tham (1999) har funnit att hälften av de tillfrågade fångarna
aldrig hade fått hjälp med läxor och skolarbete av föräldrar och syskon.
Hela 52% av de intagna i Nilssons och Thams undersökning hade före
16 års ålder varit i kontakt med polis eller sociala myndigheter.

2.6.2 Klientverksamhet i anstalt
Kriminalvårdsstyrelsen  (1997) har sammanställt en rapport som baseras
på enkätundersökningar som gjorts med samtliga intagna i landets alla
fängelser (såväl män som kvinnor), där 73% besvarade enkäten.
Syftet med enkäten har varit att kartlägga hur de intagna upplever
verksamheten på anstalt. Enkäten innehöll en mängd bakgrundsfaktorer
och däribland fanns uppgifter om den intagnes utbildning samt om den
intagne hade svårigheter med att läsa, skriva och räkna. Det vi kan se i
denna undersökning är att  mer än en tredjedel av de svenska
medborgarna hade problem med just dessa svårigheter; att läsa, skriva
och räkna.

Som högsta utbildning uppgav hälften av de intagna anpassad skolgång, folk-
/grundskola eller enstaka gymnasieämnen. Av samtliga intagna uppgav 13 % att
de inte hade fullföljt sin utbildning (KVS 1996, s 13).

2.7 Lpo 94

I Lpo 94 kan vi läsa att det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk
grund:
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Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få
välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att
utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 94, s 7).

Läraren skall tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i
den egna gruppen (Lpo 94, s 11).

Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska
arbetsformer (Lpo 94, s 15).

Undervisningen skall anpassas till individen och vi i skolan skall ta
hänsyn till de behov och förutsättningar som den enskilde eleven har.

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan undervisningen aldrig
utformas lika för alla (Lpo 94, s 6).

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94, s 5).

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete (Lpo 94, s 9).

När det gäller förståelse och medmänsklighet talar Lpo 94 om att skolan
skall se till att ingen behöver känna sig trakasserad och utsatt för
mobbning:

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten (Lpo 94, s 5).

I Lpo 94 finner vi att skola och hem har ett gemensamt ansvar för
elevens skolgång:

Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran
och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Lpo 94, s 7).

Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att
man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet (Lpo 94, s 16).

Läraren skall hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation
och därvid iaktta respekt för elevens integritet (Lpo 94, s 16).
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3. Metod

I detta avsnitt kommer jag att ge en beskrivning på mitt arbetssätt. Jag
hänvisar även till Metoddiskussionen (kap.5.3) där jag för en diskussion
omkring mina metoder.

3.1 Metodbeskrivning

Inledningsvis formulerade jag mina frågeställningar. Jag hade först tänkt
mig att titta på den intagnes roll i klassrummet, men efter att ha
provintervjuat några icke-straffade insåg jag hur svårt det var för den
intervjuade att själv sätta namn på sin egen roll. Jag valde då att inte ha
med frågan om rolltillhörighet när jag gjorde mina intervjuer. Det
viktigaste blev istället hur den enskilde uppfattat sin skolsituation. För att
få en bredare inblick i anknytningen mellan kriminalitet och skola läste
jag en del böcker och två forskningsrapporter.

Jag började sedan leta efter litteratur omkring detta ämne och fann
böcker på bl.a. mediateket på ITL och på biblioteket i Motala - böcker
som jag har haft direkt nytta av. Under läsningens gång satt jag med
pennan i handen och skrev ner allt användbart. Från
Kriminalvårdsstyrelsens bibliotek i Norrköping har jag fått ett par
forskningsrapporter som till en viss del berör mitt område. Dessa finns
presenterade under rubriken Tidigare forskning (kap. 2.6).

I Lpo 94 har jag studerat skolans värdegrund för att kunna se vad vi som
lärare skall rätta oss efter i dagens skola. I Utbildningsdepartementets
skrift Lärarutbildning i förändring har Ingrid Carlgren (1996) uttalat sig
bl.a. angående lärarens nya roll, något som jag också har tagit med i min
undersökning.

