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Abstract
Studiens huvudsyfte är att försöka förstå hur lärare och poliser ser på en samverkan  mellan skola och polis. Jag har i mitt arbete
sökt svar på hur man skulle vilja samarbeta, vilka fördelar som finns med ett samarbete samt vad som legitimerar ett samarbete.

Studien bygger på intervjuer med nio lärare och poliser. Som teoretisk bakgrund till intervjustudien redogör jag för den forskning
som finns om ett samarbete mellan skola och polis och ett brottsförebyggande arbete i skolan. Jag   presenterar även några teorier
om hur barn tar till sig normer och värden, moralutvecklingsteorier. För att ge en bakgrund till och söka svar på vad som legitimerar
ett samarbete mellan skola och polis utökar jag min  teoretiska bakgrund genom att upp vad som finns skrivet om ett samarbete i
styrdokument för skolans och polisens verksamhet.

Resultatet av min intervjustudie visar att  lärare och poliser har ett liknande sätt att se på ett samarbete och att de är positivt
inställda till en samverkan. Av resultatet framkommer att lärare och poliser skulle vilja ha en utökad samverkan där man samarbetar
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en mängd olika plan som exempelvis att barn i riskzonen fångas upp i ett tidigt skede och att barn och föräldrar får en positiv syn på
polisen och deras arbete. De intervjuade anser att alla skulle vinna på en samverkan mellan skola och polis, främst barnen. Det
framkommer också att man tycker att samarbetet fungerade bättre förr och att man tror att försämrade ekonomiska resurser ligger
bakom ett minskat samarbete mellan skola och polis. Lärare och poliser är överens om att det är fel att dra in resurser på detta
område.

Resultatet av min litteraturstudie visar att det finns åtskilligt dokumenterat som indirekt talar för ett  samarbete även om det inte
direkt står uttryckt i ord. Tydligast uttryckt är detta i litteratur som behandlar polisens arbete och uppgifter.

Resultatet visar även att viljan till ett samarbete verkar vara större än de resurser som idag finns att tillgå.
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7. BILAGA
Intervjuområden

1. INLEDNING

Bakgrund

Mitt intresse för samverkan mellan skola och polis bottnar i att jag både innan och
parallellt med min lärarutbildning sökt till polisutbildningen. Jag har länge haft,
och har fortfarande, ambitionen att utbilda mig till polis.

Eftersom jag ännu inte blivit antagen till polisutbildningen fick jag i och med
examensarbetet en möjlighet att slutföra min lärarutbildning med att fördjupa mig i
ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat på många olika sätt.
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Jag minns från min egen skoltid att polisen kom och informerade om trafikregler i
lågstadiet och om narkotika i högstadiet, men jag minns inte på vilket sätt och i
vilken utsträckning. Vad jag däremot kommer ihåg är att jag och mina
klasskamrater hade en enorm respekt för polisen och att poliser var vuxna som
man såg upp till. Dagens barn och ungdomar tycks inte ha samma respekt för
polisen och vad detta kan bero på har jag funderat en del över. Kanske skulle
respekten öka om barn och ungdomar fick möta polisen på ett neutralt plan.
Kanske skulle eleverna få en mer positiv syn på poliser om polisen vore ett
naturligt inslag i skolans värld. När jag har varit ute på praktik på olika skolor har
jag därför av ren nyfikenhet frågat mig för bland lärare om de samarbetar något
med polisen. Jag har då fått uppfattningen att det inte förekommer något
samarbete i större utsträckning fastän många lärare tycks hysa en önskan att så
vore fallet.

När jag så fick chansen att välja i vilket område jag skulle göra min slutpraktik
valde jag att önska mig till ett område i Linköping som kännetecknas av
mångkulturalitet samt social och ekonomisk instabilitet. Jag såg här en möjlighet
att få erfara ett mer utvecklat samarbete mellan skola och polis. Så blev dock inte
fallet och vad jag istället kände var att man på skolorna upplevde det som om
man på senare år samarbetat allt mindre med polisen trots att behovet tvärtom
verkar ha blivit större. Om så verkligen var fallet visste jag inte, men eftersom jag
själv som blivande lärare känner att jag skulle vilja ha ett fungerande samarbete
med polisen blev jag intresserad av att ta reda på mer om detta.

Syfte och problemformulering

Jag vill genom detta arbete skapa mig en uppfattning om lärares respektive
polisers syn på att samverka på olika sätt. Jag vill också lyfta fram de visioner och
förhoppningar som finns kring ett samarbete och hur detta skulle kunna se ut. Ett
annat syfte med mitt arbete är att klargöra vad vinsterna med ett sådant samarbete
skulle kunna vara. Jag vill slutligen även försöka få fram vad som berättigar ett
samarbete mellan skola och polis.

Jag har valt att arbeta utifrån dessa frågeställningar:
 

• Vilken syn har lärare och poliser på samverkan mellan skola och polis?
• Hur skulle lärare respektive poliser vilja att ett samarbete såg ut/fungerade?
• Vad skulle vinsterna med ett sådant samarbete kunna vara?
• Vad legitimerar ett samarbete mellan skola och polis?
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Centrala begrepp

Centrala begrepp i mitt arbete är samverkan/samarbete och förebyggande.

Samarbete förklaras i Svenska Akademiens ordlista som att arbeta med någon
för ett gemensamt syfte.

Samverkan används ofta synonymt med samarbete och innefattar någon form av
gemensamt mål. Ett viktigt mål med samverkan är att minska dubbelarbete och
istället åstadkomma en rationell användning av personal och andra resurser
( Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 1997 ). Det är denna innebörd jag i mitt arbete
lägger i ordet samverkan och jag kommer även att använda mig av begreppet
samarbete med samma innebörd.

Begreppet förebyggande förekommer ofta tillsammans med begreppet
samverkan. Enkelt översatt betyder förebygga att förhindra uppkomsten av något
som inte är önskvärt. Det som ska förebyggas är för det mesta något som annars
kräver någon form av ingripande eller reaktion ( ibid ). Det är med denna
betydelse jag använder mig av begreppet förebyggande i mitt arbete.

2. LITTERATURGENOMGÅNG

I litteraturstudiens inledande del presenterar jag några forskningsrön samt ett antal
artiklar som tar upp det brottsförebyggande arbetet i skolan och olika sätt för
polis och skola att samarbeta på. Därefter tar jag upp lite om barns
moralutveckling, d v s hur förmågan att veta det rätta utvecklas eller lärs in från
barndomen och upp i åldrarna. Vidare redogör jag för vad som står skrivet om
samarbetet mellan skola och polis i olika styrdokument. För att avrunda
genomgången gör jag slutligen en teoretisk sammanfattning av den lästa
litteraturen.

Samarbetet mellan skola och polis

Bakgrund

Vikten av ett samarbete mellan olika myndigheter har framhållits i flera decennier.
Redan 1971 utarbetade Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen och Rikspolisstyrelsen
gemensamma råd och anvisningar för hur ett sådant intensifierat samarbete skulle
kunna se ut ( Råd och anvisningar, 1971 i Lindström, 1996 ). Olika slags
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samverkansprojekt i andra länder hade då prövats sen 60-talet i bl a USA. Flera
lokala projekt för att stärka samarbetet på olika sätt har sedan dess genomförts
runt om i Sverige. Ett av de tidigaste projekten var 1974/75 då Farstapolisen
samarbetade med Larsbodaskolan genom att ha polisledda aktiviteter som ingick
i schemat. Det samarbete som har funnits har sett väldigt olika ut och det har inte
gått att direkt beskriva effekterna av de olika samarbetsformerna beroende på en
avsaknad av systematiska utvärderingar. Det som dock har framkommit är att
elever, skolpersonal och poliser själva sett samarbetet som något positivt och att
skolpersonal och elever upplevt att deras förståelse för polisens roll i samhället
har förbättrats ( Lindström, 1996 ).

Brottsförebyggande arbete i skolan

Skolan som social institution
Den omvandling det svenska samhället genomgått under de senaste seklerna har
påverkat den sociala kontrollen av barn och ungdomar. Den sociala kontrollen har
minskat och i viss utsträckning förskjutits alltmer från hem till skola
( Gummesson & Alexandersson, 1989 ). Det senaste decenniet har den sociala
kontrollen av barn och ungdomar minskat betydligt och det finns belägg för att
skolan kan verka brottsförebyggande eftersom den idag utgör ett så viktigt led i
socialiseringen av barn och ungdomar. Svenska barn tillbringar ungefär 15 000
timmar av sitt liv i skolan, vilket gör skolan till den oinskränkt största offentliga
institution som barnen har kontakt med ( ibid ). Detta gör givetvis skolan till en
oerhört viktig del av barnens liv, inte bara som förmedlare av kunskap utan även
som normgivare. En viktig uppgift blir att uppmärksamma de barn och problem
som görs synliga i skolan. Skolan har på detta sätt en möjlighet att i ett tidigt
skede ”slå larm” så att samhället kan ingripa i ett förebyggande syfte.
Föredragsförfattaren till Skolan och brottsligheten sammanfattar själv sitt inpass i
forskningsdebatten på ett sätt som även får avsluta denna del:

Det starka sambandet mellan skola och social anpassning hos unga, både på
samhälls- och individnivå, samt de optimistiska antydningarna om skolans
möjligheter att påverka de ungas sociala anpassning gör, att skolan är en mycket
viktig institution när det gäller samhällets insatser i syfte att förebygga brott (
Gummesson & Alexandersson, 1989, s. 17 ).