Intervjuer har gjorts med några intagna på den anstalt jag arbetat under
skollov och helger. Jag hade som jag tidigare sagt gjort ett par
provintervjuer för att kunna se om frågorna verkade rimliga. Anledningen
till att jag för dessa provintervjuer valde icke-straffade var att jag inte ville
använda mig av intagna som testpersoner, de skulle jag spara till den
verkliga intervjun.
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När man gör en intervju med intagna är det väldigt noga att man inte på
något sätt bryter mot sekretessen och skriver saker som kan leda tillbaka
till den intagne. Att bara benämna personerna med siffror eller bokstäver
ger en mycket opersonlig prägel och därför har jag gett dem namnen
Adam, Bertil, Cesar och David. De punkter jag hade som underlag för
min intervju finns i bilaga 1.

3.2 Val av intervjupersoner

Jag har valt att intervjua fyra återfallsförbrytare (tidigare straffad minst en
gång) med korta strafftider, max två år. Brottets art kan vara t.ex. stölder,
misshandel och inbrott. Jag har alltså valt att inte intervjua sådana
personer som sitter inne för grövre brottslighet såsom mord och
ekonomiska brott. Personerna är inte utvalda för att s.a.s. ge mig bra
svar.

För att begränsa mitt underlag har jag valt att titta på de som har gått,
eller i varje fall påbörjat nioårig grundskola i Sverige och som är födda i
Sverige (för att dessa personer skall ha samma utgångsläge). Jag ville
intervjua intagna som under en tid varit kriminella och som av en eller
annan anledning valt den brottsliga banan. Undersökningspersonerna är
födda mellan 1965 – 1977.

Meningen var att jag under sommaren 1999 skulle utföra dessa
intervjuer, men p.g.a. viss omständigheter blev det inte så. Jag började
fundera på att helt byta ämne, men jag hade redan läst mycket och var
väldigt intresserad av hur de intagna hade upplevt sin skolsituation. Jag
insåg att det skulle bli svårt att långt efteråt komma till anstalten och
utföra intervjuer på personer som jag inte hade haft kontakt med innan.
Skulle jag vara tvungen att avbryta mitt examensarbete och börja på ny
kula? Nej, det fanns en möjlighet att kunna genomföra arbetet trots allt.
Jag tog kontakt med en anställd på anstalten som hjälpte mig att
genomföra intervjuerna. Vi gick noga igenom vad det var jag ville ha ut
av min undersökning och han fick i uppdrag att leta efter fyra personer
som kunde vara lämpliga. Det har inte varit svårt att få intervju-
personerna att ställa upp, men det har varit lite problem med att hitta
förbrytare inom rätt åldersgrupp, med rätt strafftid och dessutom med
svenskt medborgarskap. Alla intagna är dessutom inte helt välvilligt
inställda till personalen, något som också försvårar undersökningen. De
för- och nackdelar med att jag inte själv har utfört intervjuerna kommer
under rubriken Metoddiskussion. (kap. 5.3).
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Några personer blev muntligen tillfrågade om de var intresserade av att
ställa upp på intervjun. De fick information om att deras svar skulle
användas till mitt examensarbete och att den enda uppgift jag ville ha om
dem var deras födelseår. Deras namn skulle inte lämnas ut till mig.
Intervjuformen är en strukturerad intervju med frågorna bestämda i
förväg. När intervjuer används säger Patel och Davidson (1994) att
tillförlitligheten i undersökningen beror till stor del på intervjuarnas
förmåga. Eftersom den  som nu fick i uppdrag att ställa frågorna har stor
erfarenhet när det gäller intervjuer, mycket större än vad jag har, så har
jag inte haft någon anledning att tvivla på hans förmåga vad gäller rollen
som intervjuare. Svaren har antecknats ned under intervjuns gång för att
omgående bearbetas. När intervjuerna var färdiga gick jag och den
anställde igenom svaren tillsammans.

Således avser jag söka svar på följande frågor i denna undersökning:

• Hur beskriver den intagne sin egen skolsituation och vilka tankar har
han omkring densamma?

• Har skolan haft betydelse för framtida kriminalitet ur den intagnes
perspektiv? I så fall, på vilket sätt?

• Vilka skolrelaterade faktorer kan tänkas ha ett samband med
kriminalitet?

4. Resultatsammanfattning

Här följer en presentation av de intervjuer som gjorts av fyra intagna.
Namnen är fingerade. Jag har inte lagt in egna värderingar, utan det är
bara det som framkommit vid intervjun som tas upp.

Intervjuporträtt

Adam
Adam är född 1965 och har fullföljt den 9-åriga grundskolan med ett
medelbetyg på ca. 3.5.

De positiva upplevelser som Adam har från sin skoltid är att det var
mycket idrott i skolan såsom fotboll och ishockey, något som han tyckte
mycket om. Skolan låg precis intill en ishall. Han kan inte påminna sig
några negativa upplevelser. Adam blev aldrig mobbad eller utsatte andra
för mobbning och han skolkade aldrig.
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Några problem med undervisningen eller lärare har han inte upplevt och
det var inget i skolan som fick Adam att börja begå brott efter vad han
själv erfar.

Det råd som Adam vill ge mig som blivande lärare är att följa upp och
styra de elever som har det besvärligt.

Bertil
Bertil är född 1964 och har fullgjort 9-årig grundskola med ett medelbetyg
på ca. 2.8.

De positiva upplevelser som Bertil har är att han hade bra lärare och
många kamrater. Det negativa upplevelser som finns är när han i sexan
blev mobbad av nior p.g.a. att han hade glasögon. Mobbningen löste han
själv genom att ge plågoandarna stryk. Bertil har själv aldrig mobbat
någon och har inte heller skolkat.

Eftersom Bertil har dyslexi så fick han gå i specialklass med anpassad
undervisning och färre elever. Detta upplevdes som positivt eftersom han
då fick väldigt mycket hjälp. Det fanns väldigt många vuxna runt Bertil
som hjälpte och stöttade honom. Några problem med lärare hade Bertil
inte och det var heller inget i skolan som fick honom att begå brott.

De råd jag fick var att lyssna mycket på eleverna och på något sätt ta
bort störande elever så att alla får arbetsro.

Cesar
Cesar är född1969 och har fullgjort 9-årig grundskola med ett
medelbetyg på 2.7.

De positiva upplevelser han har från skoltiden är idrotten och
kamraterna. Negativa upplevelser var de dåliga lärarna. Cesar fick ofta
kvarsittning och säger själv att han var ganska busig.

P.g.a. att Cesar var fosterhemsplacerad blev han mobbad i skolan, men
han mobbade inte. Det blev mycket skolk, ibland under längre perioder,
och det berodde på mobbning och otrivsel.
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När Cesar gick i skolan hade han svårt att sitta still och fick därför
anpassad undervisning med placering i specialklass. Han hade också
problem med flera lärare.

Vid frågan om något i skolan gjorde att han begick brott blev svaret att
han hade fel kamrater, snattade på rasterna och utförde beställnings -
jobb. Han vet inte hur skolan kunde ha ingripit för att detta inte skulle ha
skett, men de råd han ger mig som blivande lärare är att jag ska vara lätt
och enkel och anpassa mig till eleverna. Som lärare tycker han att jag
ska se varje individ. Cesar tillägger också att skolan är hårdare och råare
idag.

David
1977 föddes David och han fullgjorde den 9-årig grundskolan med ett
medelbetyg på 1.9.

Det positiva upplevelser var de praktiska ämnena såsom teknik och
träslöjd. Det som upplevdes negativt var att David kände sig motarbetad
av lärarna och fick dåligt med hjälp. Han blev aldrig mobbad eller
mobbade någon, men skolkade ofta. Skolkningen berodde på att han var
trött på skolan, på hela systemet, men inte på skolkamraterna.

De problem som David hade bestod i att han hade svårt med stavning
och svårt för att sitta still. Han tycker att det var alldeles för lite fritt
arbete. På frågan om det var något i skolan som gjorde att David begick
brott, berättar han att han på rasterna snattade snus och godis för eget
bruk. Skolan borde här ha lyssnat mer på honom och utifrån detta gjort
en individuell bedömning. Nu blev det istället en maktkamp mellan dem.
När exempelvis svenskläraren sa att David skulle göra en uppgift som
han inte ville så stod läraren på sig och sa att han var tvungen. David
vägrade ge sig inför sina kamrater och han upplevde det som att läraren
missbrukade sin maktposition. En sådan här maktkamp måste undvikas,
eftersom den inte leder till någon lösning, anser David. Vid dessa
konflikter valde David oftast att fly ut genom fönstret. På frågan vad som
skulle ha gjorts för att förhindra detta beteende svarar David att lärarna
borde ha lyssnat mer på honom.