Metoder för att påverka elevernas sociala utveckling
Barn av idag har svårare än förr att bli klara över var gränserna går mellan det som
är tillåtet och det som är otillåtet att göra. Detta beror delvis på att vuxenvärlden
ger så många motstridiga budskap ( Gummesson & Alexandersson, 1989 ). Det
är därför viktigt att agerandet i skolan är konsekvent eftersom detta har effekt på
barn och ungdomars brottsbeteende. Mats Ekholm tar i sitt föredrag Kunskaper
om social utveckling i skolan ( ibid ) upp fyra olika metoder som kan användas i
skolan med syfte att påverka elevernas sociala utveckling. Dessa metoder är:
1. Föreskrifter
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2. Social kontroll
3. Att lära av modeller
4. Delaktighet och ansvar

Ekholm rangordnar inte de olika metoderna, men det framgår tydligt vilka metoder
han rekommenderar: att lära av modeller samt delaktighet och ansvar. Vad som
menas med att lära av modeller framgår av namnet. Det handlar om att vara en bra
förebild för sina elever och vara tydlig i sitt förhållningssätt till de regler som finns
på skolan och i samhället. Det innebär också att lärare och andra vuxna genom att
själva samarbeta kan utgöra modeller för eleverna
( ibid ). Delaktighet och ansvar som metod innebär att eleverna ska sättas i
kravfyllda situationer där de omedvetet och medvetet lär sig ett önskvärt socialt
beteende. Eleverna måste alltså vara delaktiga i och ta ansvar för det regelsystem
som finns på skolan och i samhället t ex genom klassrådsverksamhet ( ibid ).
Ingen av de metoder som tas upp utesluter varandra.

En forskare som intresserat sig mycket för sambandet mellan skola och
brottslighet är Peter Lindström. Lindström har tillsammans med en annan
forskare bl a gjort en undersökning på åtta Stockholmsskolor ( högstadiet ) för att
försöka kartlägga sambandet mellan familj, skola och brottslighet i olika typer av
boendemiljö ( Dolmén & Lindström, 1991 ). Dolmén och Lindström kommer i
detta, som de kallar Stockholmsprojektet, fram till att i skolor där eleverna tycker
miljön är dålig och där eleverna är mindre studieintresserade uppger fler elever att
de begått brott. Resultatet av undersökningen visar vidare att både individuella
egenskaper och skoltillhörighet påverkar den totala brottsligheten. Även om det
inte går att fastställa om skolan har en direkt effekt på elevernas brottslighet så
anser Dolmén och Lindström att skolan är en naturlig plats för ett
brottsförebyggande arbete. Två riktlinjer för det brottsförebyggande arbetet i
skolan tas upp:
1. Satsning av extraresurser på elever som uppvisar riskbeteende för brottslighet.
2. Kollektiva insatser som berör samtliga elever.

Slutsatsen av deras rapport blir att en kombination av dessa båda åtgärder i skolan
troligtvis är den effektivaste vägen ( Dolmén & Lindström, 1991 ).

Samarbetsformer

Samverkan mellan polis och skola har förekommit och förekommer i olika
former. Vilket sätt som är det effektivaste sättet och om elevernas brottslighet
och utsatthet för brott påverkas av ett bra samarbete har man hittills inte funnit
tydliga belägg för ( Lindström, 1996 ). Jag ska här därför inte ge mig in på de
olika för - respektive nackdelarna med de olika samarbetsformerna, utan endast
presentera ett antal alternativa samarbetsformer och strategier för
brottsförebyggande arbete i skolan.
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Undervisning
Poliser kommer ut och håller lektioner i exempelvis lag och rätt och
trafikundervisning. De kan också informera eleverna om polisens sätt att arbeta
och prata om alkohol, droger, våld och skadegörelse. För arbetsområdet lag och
rätt utarbetade Rikspolisstyrelsen i samverkan med Skolverket,
Brottsförebyggande rådet, Polishögskolan och SKL ( Kriminaltekniska
laboratoriet), 93/94 en handbok för polisens undervisning ( Rikspolisstyrelsen,
RPS, 1995 ). Denna handbok sträcker sig från undervisning med 4 - 5-åringar på
daghem upp till 15 - 16-åringar i grundskolans sista årskurs. Handboken tar bl a
upp metodik, planering och hur arbetsområdet ska presenteras. Handboken är en
utförlig och informationsrik hjälp för poliser med OH- bilder och teoribakgrund
som stöd för undervisningen ( ibid ).

I Linköping hade man förr ett antal poliser som hade hela sin tjänstgöring förlagd
till skolorna. En av dessa poliser, Gunnel Rostov, använde då två 80-minuterspass
om dagen för att tala med eleverna och lära ut grunderna för lag och rätt. Rostov
tar i artikeln upp att det var roligt att hinna träffa eleverna och att eleverna lärde
känna henne inte bara som polis utan även som människa
( Hasselrot, 1992 ).

Information
Polisen har expertkunskaper som inte bara elever bör få tillgång till. Poliser kan
delta vid föräldramöten och temadagar i skolan samt vid studiedagar för skolans
personal ( Lindström, 1996 ). I Handbok, lag- och rättundervisning finns
förslag för polisens deltagande i föräldramöten och personalmöten ( RPS,   1995
). Även skolpersonalen har kunskaper som de kan informera polisen om.
Exempelvis kan lärare och andra som jobbar i skolan upptäcka på ett tidigt
stadium vilka barn som saknar ett socialt skyddsnät och föra denna information
vidare. Detta informationsutbyte kan vara ett sätt att fånga upp barn i riskzonen i
ett tidigt skede. Både skola och polis anser att kontakten med föräldrar är bland
det viktigaste i ett samarbete och det är därför centralt att även föräldrar hålls
informerade om vad som händer deras barn ( Klein, 1995; RPS, 1991 ).

I Linköping hade man 1992 även ett samarbete med lärarhögskolan. Grupper från
lärarutbildningen kom då till polishuset för att höra vad polisen hade att berätta
om ungdom och brottslighet och även mobbningens mekanismer
( Hasselrot, 1992 ).

Problemorienterat polisarbete / Närpolisverksamhet
Att polisen ska synas i skolan det är de flesta som jobbar med barn och
ungdomar överens om. Det är därför viktigt att poliserna alltid finns i närheten av
skolorna så de kan komma på spontana besök och utgöra ett naturligt inslag  i
skolan och elevernas vardag ( Nilsson, 1996 ). Närpolisverksamheten, eller som
den också kallats kvarterspolisverksamheten, går ut på att varje polis ska ha ansvar
för ett begränsat område och där knyta kontakter med människor och
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organisationer i omgivningen ( RPS, 1990 ). Polisarbetet ska anpassas till
områdets speciella egenskaper så att polisens resurser kan sättas in där de
verkligen behövs ( Torstensson, 1995 ). I området ingår skolan och
barnomsorgen som en central del där särskilda resurser kan behövas.

På många skolor har man haft ett kontinuerligt nära samarbete med polisen. I
Linköping hade man 1995 åtminstone på en högstadieskola två kvarterspoliser
som fanns i korridorerna varje vecka och åt med barnen ( Klein, 1995 ). Ett annat
exempel från Linköping är en kvarterspolis som gjorde regelbundna besök på ett
skoldaghem, bland elever i riskzonen ( Hasselrot, 1992 ). Ett sådant samarbete
bygger på att det är samma poliser som återkommer till skolorna så de lär känna
personal och elever.

På skolor i Stockholmsområdet har aspiranter från polishögskolan gjort sin
samhällspraktik på olika skolor och detta kan också vara ett sätt för polisen att bli
synlig i skolan och arbeta brottsförebyggande ( Paulsson, 1995 ).

Projektverksamhet
Projektverksamhet kan sägas vara ett intensifierat samarbete mellan skola och
polis under en begränsad tidsperiod. Projekt för att stärka samarbetet mellan
polis och skola är en strategi som använts/används på olika sätt runtom i landet.
Ett av de tidigaste projekten var det jag tog upp i bakgrunden som genomfördes
på Larsbodaskolan i Stockholm 74/75 ( Lindström, 1996 ).

I början av 1990-talet inleddes ett samarbetsprojekt i Malmö mellan
Rosengårdsskolan och närpolisen. Två poliser arbetade ett par dagar i veckan
direkt ute på skolan i syfte att prata med elever och personal och skapa goda
relationer. Poliserna hade då också tillgång till en egen lokal på skolan. Ytterligare
uppgifter för poliserna var att följa upp elever som skolkade och att göra
hembesök hos elever som begått brott ( ibid ).

Ett projekt som fått stor genomslagskraft i flera områden av landet är polisens
antidrogprojekt VÅGA. Projektet startades 1993 på försök i Göteborg och
Halmstad. Det s k VÅGA-projektet är utarbetat efter en amerikansk modell.
Projektet är till för att ge ungdomar information om droger, men ska även stärka
deras självuppfattning och förmåga att fatta egna beslut ( Lindström, 1995 ).
Projektet pågår fortfarande i delar av Sverige.

Ett samarbetsprojekt som startade i Linköping hösten 1999 är det s k
Demokratikontoret som ligger i det område jag gjort min intervjuundersökning.
Projektet drivs av LO och TCO och det är också de som satsat pengar hittills.
Kontoret är tänkt att vara en knutpunkt för olika organisationer och myndigheter i
området. Minst en gång i veckan finns närpolisen i området där och svarar på
frågor. Andra organisationer som finns representerade där är kyrkan,
handikappföreningen, arbetsmarknadskansliet, informationskontoret, LO:s
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representanter för kunskapslyftet, arbetsförmedlingen, Skådebanan
( kulturförening ), Östgöta Correspondenten och geografiska utskottet. Förutom
dessa representanter inbjuds även exempelvis politiker, olika fackförbund,
försäkringskassan etc till kontoret för att finnas till hands och svara på
besökarnas frågor. Hur länge detta projekt kommer att pågå och om det finns
möjligheter att utveckla projektet till ett bestående samarbete finns det inga
uppgifter om, men projektets överlevnad är beroende av kommunens vilja att
skjuta till pengar ( enligt telefonsamtal med en representant från
Demokratikontoret 16/11 ).