Råden till mig är att vara väldigt förstående för den enskilda individen
och lyssna på honom. Som lärare skall jag inte trappa upp konflikten vid
en konfrontation och absolut inte ta den inför klasskamraterna. Vi får inte
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glömma bort grupptrycket påpekar David, han skulle aldrig ha gett sig
inför kamraterna.

5. Resultatdiskussion

Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur intagna själva
har upplevt sin skolsituation, om det var något där som gjorde att de blev
kriminella. I de böcker jag har läst har det framkommit att skolan till en
viss del finns med bland de faktorer som påverkar ungdomarnas framtida
val. Nu går det inte, som jag tidigare påpekat, att bara genom att utföra
fyra intervjuer få någon generell bild av hur kriminella upplevt sin
skolsituation. Däremot tycker jag att det ändå har varit intressant att göra
undersökningen och trots att det bara varit ett fåtal intervjuer så har de
ändå understött de uppgifter från litteratur och tidigare forskning som
hävdar att skolan utgör en bland flera faktorer som påverkar framtida
kriminalitet.

5.1 Intervjuerna och litteraturen

Adam är inte någon urtyp för de intagna utifrån litteraturen. Han har inte
haft några problem i skolan enligt hans egna uppgifter och det var
senare i livet som han hamnade snett.

Bertil trivdes bra i skolan trots sin dyslexi och han tyckte enbart det var
positivt med anpassad undervisning. I Lpo 94 kan vi läsa att
undervisningen aldrig kan utformas lika för alla:

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen (Lpo 94, s 6).

Bertil säger också att de störande eleverna skall tas bort, något som
diskuteras mycket ute i skolorna. Vi är rädda för att de som redan är
utmärkande blir ännu mera utsatta, men skall vi tro på Bertil så är det
bästa man kan göra att låta de som stör lämna klassen. Något som även
Nordin (1996) hävdar. I en mindre grupp får dessa elever mer hjälp och
kamraterna i den ordinarie klassen får arbetsro. Jag vill dock påpeka att
istället för att använda oss av orden ”ta bort” bör vi ge denna företeelse
en mer positiv klang. De störande eleverna skall ges möjlighet att få en
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bättre miljö för sin inlärning. Använder vi oss av det ordvalet blir inte de
redan utmärkta eleverna ännu mer utsatta.

Cesar och David hade problem med dåliga lärare. Dessa båda skolkade
mycket och sysslade med brott redan under skoltiden, något som inte
Adam och Bertil gjorde. Cesar hade, liksom Bertil, anpassad
undervisning eftersom han hade svårt att sitta still och var, enligt egen
uppgift, ganska busig. Cesar är däremot inte lika positivt inställd till den
anpassade undervisningen som Bertil är. Både David och Cesar pratar
om vikten av att jag som lärare ser till individen. Något som även Lpo 94
förespråkar:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart (Lpo 94, s 5).

Alla som arbetar i skolan skall visa respekt för den enskilda individen (Lpo 94,
s 10).

David varnar för att trappa upp konflikter vid konfrontation. Läraren skall
lyssna mycket på eleven och vara förstående. Fritt arbete var något som
han saknade i sin undervisning. I Lpo 94 kan vi se att vi som lärare
svarar för att låta eleverna använda sig av olika sätt att arbeta.

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94,
s 6).

Alla mina intervjupersoner hade fullföljt den 9-åriga grundskolan, tre av
dem med medelbetyg under genomsnittet. Enligt Nilssons och Thams
(1999) undersökningar som jag har tagit del av visar det sig att av 361
manliga intagna saknar 31 stycken fullbordad 9-årig förgymnasial
utbildning.

En tredjedel av de svenska medborgarna hade svårigheter med att läsa,
skriva och räkna (KVS 1996) och hos mina undersökningspersoner hade
två stycken problem av den arten. Bertil med sin dyslexi och David med
stavningen.