Det händer att tidsbegränsade projekt förlängs och utvecklas till ett bestående
fenomen under fastare former och detta kan då leda till att en samverkansgrupp
bildas.

Samverkansgrupper
Polis och skola, men även andra myndigheter och organisationer såsom;
socialförvaltningen, barnomsorgen och olika föreningar, samverkar kontinuerligt i
olika konstellationer. Detta innebär ett öppet och engagerat samarbete där man
tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Det är också viktigt att understryka
föräldrars och andra närstående vuxnas ansvar i ett samarbete. Alla enskilda
vuxna i samhället ska ta sitt ansvar genom att informerar och hjälpa varandra (
RPS, 1990 ).

Många samverkansgrupper har börjat som någon form av tidsbegränsad
projektverksamhet för att sedan utvecklas till olika slags samverkansgrupper där
man träffas regelbundet under ordnade former.

Lokala samarbetsorgan och samarbetsgrupper finns på  många håll i landet. I
Linköping finns LIBRÅ - Linköpings brottsförebyggande råd. LIBRÅ består av
representanter från skola, fritidsgård, socialtjänstens fältverksamhet, barnomsorg,
kyrka, polis, vårdcentral och Demokratikontor. LIBRÅ startade som ett
pilotprojekt 1991, men har sin nuvarande form sen 1995. Gruppen träffas i
dagens läge en gång per månad ( enligt telefonsamtal med kurator på en skola i
Linköping ).

Ett exempel på ett välutvecklat samarbete mellan organisationer, föreningar och
vuxna är Rinkebyskolan i Stockholm. I Rinkeby ligger alla resurser samlade
under skolans tak; socialförvaltningens fältverksamhet, skoldaghem, fritidsgård,
Hem och Skola, föreningsverksamhet och det Nya Ungdomens hus ( samlings-
och aktivitetsplats för arbetslösa ungdomar ). Rinkebyskolan har också en
handlingsplan för samarbete kring barn i riskzonen där närpolisen tillsammans
med personal från fritidsgården och Ungdomens hus deltar
( Ösgård, 1999 ).

Samarbete idag
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Varierande samarbetsformer diskuterades i konferensserien Polis och skola i
samverkan inför 2000-talet. Som hörs av namnet på konferensserien var det
som framkom tänkt att gälla som underlag för samverkan inför 2000-talet
( RPS, 1996 ). Hur denna handlingsplan används idag finns inte dokumenterat.
De senaste tre åren finns det överhuvudtaget inte mycket skrivet om samverkan
mellan polis och skola förutom artikeln om Rinkebyskolans framgångar
( Ösgård, 1999 ). Från åren 95/96 finns en hel del litteratur och artiklar att finna
men från och med 1997 finns föga material att tillgå. Det är därför svårt att veta
vad för slags samarbete som förekommer idag.

Sammanfattning

Det finns många olika sätt för polis och skola att samverka och arbeta
brottsförebyggande. Många sätt har prövats de senaste två decennierna men ännu
finns inga direkta  utvärderingar av effekterna av detta samarbete och därför är
det svårt att uttala sig om vilken sorts samarbete som är effektivast. Något som
framkommer genom forskning är att skolan har en stor betydelse för barn och
ungdomars sociala anpassning och att skolan kan påverka. Det står också klart att
ett gemensamt förhållningssätt är av högsta prioritet när det gäller arbetet med
barn och ungdomar i alla situationer och åldrar. Förmodligen är en kombination
av olika åtgärder i skolan, individuella respektive kollektiva, det bästa receptet i
det brottsförebyggande arbetet
( Dolmén & Lindström, 1991 ).

Moralutveckling

Den moraliska utvecklingsprocessen hos den enskilde individen

Det finns flera olika sätt att se på hur barn tar till sig normer och värden, moralisk
utveckling. Jag kommer här att ta upp det utvecklingsteoretiska samt det
inlärningsteoretiska perspektivet.

Utvecklingsteoretiskt perspektiv
En allmän uppfattning som funnits sen Aristoteles dagar är att om människan vet
det rätta så är sannolikheten större att hon gör det rätta, än om hon inte vet detta (
Bergling, 1991 ). De kognitiva utvecklingsteorierna lägger således tyngdpunkten
vid moralisk värdering och avsikten bakom handlingarna istället för vid det
moraliska handlandet ( Imsen, 1996 ). En följd av denna uppfattning är att det blir
av stor vikt att undersöka hur förmågan att veta det rätta utvecklas från
barndomen upp genom åldrarna. Det är denna utveckling som i ett kognitivt
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utvecklingspsykologiskt perspektiv definieras som moralutveckling
( Bergling, 1991 ). Att jag väljer att lyfta fram det kognitiva
utvecklingspsykologiska sättet att se på moralutveckling är för att detta synsätt
enligt Bergling lagt grunden för olika fostranspedagogiska insatser i skola, hem
och samhälle ( ibid ).   

Piagets teori om moralutvecklingen
Jean Piaget som är en av förgrundsgestalterna inom den kognitiva
utvecklingspsykologin är också den som lade grunden till utforskandet av
utvecklingsfaserna i barnets moralutveckling. Han studerar främst tre huvudteman
i barnets moralbedömning:
1. Barns syn på regler och lagar
2. Barns bedömning av orätta handlingar och lögner
3. Barns syn på straff ( Bergling, 1991)

Piaget sammanfattar sina undersökningar i en teori om två stadier i barns
moralutveckling. Dessa beskrivs enligt Bergling ( ibid ) som heteronom moralitet
respektive autonom moralitet. Första stadiet är en intellektuellt omogen moralitet.
Moraliska regler och lagar ses som oföränderliga och fastställda av auktoriteter.
Andra stadiet är en moralitet som inte längre ses som oföränderlig och pålagd av
auktoriteter, utan som ett system av regler som istället uttrycker gemensamma
rättigheter och skyldigheter och som finns för att den sociala gruppen ska
fungera ( ibid ).

Kohlbergs teori om moralutveckling
Lawrence Kohlbergs teori var den teori som innebar ett genombrott för
forskningen kring barns moralutveckling ( Bergling, 1991 ). Kohlberg utgick från
Piagets teori och i likhet med denna är Kohlbergs teori också en stadieteori. Han
delar in moralutvecklingen i tre utvecklingsnivåer och dessa i sin tur i två stadier
vardera. De sex olika stadierna karaktäriseras av varierande strategier för att
bedöma vad som är rätt/fel, gott/ont. Utvecklingen går från en lydnad som är
grundad på rädslan för straff till en inriktning mot universella etiska principer
( Kohlberg, 1975 i Imsen, 1996 ).

Kohlbergs teori och även hans analysmetoder har med tiden successivt
förändrats och förfinats av andra forskare. Bergling tar upp John C Gibbs som
en av de forskare som reviderat Kohlbergs teori genom att dela in de olika
stadierna i två skilda tematan - det naturalistiska respektive det existentiella. Dessa
skilda tematan förutsätter varandra och förekommer i olika faser av barnets
moraliska utveckling ( Bergling, 1991 ).

Inlärningsteoretiskt perspektiv
Inlärningsteorierna lägger tyngdpunkten vid den moraliska handlingen och
moralisk utveckling blir därför en fråga om ett socialt inlärt beteende. Barn
utvecklar sin moral genom att imitera människor i omgivningen, i första hand
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vuxna personer. Modellinlärning och betydelsen av bra förebilder är därför
centralt i den moraliska uppfostran enligt de inlärningsinriktade moralteoretikerna.
Föräldrarna ses som de viktigaste förebilderna och det är därför föräldrarnas
uppgift att markera skillnaden mellan rätt och fel för barnet. Betydelsen av att
förstärka barns handlingar för att de ska göra det rätta är också en central del i
social inlärningsteori.

Moralutveckling i skolan

Pedagogiska tillämpningar av de båda perspektiven på moralutveckling
Kohlbergs teori och forskningen kring denna fick i och med Lgr80 olika
pedagogiska tillämpningar i skolan, exempelvis införandet av klassråd.

Kohlbergs motiveringar för introducerandet av moralundervisning i skolan är
främst, att han menar sig ha stöd för att förändringar i moraliskt tänkande har
konsekvenser för moraliskt handlande på områden som hederlighet, icke-
kriminalitet, vägran att kränka mänskliga rättigheter, och aktivitet för mänskliga
rättigheter ( Bergling, 1991, s. 59 ).

De olika teorierna om moralutveckling har även gett lärare insikt om att eleverna
befinner sig i en etisk mognadsprocess, vilket ger lärare stöd för skolans
fostrande verksamhet. Bergling ( ibid ) tar upp två metoder med syfte att
stimulera elevernas moralutveckling nämligen: diskussionen kring moraliska
problem och träningen i rolltagande. Elevernas moralutveckling kan stärkas
genom att läraren kontinuerligt tar upp moraliska dilemman till diskussion i skilda
situationer - i samhällsundervisningen, i litteraturen och då konflikter och
meningsmotsättningar uppstår ( ibid ). Imsen ( 1996 ) tar upp en liknande metodik
som överensstämmer med Kohlbergs syn på moralisk fostran och benämns aktivt
värdeval. Denna metodik går i korta drag ut på att eleverna ska tränas i att göra
medvetnare moralvärderingar och göra klart för sig vilka värderingar och
förhållningssätt de har. De ska med andra ord lära sig ta ställning i livet.

Några pedagogiska tillämpningar i skolans värld som direkt kan knytas till det
inlärningsteoretiska synsättet fann inte jag i den litteratur jag läst. Men de
viktigaste delarna av de inlärningsteoretiska moralteorierna var som jag tog upp
vikten av goda förebilder, främst då föräldrar, samt förstärkning av beteende.
Detta är förhållanden som kan vara angelägna att ta hänsyn till i skolan.

Skolans regelsystem
Som Bergling ( 1991 ) tar upp behöver barn, liksom vuxna, ett okomplicerat men
entydigt regelsystem. De regler som sätts upp för barnen i skolan ska helst vara
baserade på de grundläggande värderingar och principer som gäller i samhället.
Eleverna måste få klart för sig vad som är rätt eller fel, gott och ont. Därför måste
dessa grundprinciper tillämpas och förstärkas konsekvent från tidig ålder. De barn
som bryter mot regelsystemet i skolan har ofta andra svårigheter i sitt sociala
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samspel i både hem och skola och det är därför av största vikt att
uppmärksamma dessa problem ( Bergling, 1991 ).

Den logiska följden av detta resonemang blir att alla vuxna gemensamt behöver
utreda hur de väsentliga etiska principer som vårt samhälle baseras på kan
motiveras för barn och ungdomar i både skolan och samhället för övrigt
( ibid ).

Sammanfattning

Forskningen om barns och ungdomars moralutveckling visar hur angeläget det är
att redan tidigt i skolan stärka elevernas moraluppfattning och göra klart för dem
vad som är rätt och fel. Forskningen behandlar även värdet av att ha ett enhetligt
regel- och normsystem som gäller i skolan liksom för övrigt i samhället. Alla
vuxna måste därför vara ense om vilka regler som finns för att kunna överföra
dessa till barn och ungdomar.

Vad legitimerar samarbetet mellan skola och polis?

Både polisen och skolan är organisationer som har varit och är mer eller mindre
styrda i sitt arbete. På senare år har både polisens och skolans organisation gått
från en centralstyrning mot en mer decentraliserad styrning. Arbetssättet har också
gått från att ha varit detaljstyrt till att i dagens läge vara mer mål-, resultat- och
problemorienterat ( Skolverket, 1994; Torstensson, 1995 ).
I skolans värld

Skolan styrs dels på ett nationellt plan för att likvärdig utbildning ska kunna
garanteras i hela landet, dels på ett lokalt plan där enskilda kommuner och skolor
utifrån de nationella måldokumenten planerar arbetet i skolan
( Skolverket, 1994 ).

Skollagen
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande
bestämmelserna för hur skolans verksamhet ska utformas. Enligt skollagen ska
skolan i samarbete med hemmen arbeta för att främja elevernas harmoniska
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar
( Skollagen 1 kap. §2 ). Lagen säger vidare att verksamheten i skolan ska
utformas så att den överensstämmer med vårt samhälles grundläggande
demokratiska värderingar och att alla som verkar inom skolan ska göra allt för att
hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling som t ex
mobbning ( ibid ).

Läroplan för grundskolan, 1994 ( Lpo 94)
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I läroplanerna finns grunderna för undervisningen och det som är skolans
uppgifter. I läroplanen tas normer och värden upp liksom att skolan ska arbeta
aktivt mot mobbning och trakasserier ( Skolverket, 1994 ). Läraren ska ”klargöra
och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess
konsekvenser för det personliga handlandet” ( Lpo 94, s. 13 ).

Kursplaner
Kursplanerna anger undervisningsmålen för varje enskilt ämne och kompletterar på
så sätt läroplanen. I kursplanen för samhällskunskap står som ett mål att skolan
ska sträva mot att eleverna ”får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter
och skyldigheter samt barns och ungdomars villkor i samhället” ( Skolverket,
1996 s. 65 ). Det står även som ett mål att ha uppnått i slutet av det femte skolåret
att eleverna ska ”ha kännedom om de grundläggande norm- och rättsystemen i
samhället” ( ibid, 1996, s 67 ).

Skolplanen
Politikerna i kommunen har det övergripande ansvaret för skolorna i kommunen.
Skolplanen baseras på de nationella måldokumenten och ska ge riktlinjer för hur
skolverksamheten i kommunen ska utvecklas och förändras
( Skolverket, 1994 ). Skolplanen ger alla kommuner en möjlighet att föra in
riktlinjer för hur man skulle vilja arbeta/samarbeta.

De lokala arbetsplanerna
Varje enskild skola ska i slutändan planera utifrån sina villkor och förutsättningar.
Till grund för det lokala läroplansarbetet ligger alla de styrdokument som hittills
tagits upp. Utifrån de nationella målen ska alltså lärarna själva sätta upp mål för sin
verksamhet som ska dokumenteras i en arbetsplan ( ibid ). Det finns alltså en
möjlighet för skolan att i arbetsplanerna föra in punkter som legitimerar ett
samarbete mellan skola och polis. Runtom i landet finns därför förmodligen stora
skillnader i hur samverkan mellan skola och polis prioriteras i olika skolor.

Kommentarmaterial
Förutom dessa olika styrdokument finns inom skolans värld också en del
kommentarmaterial i anknytning till dokumenten. I Grundskola för bildning
( Skolverket, 1996 ) kommenteras det lokala läroplansarbetet. Vikten av att lokalt
formulera visioner för vad man vill förverkliga understryks och en av dessa
visioner är den om samverkan och samarbete ( ibid ). Det är alltså upp till varje
skola att formulera visioner för det man vill förverkliga. I Bildning och kunskap,
som är ett särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, tas
de etiska frågornas aktualitet upp och det står bl a skrivet att frågor om etik och
moral hör hemma i nästan alla ämnesområden i skolan
( Skolverket, 1998 ).

Inom polisen
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Polislagen
Liksom skolans arbete styrs på olika sätt regleras även arbetet för poliskåren.
Polislagen är det som ytterst reglerar polisens arbete och i denna tas det
brottsförebyggande arbetet upp som en av huvuduppgifterna ( 2§ Polislagen ).
Vidare står i en bilaga till budgetpropositionen 1994/95 i avsnittet 5.2
Brottsförebyggande och brottsofferinriktat arbete följande:

En tyngdpunkt i det brottsförebyggande arbetet måste vara att förhindra att
ungdomar dras in i kriminaliteten ...Det är viktigt att polisen tar till vara de
möjligheter som finns att samarbeta med skola, sociala myndigheter och andra i
detta arbete ( RPS, 1995, s. 16 ).

Förutom polislagen finns olika s k manifest som Rikspolisstyrelsen utarbetat med
hjälp av verksamma poliser på fältet. Dessa manifest kom till för att de skulle tjäna
som riktlinjer för åtgärder mot brottsligheten i det svenska samhället över en
längre period. Två av dessa är Rakt på brottsligheten ( RPS, 1991 ) och Rakt på
ungdomsbrotten ( RPS, 1990 ).

Rakt på brottsligheten
I inledningen av manifestet formuleras en vision:

Om vi ytterligare effektiviserar polisarbetet och får de resurser verksamheten
behöver, om vi mycket mer satsar på de förebyggande åtgärderna och om vi gör
detta i nära samverkan med andra myndigheter, med organisationer och företag
och med en allmänhet som själv gör sitt bästa för att förebygga brott, då kan den
traditionella brottsligheten, de s.k. vardagsbrotten, minskas med tjugo procent på
en tioårsperiod. Det tror vi bestämt. Samhället och människorna kommer att fara
mycket illa, om brottsligheten fortsätter att öka ( RPS, 1991, s. 6 ).

I manifestet tas skolan upp som en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.
Vikten av lag- och rättundervisning understryks och att alla poliser ska ställa upp
och bidra med sin kunskap i skolan. Polisens förankring i närområdet ses som en
betydande brottsförebyggande åtgärd. För att närma sig organisatoriskt tas
kvarterspolisverksamhet och organiserat samarbete med sociala myndigheter och
skolan upp som exempel på åtgärder. I 22 ”att -satser” behandlas hur polisen
anser att brottsligheten bör förebyggas och hur den kan förhindras
( RPS, 1991 ). Exempel som berör skolans verksamhet är andra och sjunde att -
satserna:

att skolan i samverkan med föräldrarna, föreningslivet och polisen m.fl. bör
bedriva ett målmedvetet arbete för att hos de unga grundlägga ett gott
rättsmedvetande ( RPS, 1991, s. 25 ).

att polisarbetet i huvudsak skall bedrivas problemorienterat samt att polisen
endast i verkningsfull samverkan med främst skola och socialtjänst samt
kriminalvård i olika former har möjlighet att bryta den negativa brottsutvecklingen (
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RPS, 1991, s. 27 ).

Rakt på ungdomsbrotten
Detta manifest tar upp fem viktiga delar i det ungdomsbrottsförebyggande
arbetet; rikta in resurser, klart avståndstagande, samarbete, tidig identifiering  och
föräldrarnas ansvar ( RPS, 1990 ).

Inom alla dessa områden menar man att polis och skola skulle vinna på ett
fördjupat samarbete. Poliser och lärare skulle kunna dra nytta av varandra och
tillsammans förhindra fler ungdomar att ta steget vidare upp i brottstrappan.