Svårt att sitta still och koncentrera sig hade Cesar och David. Oroliga
och rastlösa elever har Bergström (1997) också tagit med som ett tecken
på framtida problem.

Grünewald (1997), Nordin (1996) och Sarnecki (1993) framhäver skolk
som en av faktorerna som är vanlig hos kriminella. Både Cesar och
David skolkade ofta. De snattade och Cesar hade redan under skoltiden
kommit igång med brottslig verksamhet i form av beställningsjobb.
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Bertil och Cesar blev mobbade, också det något som man finner vid
undersökningar enligt Grünewald (1997). Ingen av mina intervjupersoner
var själva mobbare enligt deras egna uppgifter. Dock pekar Olweus (i
Sarnecki 1993) på att mobbare löper stor risk att hamna i ett asocialt
beteende.

5.2 Förebyggande åtgärder

Skolk är en av faktorerna som kan vara början till ett kriminellt beteende
enligt Grünewald (1997) Nordin (1996) och Sarnecki (1993). Vi ser att
två av intervjupersonerna, Cesar och David, skolkade under sin skoltid.
Idag är kvarsittning en vanlig metod för att stävja skolk, men vi måste
försöka förmå eleverna till att komma till lektionerna. Det känns
angeläget att finna en metod för att förebygga denna faktor som till så
hög grad finns med i många kriminellas bakgrund.

Handledd läxläsning för de elever som är i behov av detta bör ges av
skolan, anser Nordin (1996). I Nilssons & Thams (1999) undersökning
kunde vi se att nära hälften av de intagna aldrig fått hjälp med
skolarbetet i hemmet. Vi vet att det är brist på resurser i skolan idag.
Klasserna är stora och läraren har svårt att nå varje elev. Nordin (1996)
vill att skolan skall få tillbaka de som en gång rensats ut, såsom
assistenter och kuratorer bl.a.

Samverkan mellan hem och skola är viktigt. Nordin (1996) föreslår att
föräldrarna samlas på föräldramöten där de kan komma överens om ett
gemensamt agerande när det gäller bemötandet av våra ungdomar. Jag
vet att som tonårsförälder kan man många gånger känna sig ensam. Alla
andra ungdomar får göra saker som inte det egna barnet får. Har man då
en föräldragrupp som fungerar så tror jag att det är betydligt enklare att
vara förälder idag. Vi kan lättare ha kontroll på vad som sker när vi inte
är med. Gemensamma regler är skönt att kunna luta sig mot och vi kan
då med säkerhet säga att det inte är så att alla andra får. I den artikel jag
läst i Motala Tidning (Lidberg, 1999) ser vi ett bra exempel på hur vi kan
öka samarbetet mellan hem och skola. Artikeln tar upp vikten med att
sätta gränser redan i tidiga år och hur betydelsefullt det är att föräldrarna
känner sig trygga och vågar sätta dessa gränser.

Carlgren (1996) säger att idag ställs nya och andra krav på bl.a. lärare
när det gäller social kompetens. Kritik förs också mot lärarutbildningen.
De lärare som utbildas rustas inte för den verklighet vi möter i skolan
anser Carlgren (1996).
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5.3 Metoddiskussion

Jag var skeptisk till att låta någon annan genomföra mina intervjuer, men
så här efteråt tror jag inte att det har varit så negativt, tvärtom. Eftersom
jag har varit ifrån anstalten en tid har jag inte den relation till de intagna
som den som nu utförde intervjuerna har. Johansson och Svedner
(1998) talar om vikten av att den intervjuade skall känna förtroende för
den som ställer frågorna, eftersom den intervjuade lämnar ut sig själv.
För att kunna uppnå detta förtroende hade jag varit tvungen att vistas en
tid på anstalten, något som tyvärr inte var möjligt. De intagna har villigt
delat med sig av sina erfarenheter till intervjuaren, som de träffar så gott
som dagligen, och de har varit positiva till undersökningen. Dessutom
har den som utförde intervjuerna stor erfarenhet från sådant. Att intervjua
intagna ingår bland mycket annat i hans arbetsuppgifter. Ur
sekretessynpunkt är det också en stor fördel att jag inte har en aning om
vilka de intervjuade är. Jag vet deras födelseår, men det är också allt.
Det finns alltså ingen risk att jag på något sätt skulle kunna röja deras
identitet.