BROTTSTRAPPAN

18 år Våldsbrott
Stöldbrott

Skadegörelse
Snatteri och YRKES-
gängbildning KRIMINALITET

Skolk och Fängelser,
mobbning slutna anstalter

Anpassnings- och institutioner
svårigheter

10 år

( Ur Rakt på ungdomsbrottsligheten, RPS, 1990 )

I manifestet formuleras också 66 ”att -satser” av vilka flera berör skolan och den
samverkan mellan polis och skola som bör finnas. Saker som tas upp är:

 

∗ att skolan måste uppmärksamma skolk och söka stöd utifrån när problem uppstår,
∗ att poliser som arbetar med ungdomsbrottslighet måste ges möjlighet och tid att

vara ute bland ungdomar,
∗ att lokala samverkansgrupper mellan polis, skola, socialtjänst och

fritidsförvaltning är viktiga,
∗ att skolan bör underrätta polisen när de får kännedom om brottslighet liksom att

polisen bör underrätta skolan när de påträffar ungdomar som misstänks för skolk
eller mobbning,

∗ att de vuxna i samhället ska vidta gemensamma åtgärder mot våld och annan
brottslighet. ( RPS, 1990 )
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Trots dessa manifest som understryker vikten av ett samarbete bl a mellan skola
och polis fungerade inte samarbetet tillfredsställande vilket ledde till utarbetandet
av en konferensserie med namnet Polis och skola i samverkan inför 2000-talet.

Polis och skola i samverkan inför 2000-talet
Denna konferensserie genomfördes vid sex olika tillfällen under tiden 15 april till
5 juni 1996, för att utveckla samverkan mellan polis och skola. Till konferenserna
inbjöds skoldirektörer från 288 kommuner, polisområdeschefer från 134
polisområden samt representanter från 17 lärarhögskolor. Ingen representant från
någon av lärarhögskolorna deltog ( Redogörelse för konferensserien Polis och
Skola i samverkan inför 2000-talet, RPS, 1996 ).

Rikspolischef Sten Heckscher skriver i förordet till sammanfattningen av
konferensserien att avsikten med konferenserna var att stärka den gemensamma
grund som är nödvändig för att en samverkan mellan  polis och skola ska kunna
utvecklas på ett lokalt plan, särskilt som så stora förändringar inom de båda
organisationerna har ägt rum den senaste tiden ( RPS, 1996 ). Deltagarna i
konferensserien, polis- och skolpersonal från hela landet, gavs möjlighet att
inventera aktuella ungdomsproblem, att belysa bristerna i den samverkan som
fanns samt att diskutera förslag till åtgärder. Det man kom fram till finns redovisat
i form av en sammanställning av gruppdiskussionerna, gjord av
Rikspolisstyrelsen. Denna redovisning är avsedd att vara en idékatalog till
samverkans - och utvecklingsarbete på det lokala planet. Redovisningen tar upp
en olika brister inom skilda områden, men här ges även en mängd konkreta
förslag till åtgärder för att stärka samarbetet mellan polis och skola.

Sammanfattning

I skolans styrdokument finner man belägg för ett arbetssätt i skolan präglat av
diskussioner kring områden som; etik och moral, norm- och rättssystem samt
rättigheter och skyldigheter. I de styrdokument som finns för polisen står det
tydligt uttryckt att ett brottsförebyggande arbete för att förhindra barn och
ungdomar från att dras in i kriminaliteten är av högsta prioritet och att polisen
därför ska ta tillvara på alla möjligheter att samarbeta med skolan och andra
berörda parter. I manifest och kommentarmaterial lyfts aspekter kring samarbete
samt brottsförebyggande och normbildande arbete upp.

Sammanfattande teoretiska reflektioner

I skollagen står skrivet att man i skolan ska främja elevernas utveckling till
ansvarskännande människor och i polislagen tas det brottsförebyggande arbetet
upp som en huvuduppgift i polisens arbete ( Skollagen 1kap 2§; Polislagen 2§ ).
Även om man från skolans respektive polisens håll har olika utgångspunkter i sitt
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sätt att arbeta med barn och ungdomar så hänger deras arbete nära samman.
Arbetet bygger på den förutsättningen att polis och skola, och även andra
samhällsorgan, har ett nära och välfungerande samarbete kring barnen i samhället.
Om detta står det skrivet bl a i de olika manifest som polisen framarbetade i
början av 90-talet och likaså i skolans kommentarmaterial till läroplanen ( RPS,
1991; Skolverket, 1996 ).

Teorier om moralutveckling visar att barns moraliska tänkande utvecklas och
befästs under hela skolåldern ( 6 - 15 år ). Teorierna ger stöd för ett arbetssätt i
skolan som utvecklar elevernas rättsmedvetande och ansvarstagande.
Forskningen kring barns moralutveckling lyfter också fram vikten av ett enhetligt
regelsystem där alla vuxna i samhället intar en enad front mot klandervärt
beteende ( Bergling, 1991 ). Polisens roll i detta sammanhang kan ses som central
eftersom det är polisen som ytterst står för upprätthållandet av lagar och regler i
samhället och som har erfarenhet av sådant som t ex ungdomskriminalitet och
brottsbekämpning ( RPS, 1990 ).

Att klimatet i skolan kan ha en brottsförebyggande effekt visar olika rapporter
från forskning om brottsförebyggande arbete i skolan ( Dolmén & Lindström,
1989; Lindström, 1996 ). Skolan är i dagens samhälle en så pass stor del av barns
och ungdomars liv att den i stor utsträckning medverkar till elevernas
socialisering in i samhället. Forskningsrapporter visar även på att skolan genom
att samarbeta med polisen i ett tidigt skede kan förebygga att barn och ungdomar
utvecklar ett kriminellt beteende genom att identifiera s k riskbeteende ( skolk,
mobbningstendenser, våldsamt beteende, psykisk instabilitet, avsaknad av socialt
skyddsnät, dåliga vuxenrelationer etc ). Genom ett gemensamt agerande kan
samhället då ingripa i tid och hjälpa dessa barn
( Gummesson & Alexandersson, 1989; Dolmén & Lindström, 1991; RPS, 1991;
Garderyd-Hellqvist, 1991; Hasselrot, 1992 ).

Av forskningen framkommer alltså att flera olika samarbetsformer är möjliga och
att olika sätt att samarbeta har prövats runtom i Sverige ( och i världen ). Det har
däremot inte direkt framkommit vilka samarbetsformer som har varit effektiva
och inte heller hur eleverna direkt påverkats av detta samarbete.
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3. METOD

Metodval

Jag bestämde mig för att välja en kvalitativ intervjustudie eftersom jag ansåg att
denna metod bäst kunde ge svar på de frågeställningar jag utgått från. Eftersom jag
utifrån mina frågeställningar vill försöka förstå hur poliser och lärare ser på ett
samarbete och dess fördelar och hur de vill arbeta samt finna mönster - likheter
och skillnader- inte redogöra för hur ofta samarbete förekommer, ansåg jag att en
kvalitativ studie lämpade sig bäst ( Trost, 1997 ). För att kunna besvara min
fjärde frågeställning om vad som legitimerar ett samarbete mellan polis och skola
gjorde jag även en form av litteraturstudie som komplement till intervjuerna, d v s
jag utvidgade min litteraturgenomgång med litteratur som var relevant för just
denna frågeställning.

Jag valde att genomföra intervjuerna individuellt och personligen. En av orsakerna
till att jag valde personliga intervjuer istället för telefonintervjuer var att jag ville
kunna genomföra intervjun mer som ett vanligt samtal. En fördel med detta var att
jag då kunde känna av stämningen och utifrån de intervjusvar jag fick även hade
möjlighet att förklara och ställa följdfrågor. Detta är också några av de fördelar
som B- E. Andersson tar upp i sin introduktionsbok i intervju- och enkätteknik (
1985 ). För mig kändes det också viktigt att få den personliga kontakten eftersom
jag själv ibland upplever det opersonligt och svårt att föra ett samtal via telefon,
utan det gensvar man får i form av ögonkontakt, kroppsspråk och närhet. Jag
valde också att genomföra intervjuerna individuellt för att fånga de enskilda
individernas egna upplevelser, synsätt och tankar utan påverkan från andra.

Urval

Jag valde att göra min intervjustudie i det område och på de skolor jag gjorde min
slutpraktik. Anledningen till detta val var att jag genom praktiken kände till
skolorna och området. Området kännetecknas av en generellt sett låg
socioekonomisk status, en heterogen etnisk sammansättning och en hög rörlighet
bland invånarna. Eftersom forskning har visat att förekomsten av brottslighet och
andra sociala problem hänger samman med den sociala miljön
( Wikström, 1991a i Dolmén & Lindström, 1991 ) tyckte jag det var intressant att
undersöka hur man ser på samarbetet mellan skola och polis i just ett sådant
område.

Jag valde i min studie att intervjua både lärare och poliser för att få ett vidare
perspektiv. En tanke var också att kunna jämföra och hitta likheter respektive
skillnader i synsätt. För att få en spridning bland olika lärare valde jag att intervjua
en förskolelärare, en lågstadielärare, två mellanstadielärare och två högstadielärare.
På detta sätt kom min intervjustudie att omfatta lärare som arbetade med barn från
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sex- till femtonårs ålder. Lärarna jag intervjuade var sådana jag kommit i kontakt
med under min praktik och då frågat om de ville ställa upp som intervjupersoner.
De tre poliser jag intervjuade valde jag med anledning av deras engagemang och
intresse för arbetet i skolan. Alla tre har arbetat med brottsförebyggande frågor i
Linköping och på olika sätt intresserat sig för barn och ungdomars situation i
samhället. Intervjustudien omfattade alltså nio intervjuer sammanlagt.

Förberedelser

Den första kontakten med mina intervjupersoner tog jag personligen eller via
telefon. Jag tog därefter kontakt med dessa personer ytterligare en gång för att
bestämma tid för intervjun. Intervjupersonerna informerades då endast om vad
intervjun skulle behandla - samarbetet mellan skola och polis - och vad jag skulle
använda resultaten till. Jag valde att inte i förhand presentera de olika
frågeområdena eftersom jag ville försöka fånga de intervjuades egna spontana
uppfattningar och tankar kring ämnet. Jag utformade mina intervjufrågor utifrån
mina övergripande frågeställningar ( se bilaga ) och försökte hålla mig till så öppna
formuleringar som möjligt för att ge de svarande ett stort svarsutrymme
( Patel & Davidson, 1991 ). Jag ställde likalydande frågor i liknande ordning till de
intervjuade, men följdfrågorna varierade vid de olika intervjutillfällena. Jag
förberedde mig inför intervjuerna genom att läsa Hartmans Handledning
( 1993 ) och dessutom utvalda kapitel i två intervjumetodiska böcker
( Andersson, 1985; Trost, 1997 ). Eftersom jag inte tidigare genomfört intervjuer
fick jag genom dessa böcker lite olika tips om vad man kan tänka på som
intervjuare. Ett exempel på detta är vad man som intervjuare ska göra för att
stödja och uppmuntra den svarande, s k probes, och vad man ska tänka på när
man formulerar intervjufrågorna ( Andersson, 1985 ). En annan sak som jag
särskilt noterade var att Trost  ( 1997 ) i sin bok tog upp att man som intervjuare
inte ska vara rädd för tystnaden.

Genomförande

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på de intervjuades arbetsplatser.
Intervjuerna tog i genomsnitt 15 minuter med varje lärare och 25 minuter med
varje polis. Skillnaden i tid berodde inte på omfattningen av frågeområdet för jag
använde mig av samma frågeställningar vid intervjuerna med lärare som med
poliser. Jag förde anteckningar under intervjuernas gång, men använde mig även
av en bandspelare för att kunna gå tillbaks om jag missat något och för att själv
kunna slappna av och lyssna mer uppmärksamt.

Bearbetning av materialet

Jag har använt mig av bandinspelningarna på så sätt att jag lyssnat på intervjuerna
ett flertal gånger och därefter fyllt på mina ursprungliga anteckningar. Jag har alltså
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inte skrivit ut intervjuerna ordagrant utan utgått från de anteckningar jag gjorde
under intervjuerna och under bearbetningens gång kompletterat dessa med
ytterligare anteckningar och citat vid genomlyssnandet av intervjumaterialet. En
anledning till att jag inte skrev ut intervjuerna var att jag tyckte det skulle ta för
mycket av den tid jag hade till studiens förfogande. Efter att ha läst igenom
anteckningarna och lyssnat på bandinspelningarna av intervjuerna urskilde jag
främst tre skilda kategorier som utsagorna relaterade till; samarbete, resurser och
området. Under dessa huvudkategorier samlade jag de utsagor som var relevanta
för mina frågeställningarna. Resultatet av intervjuerna valde jag att redovisa under
de tre huvudområdena i en löpande text varvat med citat från utsagorna.

Metoddiskussion

Jag valde att intervjua tre poliser som var engagerade i arbetet med skolan. Om
jag istället valt tre poliser slumpmässigt hade förmodligen inte resultatet blivit
detsamma, eller åtminstone inte lika utförligt. Men eftersom jag var ute efter hur
man ser på ett samarbete och vill arbeta fann jag det lämpligt att välja sådana
personer som hade kunskap om samt intresse av frågor som rör skolan. De lärare
jag valde att intervjua arbetade på de skolor där jag hade gjort min praktik. Att det
blev just dessa lärare var för att jag kände till dem eller fick tips om att de skulle
kunna tänkas gå med på att bli intervjuade. Om jag istället slumpmässigt valt ut
lärare att intervjua utan att ha kännedom om skolorna eller området hade kanske
resultatet sett annorlunda ut.

Jag skickade inte ut frågeområdena i förväg eftersom jag på så sätt tänkte att jag
bättre skulle fånga de intervjuades egna och spontana syn på ett samarbete. Om
jag istället hade valt att låta de intervjuade få frågeområdena innan intervjuerna hade
de haft tid att tänka efter och kanske haft något mer att bidra med vid intervjun.
Men jag tycker att jag fick ut mycket av intervjuerna ändå och nu vet jag att de
utsagor jag utgått ifrån är oberoende av varandra. Mina intervjuer var som Patel &
Davidson ( 1991 ) benämner det ganska så standardiserade, d v s att jag ställde
likalydande frågor i liknande ordning vid samtliga intervjuer. Detta gjorde jag för
att kunna jämföra de intervjuades utsagor och finna likheter respektive skillnader.
Jag kunde ha valt att överhuvudtaget inte ha några färdigt formulerade frågor utan
istället utgått från en intervjumall där de intervjuades svar helt hade bestämt
intervjugången. Men för att få med det jag tyckte var viktigt och för att lättare
kunna jämföra utsagorna valde jag att i viss utsträckning standardisera mina
intervjufrågor. Det var dessutom en trygghet för mig som förstagångsintervjuare
att veta ungefär vilka frågor jag skulle ställa. Jag valde däremot att under själva
intervjun ge de intervjuade ett stort svarsutrymme som jag inte på något sätt
begränsade ( Patel & Davidson, 1991 ).

Jag skrev inte ut intervjuerna utan istället utgick jag från mina anteckningar vid
bearbetningen av materialet. En anledning till att jag inte skrev ut intervjuerna var
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som jag nämnt att jag ansåg att det skulle ta för mycket av den tid jag hade till
studiens förfogande. Nu i efterhand kan jag tycka att jag kanske inte sparade så
mycket tid eftersom jag använde mig mycket av citat i min redovisning av
resultaten och därför ofta fick gå tillbaks och leta efter citat som jag ju inte skrivit
ned ordagrant från början. Hade jag haft längre tid än knappt tio veckor och
kanske även mer kunskap om hur man behandlar ett intervjumaterial hade jag nog
valt att skriva ut intervjuerna. Nu lyssnade jag istället genom intervjuerna delvis
och helt ett antal gånger och tror därför att jag ändå lyckats fånga upp det
väsentliga.

Trovärdigheten utgör enligt Trost ( 1997 ) ett av de största problemen med en
kvalitativ studie och således också kvalitativa intervjuer. Som intervjuare kan man
knappast vara objektiv, men det är viktigt att man tänker på att inte tvinga på den
intervjuade sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades föreställningar man
vill få fram och förstå ( Trost, 1997 ). Jag var inte heller objektiv när jag
genomförde mina intervjuer, men jag försökte hela tiden tänka på att inte låta  mina
egna åsikter påverka de svarande. Jag vet inte om jag lyckades helt med detta men
jag anser inte själv att jag, som Trost uttrycker det, prackade på någon mina
åsikter ( ibid ). När man bearbetar materialet är man inte heller objektiv utan jag
som skriver tolkar hela tiden resultatet utifrån mina egna referensramar. För att ge
läsarna en chans att själva tolka utsagorna valde jag därför att redovisa resultatet
på ett sätt där jag  i stor utsträckning använde mig av citat för att exakt återge de
intervjuades åsikter och uppfattningar
( Kvale, 1997 ). Jag känner till att det finns en mängd sätt att redovisa resultatet på
genom de examensarbete jag har haft tillgång till, men jag valde att redovisa på
detta sätt eftersom jag personligen tycker det är ett lättillgängligt och åskådligt
redovisningssätt.

4. RESULTAT

Jag kommer att redovisa resultatet i en löpande text i vilken sammanfattningar av
de intervjuades utsagor varvas med citat för att exemplifiera det sammanfattade.
Jag har valt att under vissa av kategorierna dela upp polisernas respektive de olika
lärarnas utsagor eftersom det här faller sig naturligt, medan jag på andra områden
inte gör någon skillnad mellan polisers respektive lärares utsagor. Jag har inte gjort
någon tydlig uppdelning mellan lärare på olika stadier men i många fall kommer det
av utsagorna att synas vilken åldersgrupp den svarande arbetar med. Jag har delat
upp mina resultat i tre överordnande kategorier; samarbetsrelaterade utsagor,
resursrelaterade utsagor och områdesrelaterade utsagor.

Samarbetsrelaterade utsagor
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Jag har valt att dela in de samarbetsrelaterade utsagorna i fyra kategorier för att
resultatet ska bli tydligare samt för att främja läsbarheten. De fyra kategorierna
behandlar samarbetet idag respektive förr, idéer för ett samarbete och fördelarna
med ett samarbete.

Samarbete i dagens läge

Med samarbetet idag menas de förhållanden som de svarande anser råder idag
eller som samarbetet sett ut året innan.

Lärares utsagor
När det gäller vad för samarbete som förekommer idag varierar utsagorna
beroende på vilken åldersgrupp man relaterar till. I förskolan upplever man att det
inte förekommer något samarbete eftersom polisen för första året inte kommer ut
till skolan och pratar med förskolegruppen. Samarbetet på låg- och mellanstadiet
vet man ännu inte riktigt hur det ser ut i år. Några av lärarna har en uppfattning om
att polisen ska komma en gång om året och informera klassvis i låg- respektive
mellanstadiet. Det är upp till lärarna själva att ta kontakt och boka besök med
polisen:

...och det är väldigt mycket upp till varje lärare att göra det, hm, arbetslaget kan
ju också bestämma det, arbetslaget eller den enskilde läraren att vi vill ha kontakt
med polisen...