Att välja ett område som kriminalvården för en undersökning är inte som
att bedriva undersökningen på en skola. Visserligen råder det sekretess
inom båda områdena, men de som är intagna vill inte på något sätt
lämnas ut. För att undvika att jag på något sätt skulle kunna identifiera
de intervjuade valde jag att inte använda bandspelare. De intervjuade
kände inte mig och eftersom jag inte skulle utföra intervjun personligen
fanns det ingen anledning för mig att veta mer om de intagna än vilket år
de var födda. Något annat man får ta med i beräkningen när det gäller
utfallet av intervjun, är den roll som relationen mellan vårdare och
intagna spelar. Kontakten mellan intagna och personal är väldigt
varierande på ett fängelse. Det finns ett flertal fångar som inte så gärna
vill ha något med ”plitarna” (d.v.s. vårdarna) att göra. De som arbetar
inom fängelset är på motståndarsidan, alltså finns det ingen anledning
att ställa upp för dem. Sedan finns det naturligtvis motsatsen – de som
gärna pratar med vårdarna och inte alls ser personalen som fiender. En
annan faktor som kan påverka resultatet av en sådan här undersökning
är att många fångar handlar utifrån sin egen nyttoaspekt. Det kan löna
sig att vara välvilligt inställd till personalen, eftersom fångarna är väldigt
beroende av de som arbetar på fängelset när det exempelvis gäller
permissionsfrågan. Ur denna synpunkt är det svårt att bara komma in på
anstalten och ställa frågorna, utan att ha vistas i klimatet en tid. Även här
var det en fördel att ha en anställd som utförde intervjuerna, eftersom
han visste vilka fångar som det var någon idé att försöka få med på
intervjuerna.
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Naturligtvis finns det stora nackdelar med att inte ha varit närvarande vid
intervjutillfällena. Det är inte säkert att de följdfrågor jag skulle ha ställt
blev ställda. Allt som utspelades under intervjun, exempelvis
kroppsspråk och tonfall missade jag.

De intervjuer som gjorts i denna undersökning kan inte på långa vägar
ge en heltäckande bild av hur de kriminella ser på sin egen skoltid.
Dessa fyra personer kan bara berätta huruvida skolan har haft någon
inverkan på deras väg in på den kriminella banan eller inte.

Jag kan se en del brister i min undersökning. Jag borde ha utgått från en
mer homogen åldersgrupp med intagna som gått i skola under samma
läroplan, för att på så sätt få en ännu mer likartad bakgrund. Lpo 94 har
inte varit relevant för intervjuerna, eftersom intervjupersonerna har gått i
skolan under Lgr. 69 och Lgr. 80. Jag har ändå valt att använda mig av
Lpo 94 för att jag kunna visa på hur vi i skolan skall arbeta i dag.

När det gäller mobbning har jag inte lyckats hitta mer i den litteratur jag
har använt mig av än det lilla jag har tagit upp i denna undersökning. Vi
kan se att mobbning är en av de faktorer som finns med i de kriminellas
bakgrund och det finns en mängd litteratur för den som vill läsa mer om
detta. Jag har dock inte tittat mer på den biten, även om den är nog så
viktig. Läs – och skrivsvårigheter kan också vara en faktor, men även här
har det visat sig vara väldigt tunt i min litteratur. Inom detta område finns
också god tillgång till litteratur.

6. Sammanfattande diskussion

Syftet med min undersökning har varit att undersöka om skolan har haft
någon betydelse för den kriminella banan genom att lyssna till fyra
intagnas egna berättelser om deras skolsituation.

För Adam och Bertil har inte skolan påverkat deras kriminalitet enligt vad
denna undersökning visar, men för Cesar och David fanns det orsaker
från skoltiden som kan ha lagt grunden till deras brottsliga bana. De
informationskällor jag hänvisar till visar samtliga på att problem under
skoltiden varit en betydande faktor för den kriminelle.
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Inledningsvis ställda frågor och deras svar diskuteras i detta avsnitt::

• Hur beskriver den intagne sin egen skolsituation och vilka tankar har
han omkring densamma?