En av lärarna har just fått i uppdrag att kontakta polisen:

Jag har ett uppdrag att kontakta dem för att se vad de kan bistå med.

 Man upplever att polisen har en låg profil på skolan och att de inte finns ett så
utbyggt samarbete. Man tror ändå att polisen skulle komma om det hände något
särskilt:

Om det händer något i ett sådant här område, att man får många signaler om att det
är något på gång och då kan jag nog känna att om jag vänder mig till polisen så kan
jag nog säkert få hjälp med, det tror jag, jag vill tro i alla fall.

På högstadiet kommer polisen årligen och diskuterar och informerar i klasserna.
Initiativtagandet till dessa undervisningstillfällen tror lärarna är ömsesidigt och att
det eventuellt finns nedskrivet i den lokala arbetsplanen. Polisen pratar då om krav
och skyldigheter, lag och rätt och vad man får och inte får göra. I nian kommer
polisen ut och pratar om avslutningen. Det är en och samma polis man har
kontakt med:

Så vi har en polis som vi regelbundet har kontakt med som jobbar bara mot
skolor här i Linköping.
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Lärarna har bett polisen att vara med på föräldramöten bl a för att informera om
senaste nytt på drogfronten och det har polisen ställt upp på. Skolan har även haft
möjlighet att få besök av närpolisen som har kommit och presenterat sig. Lärarna
känner också att de vid behov kan ringa polisen och att de då ställer upp:

Vi försöker också att ta kontakt med polisen så att de ska röra sig här till exempel
inför stora helger och så, så att de finns i närheten om nån skulle vilja prata med
dom eller berätta eller visa nånting, i mån av tid gör de det.

Lärarna nämner också att det finns ett projekt som en av lärarna på skolan är
inblandad i. De tror att det heter brottsförebyggande rådet och att bl a skolan och
polisen ingår, men även fritidsgården, socialtjänsten och de boende i området.

Polisers utsagor
Även för poliserna varierar utsagorna något beroende på vilken åldersgrupp man
relaterar till. Gemensamt för poliserna är att de tycker sig ha mest och bäst
kontakt med högstadiet och att det främst är högstadieskolorna som kontaktar
polisen. En av poliserna säger att man inte har någon kontakt med mellanstadiet
och en annan tar upp att man satsat mycket mer på mellanstadiet för att förebygga
än vad andra områden i Linköping gjort. Båda är överens om att mellanstadiet är
en viktig målgrupp eftersom man har chans att förebygga där:

Man får ju egentligen mest ifrån dem som undervisar, eller som har ansvar för,
högstadiet givetvis, eftersom det är ju där som de flesta ungdomar då som blir
föremål för polisens ögon på ett eller annat sätt de går ju trots allt på högstadiet,
men det visar sig väl att ( paus ) det är frågan om det inte vore ännu viktigare att
satsa på mellanstadiet istället... vi har nog satsat mycket mera på mellanstadiet än
vad man har gjort på andra skolor, och det innebär att vi har i tidigt skede fått
kännedom och kunskap om de ungdomar som eventuellt är på lite glid innan
brotten blir för allvarliga och komplicerade.

Det framkommer av intervjuerna att man överlag tycker sig ha ett relativt bra
samarbete sen flera år tillbaks p g a kontakter man grundlagt tidigare år. En polis
tar även upp att samarbetet fungerar bäst i de områden där polisen har bra
kontakt och känner någon av skolans personal sen tidigare. Utsagorna visar att
samarbetet idag sker på skolans villkor och att samarbetet därför varierar från
skola till skola. I dagens läge är det skolorna själva som får ta kontakt om ett
samarbete ska komma till stånd i motsats till förr då polisen kontaktade skolan:

Vill ni att jag kommer och pratar med ungdomarna då och det var ju ingen som
tackade nej till det, men nu är det tvärtom då, nu är bollen hos dem att kontakta
oss istället.

Det förekommer olika slags samarbete beroende på de önskningar skolorna har.
Polisen deltar bl a i  elevvårdskonferenser, särskilda temadagar och föräldramöten
när det hänt något speciellt:
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Vår medverkan i skolan det är att vara kan man säga som lite konsulter, eller delta
i temadagar, eller om det händer något speciellt, och det är när jag säger skolan så
är det ändå på föräldramöten och sånt där.

En av poliserna nämner också att de försöker göra spontana besök när
möjligheten finns. Polisens samverkan med skolan är annars i första hand att de
kommer när det hänt något

 ... vi kommer de gånger skolan ropar på hjälp.

Detta kan vara vid tendenser till brott, våld eller liknande då skolorna hör av sig
eller när polisanmälningar görs av skolorna. Det framkommer av utsagorna att
polisen ser på anmälningar från skolans håll som något positivt, en chans till
samarbete och en möjlighet för polisen att fånga upp barn som hamnat snett i ett
tidigt skede:

Det är ju positivt, jag menar det är vår enda chans, är det, och det är inte bara vår
chans det är ju liksom barnens chans också

En annan form av samarbete de intervjuade nämner är att polisen sitter med i
vissa samverkansgrupper. I dessa diskuterar man bl a  policyn i skolan och hur
man ska hjälpas åt i olika situationer.

Sammanfattning
Av resultatet framkommer att samverkan i störst utsträckning förekommer mellan
polis och högstadieskolor. Samarbetet i förskolan och på låg- och mellanstadiet är
begränsat. Resultatet visar även att det är upp till skolorna och lärarna att ta
kontakt med polisen för att få ett samarbete till stånd. Undantaget är
högstadielärarna som upplever det som ett ömsesidigt kontakttagande mellan
skola och polis. Det samarbete som förekommer mellan skola och polis är i
första hand sådant som föranleds av att något inträffar i skolan som kommer till
polisens kännedom. För övrigt kommer polisen enstaka gånger ut till klasserna
och pratar om i första hand lag och rätt, dessutom sitter polisen tillsammans med
skolan med i olika samverkansgrupper.

Samarbetet förr

Med samarbetet förr menas det samarbete som fanns i början av 90-talet fram till
ungefär -96, eftersom det vid intervjuerna framkommit att det är denna period de
svarande främst relaterar samarbetet förr till. I de fall utsagorna berör tidigare
förhållanden kommer jag att tydliggöra detta. Av utsagorna framkom att allt det
som finns i form av samarbete idag även fanns förr, därför kommer jag inte att
upprepa sådant jag redan tagit upp såvida det inte är något att tillägga eller en
variant av samarbetet jag vill belysa.
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Lärares utsagor
Alla lärare tar upp att det förr var en eller två poliser som jobbade ut mot skolan.
Det framkommer av utsagorna att dessa poliser från början ( början av 90-talet )
var särskilt avsatta poliser som endast arbetade ute på skolorna och att deras
uppgifter med tiden togs över av kvarterspolisen/närpolisen. Dessa poliser kom
en gång per termin till samtliga klasser; förskolan samt låg- och mellanstadiet. Det
var då polisen som tog initiativ till besöken. En av lärarna nämner att det fanns en
polis som var ansvarig för området och att det var denna s k kontaktperson som
skolan hade regelbunden kontakt med och som man vände sig till vid behov:

Från det jag jobbade som fritidsledare, hade en ganska tät kontakt med polisen
och även när jag började jobba i skolan då kom, kom de med regelbundna
mellanrum och man hade en människa som kontakt, här i området har det varit
Gunnel hela tiden.

Eftersom det var samma poliser som alltid kom till skolan nämner många av de
intervjuade att en personkontakt upparbetades. Skolpersonal och elever kände till
poliserna och poliserna lärde känna skolans personal och även i viss utsträckning
eleverna. Lärarna upplever att det därför var lättare att ta kontakt med polisen
eftersom man ju då kände dem personligen.

...en personlig relation man får då när man träffar samma person vid flera tillfällen,
det är lättare att ringa...

Förutom klassvis undervisning fanns även särskilda trafikpolisen som kom ut och
hade trafikundervisning i form av temadagar och praktiska trafikpromenader för
de yngre eleverna:

Då hade Linköping två särskilda trafikpoliser som höll uppe det här med
trafikundervisning... lära oss att cykla och träna trafikregler.

Polisen kom när något särskilt inträffat och ett exempel på detta som ges är när
det i området gick rykten om att det fanns en man som förgrep sig på barn. Då tog
polisen kontakt med skolan och en kvinnlig polis kom ut och pratade med de
yngre barnen om att inte följa med främmande människor.

Kvarterspoliserna/närpoliserna hade sin lokal i området, i närheten av skolan, och
kom ibland på spontana besök till skolan. Poliserna var synliga och upplevdes
som ett naturligt inslag i skolan. Både lärare och elever hade möjlighet att prata
med polisen och utbyta erfarenheter. Ibland kom poliserna även och drack kaffe
med personalen eller åt med eleverna i matsalen:

Förut hade vi ju kvarterspolis som, eh, tog sig en runda här inne på skolan liksom,
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det var några kändisar som kom, för eleverna, och de var och åt i matsalen.

Klasserna gjorde studiebesök till polisen. Detta var lätt gjort eftersom lokalen låg i
närheten.

En av lärarna nämner att polisen förr endast kom ut och sa hur det skulle vara
och att det då rörde sig om envägskommunikation. Av den fortsatta utsagan
framkom att detta förhållande låg längre bak i tiden, cirka 10-15 år tillbaks.

Polisens utsagor
Av polisernas utsagor framkommer att de inte anser att det fanns något
välfungerande samarbete förrän på 90-talet. Innan dess var skolorna enligt två av
de intervjuade mer isolerade och inte så öppna för kontakter. En av de svarande
berättar att ett bra samarbete började byggas upp i början av 90-talet och att man
då grundlade kontakter med både skolpersonal och elever.