Hos alla de intervjuade fanns det positiva upplevelser från skoltiden.
Adam och Cesar upplevde idrotten som något positivt, David tyckte om
teknik och träslöjd. Bertil nämnde bra lärare och både Bertil och Cesar
tycker att kamraterna var en positiv del under skoltiden. När Cesar sedan
berättar att han hade fel kamrater kan jag inte låta bli att undra, var det
de felaktiga kamraterna som han minns som bra kamrater? Gjorde detta
umgänge att Cesar kände sig delaktig i gruppen – att han var accepterad
där och var någon? Av Davids svar kan vi förstå att kamraterna hade
stor betydelse även för honom. Han nämner grupptrycket som en viktig
komponent vi inte får glömma bort.

Det negativa i skolan kunde inte Adam påminna sig. Han hade inga
problem vare sig med ämnen eller kamrater. Bertil och Cesar blev
mobbade, men det är bara Bertil som nämner det som något negativt.
Cesar säger dock att skolket berodde på otrivsel och mobbning, men det
som upplevdes som något negativt var de dåliga lärarna. Kanske var det
så att lärarna inte tog tag i mobbningen? David anser sig ha blivit
motarbetad av lärarna och han fick dåligt med hjälp. Att han skolkade
berodde på att han var trött på hela systemet, inte på kamraterna.

• Har skolan haft betydelse för framtida kriminalitet ur den intagnes
perspektiv? I så fall, på vilket sätt?

Jag kan inte se att skolan haft någon betydelse för den framtida
kriminaliteten för Adam och Bertil, däremot anser Cesar och David att
grunden lades under skoltiden. Cesar nämner de felaktiga kamraterna,
snatterierna och beställningsjobben som en inverkan på hans brottsliga
bana. Även David säger att hans snatteri har haft betydelse för hans
kriminalitet.

• Vilka skolrelaterade faktorer kan tänkas ha ett samband med
kriminalitet?

Vi har i litteraturen sett att skolk och mobbning är ett par bakomliggande
faktorer i den kriminelles bakgrund. Cesar och David skolkade, Bertil och
Cesar blev mobbade.
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Bergström (1997) talar bl.a. om lågpresterande elever som en av
faktorerna vid framtida kriminalitet. Endast Adam hade över genomsnittet
i sitt slutbetyg, David hade så lågt som 1.9. De låga betygen kan ha sina
orsaker i att Bertil och David hade läs – och skrivsvårigheter, Bertil fick
anpassad undervisning p.g.a. detta. Cesar hade också anpassad
undervisning p.g.a. att han inte kunde sitta still, något som även David
hade svårt för men fick ändå vara kvar i sin klass.

Av mina intervjuer framgick det att både Cesar och David skolkade p.g.a.
otrivsel och skoltrötthet. Hade man på något sätt kunnat förhindra detta?
I Cesars fall var det mobbningen som gjorde att han inte trivdes med
skolan. Här hade ett fungerande mobbningsprogram kanske kunnat göra
något för honom. På många skolor, kanske alla, har man ett utarbetat
mobbningsprogram som man följer. Det är viktigt att vi är lyhörda och
verkligen ser vad som händer. På högstadiet är det inte vanligt med
rastvakter, något som man kanske borde utarbeta ett system för. Inne i
klassrummet har vi ganska god kontroll över vad som sker, men det är
inte där de största problemen är. Vi måste på något sätt stävja skolket
och förhindra mobbningen eftersom framförallt skolk är en av de faktorer
som kan leda till kriminalitet. Vad kan vi då som lärare göra? Är det
verkligen vår uppgift att hålla ordning på ungdomarna? Ja, vi som lärare
har även ett socialt ansvar. Vi skall se till att eleverna trivs och mår bra i
skolan. Ett förebyggande arbete är bästa sättet att stävja kriminalitet.
Redan i de första skolåren måste vi skapa ett bra klimat – det skall
kännas tryggt att vara i skolan. Samverkan mellan hem och skola är
också mycket viktigt. Visserligen är det föräldrarna som har det yttersta
ansvaret för barnen, men det är i skolan de tillbringar en stor del av sin
vakna tid. När sedan problemen har uppstått är det mycket svårare att
hantera dessa.

Grupptrycket är en viktig aspekt som David påpekar. Bland kamraterna
har eleven en roll som han måste bibehålla. Även om den enskilde
individen vet att det han gör är fel, så kan han ändå känna sig tvungen
att medverka för att inte själv bli utanför. Vi får akta oss för att tjata på
eleverna, det leder inte till något positivt. En konfrontation inför
kamraterna bör undvikas. Tala bara om att Du tycker att beteendet är fel
och ta sedan upp diskussionen med den berörda eleven enskilt – då
behöver han inte hålla masken inför kamraterna.

Problemet med störande elever är en hård nöt att knäcka. Bertil
upplevde det som positivt att gå i anpassad undervisning, medan Cesar
inte tyckte att det var någon bra lösning. För en del elever kan det vara
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bra att få arbeta i mindre grupper eftersom det finns större chans att få
hjälp där. Andra elever känner sig mera utpekade och får sin negativa
stämpel förstärkt. De får lämna ordinarie klassen för att de stör, deras roll
som bråkstake blir ännu tydligare. Jag känner ändå att de som stör så
mycket att det inte går att undervisa den övriga klassen måste nog ges
alternativa möjligheter och kanske anpassad undervisning i en mindre
grupp kan vara en fungerande lösning under en tid. Jag vill inte att det
skall gå så långt så att jag måste hamna i detta läge, men är situationen i
klassen ohållbar så kan jag inte se någon bättre lösning. Varken den
som stör eller de som blir störda mår bra och vi i skolan får se till att finna
en lösning utifrån varje individs bästa.

Slutligen vill jag påpeka vikten av att vi som lärare är lyhörda för den
enskilda individen. Bråkstakarna har också en gång varit små snälla
barn, men något har gått snett. Vi måste på alla sätt hjälpa våra barn och
ungdomar att hamna rätt igen. Ett förebyggande arbete är A och O och
lyckas vi skapa ett bra skolklimat så är mycket vunnet. Nu är det tyvärr
så att i högstadiet förlorar föräldrarna mycket av den kontakt man
tidigare har haft med skolan. Det finns fler lärare, man känner inte någon
mer än klassföreståndaren i de flesta fall. Eleverna vill inte ha sina
föräldrar på besök när de har börjat sjuan, det är töntigt. Det är här
många föräldrar börjar förlora greppet – när våra ungdomar börjar
högstadiet. Vi vill inte vara de enda föräldrarna som lägger sig i och vi
tror att vi gör barnen en tjänst genom att inte sätta gränser – något som
är helt fel. Barn behöver gränser.

Jag tror, och många med mig, att för att vi skall kunna bedriva en
undervisning måste barnen må bra. Det är en av våra viktigaste uppgifter
som lärare, mår inte barnen bra så har det ingen betydelse hur bra våra
planeringar är – vi kan ändå inte nå eleverna. Det som Nordin (1996) sa
om lärarutbildningen, att vi skall lära oss hur vi kan känna igen och hur vi
skall agera när vi stöter på de utsatta barnen, tycker jag känns mycket
angeläget. Det borde vara en självklarhet i lärarutbildningen, eftersom
det är så här det är i verkligheten. Hur bra lektionsplaneringar vi än gör
så måste vi räkna med att vi kanske har 25 individer framför oss i
klassrummet – varav några absolut inte orkar med att lyssna, inte kan
sitta still och koncentrera sig. Så här är skolan idag och det är den värld
vi måste vara rustade för att möta när vi lämnar lärarutbildningen, så att
vi kan förhindra att skolans problembarn blir framtidens fängelsekunder.
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Bilaga 1

Intervjuunderlag

• Född år:

• Fullgjord 9-årig grundskola?

• Grundskolebetyg?

• Positiva upplevelser från skoltiden?

• Negativa upplevelser?

• Blev Du mobbad/mobbade Du?

• Skolkade Du? Vid ja, varför?

• Hade Du problem med något i undervisningen (t. ex. läs - och
skrivsvårigheter, matte etc.)?

• Hade Du problem med lärare?

• Var det något i skolan som gjorde att Du begick brott?

• Kunde skolan ha ingripit så att Du inte hade börjat att begå brottsliga
handlingar?

• Har Du något råd till mig som blivande lärare?