Jag skulle egentligen vilja gå tillbaka lite i tiden och säga hur det var innan...man
hade då ( paus ) kanske dåliga erfarenheter med kontakten med polisen, så det vi
försökte göra från början var att bygga upp ett bra samarbete genom att vara i
skolan mycket och ta personlig kontakt med lärare, skolledning, ja all personal
överhuvudtaget och inte minst alla elever då givetvis..

Det fanns fyra poliser som var schemalagda på skolorna och dessa poliser var
handplockade för detta ändamål eftersom de hade ett eget intresse av att arbeta i
skolan. Poliserna hade bl a schemalagd undervisning på skolorna i området. Det
var då polisen som kontaktade skolorna i rent brottsförebyggande syfte. Det
framgår av svaren att polisen ( kvarterspolis/närpolis ) hade möjlighet att verka i
de områden de var satta att arbeta i och att de inte behövdes för akuta jobb. Detta
gjorde att poliserna hade tid att besöka skolorna regelbundet så att de upplevdes
som ett naturligt inslag av både skolpersonal och elever:

Det var inget konstigt när polisen kom till skolan, utan det var liksom ett naturligt
inslag.

När polisen hade vägarna förbi tittade man även in i skolan:

...att man kanske droppa in, när man ändå var i området så gick man ett varv inne i
skolan...

Samarbetsformerna varierade från skola till skola och förändrades även med tiden
och beroende på de olika skolledningarna:

...samarbetet sen har ju varit i olika former i olika tidpunkter beroende lite på vem
som har suttit som chef, hur man vill ha det va.

Sammanfattning
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Av resultatet framkommer att samarbetet förr var mer utvidgat. Det visar också att
det inte var lika stor skillnad mellan samarbetet på låg- och mellanstadiet
respektive högstadiet. Av svaren framkommer även att samarbetet förr i stor
utsträckning byggde på att polisen kontaktade skolorna på olika sätt. Av flera
utsagor framkommer att både elever och skolpersonal såg polisen som ett
naturligt inslag i skolan och att de inte bara kom till skolan när något hänt. Både
poliser och lärare tycker sig också ha haft bättre kontakt med varandra. Några av
de intervjuade uttrycker att de tycker samarbetet fungerade bättre i början av 90-
talet  ”Det var bättre förr !”.

Idéer om ett samarbete

Jag har här valt att göra en indelning utifrån de olika samarbetsformer jag tog upp
i litteraturgenomgången; undervisning, information, problemorienterat polisarbete,
projektverksamhet och samverkansgrupper. De utsagor som ej passar in under
någon av dessa samverkansformer men som jag ändå anser av betydelse har jag
placerat under övriga utsagor.

Undervisning
Flera av de intervjuade vill ha lektionsledd undervisning i lag och rätt och trafik i
polisens regi. Även undervisning och diskussioner om andra områden som
exempelvis; etik och moral, rätt eller fel, rättigheter och skyldigheter, alkohol och
narkotika. Polisen ska vara en naturlig del av det man jobbar med i skolan:

Att det blir en naturlig del i det vi jobbar med, givetvis, jobbar vid med
samhällskunskap eller någonting liksom, om det angränsar det till deras område så
är det självklart att man ska kunna ringa ett samtal...

Information
De intervjuade är överens om att det är viktigt att man skapar en så bra kontakt
mellan skolans personal, polis och föräldrar att man kan dra nytta av och
informera varandra. Det anses vara betydelsefullt att hålla varandra informerade
för att kunna diskutera ett gemensamt förhållningssätt. Polisen ska finnas till
hands och hjälpa lärarna i deras problematik. Lärarna känner sina elever och kan
informera polisen och be dem vara uppmärksamma på vissa elever:

...så att polisen liksom fick en bild av de ungar som kanske var lite illa ute i
området...

Flera av de intervjuade tar upp föräldrarna och deras medverkan. Det är viktigt att
föräldrarna hålls informerade om vad som händer deras barn. Information vid
föräldramöten, temadagar eller studiedagar tas upp som exempel:

Rena studiedagar så att säga för lärare, och när vi pratar skolan så är det ju inte
bara elever och lärare vi pratar om utan vi pratar hela tiden även om föräldrarna...
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föräldrarna måste även va ha information och insikt om vad som sker i skolan.

Problemorienterat polisarbete / Närpolisverksamhet
Något som de intervjuade vid upprepade tillfällen kommer tillbaks till är att man
vill ha tillbaks kvarterspoliserna och att man vill att samarbetet ska bygga på
närpolisverksamheten/kvarterspolisverksamheten:

Det skulle ju bygga väldigt mycket på det här med närpolisens arbete då, med att
finnas i området och att kunna va med på lektionerna, men också dyka upp då på
skolgården och i centrum och så här...

Man vill ha en regelbunden kontakt mellan polis och skola i området. Polisen ska
vara ett naturligt inslag i skolan och området. Polisen ska inte bara komma när det
hänt något särskilt utan även dyka upp spontant i skolan så ofta som möjligt. De
ska då gå omkring och prata med elever och personal för att på så sätt arbeta
förebyggande och göra skolan till en naturlig mötesplats:

Jag skulle vilja ha det så att det fanns en mera naturlig mötesplats där vi sågs
oftare, prestigelöst, då vi inte bara hamnade i situationer som måste redas ut, utan
kunde mötas kring våra gemensamma ungar.

Flera av de intervjuade tar upp att de helt enkelt vill ha tillbaks den
närpolisverksamhet som fanns förr eftersom det då fungerade bra:

Idealet vore ju som det var för några år sen då närpolisen faktiskt rörde sig genom
skolan och drack kaffe med oss en gång i veckan, då blir det på ett annat plan, en
kontakt.

Projektverksamhet
Ingen av de intervjuade nämner projektverksamhet som ett förslag att samverka
på, men två av de intervjuade nämner att ett brottsförebyggande projekt,
brottsförebyggande rådet, finns i området. I detta projekt ingår bl a skola, polis
och socialtjänst.

Samverkansgrupper
Några av de intervjuade tar upp hur viktigt det är att det finns utbyggda nät och
”trygghetspaket” för att fånga upp barn i riskzonen. I detta nät ska polis liksom
skola finnas med:

...där skulle ju polisen kunna finnas med också i det sammanhanget, ha en mycket
aktivare roll i det här skyddsnätet omkring barnen.

Ett förslag som uttalas är att någon form av handlingsplan för hur man ska
samverka kring barnen skulle finnas:

Helt enkelt en bättre handlingsplan kan man säga, där man mer, kanske mer
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tvingande än vad det är idag, att socialförvaltning, skola och polis och andra
intressenter ska samarbeta kring, inte minst med föräldrarna då, man får aldrig
utelämna dem.

Övriga utsagor
Här har jag valt att presentera några ytterligare utsagor som jag inte direkt kunnat
placera in under någon av de ovanstående samarbetsformerna.

Flera av de intervjuade vill att det ska finnas poliser som är särskilt inriktade på
skolan ” kontaktpolis för skolan”, och kanske även att dessa poliser endast
arbetar ut mot skolan. Det ska finnas möjlighet att komma på studiebesök med
klasser till polisen:

...ringa ett samtal och kanske få komma dit till en närpolisstation.

Flera av de intervjuade säger att de vill ha tillbaks det samarbete som fanns förr (
mitten av 90-talet ) och att det var bra som det var då. En av de intervjuade
uttrycker detta genom att uttala en önska att ”snarast återgå till gamla rutiner!”.

Något som framkommer av utsagorna är att man vill att samarbetet mellan polis
och skola även ska omfatta de yngre eleverna och att det är viktigt att börja i tid
eftersom det är då man har chans att påverka:

Och att man skulle, att man måste, att man måste börja när de är små, man måste
alltså börja någonstans i lågstadiet, och så följa dem uppåt, och det är ju lite grann
som det var förut va.

En önskan från polisens sida som också framförs är att samarbetet skall gå så långt
att skolans personal får ett sådant förtroende att de kan ta kontakt med polisen på
ett tidigt stadie och även ringa och rådfråga vid behov:

Jag skulle önska att de tog kontakt med oss lite tidigare, för jag menar bara för
att man ringer till oss så betyder det inte att det måste anmälas och allt det här, jag
menar man kan ju faktiskt ringa och rådfråga också.

Sammanfattning
Av resultatet framkommer att flertalet skulle vilja se att polisen fanns som ett
naturligt inslag i skolan och att de kunde komma på spontana besök. Man vill
också samarbeta genom att dra nytta av varandras kunskaper på olika sätt. Man
ser ett gemensamt förhållningssätt som en viktig del i samarbetet och även
föräldrarna som en del av detta. Ett förslag till samarbete är att det ska finnas
poliser som främst jobbar i skolorna. Många av de intervjuade tycker också att
det är viktigt att alla åldersgrupper prioriteras lika. Utsagorna visar även att man
tyckte det var bra som det var i början och mitten av 90-talet och att man skulle
vilja att samarbetet fungerade som det gjorde då.
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Fördelar med ett samarbete

Vad fördelarna med ett samarbete kan vara hänger mycket samman med hur
lärare och poliser vill att ett samarbete ska fungera. Jag har ändå valt att separera
de utsagor som direkt har med fördelarna att göra för att göra resultatet mer
åskådligt.

Utsagor
Flera utsagor visar att man ser den största vinsten i att barn som finns i den s k
riskzonen ( barn som skolkar, mobbar och/ eller mobbas, visar våldsamma
tendenser, är psykiskt instabila, saknar ett socialt skyddsnät, har dåliga
vuxenrelationer etc ) fångas upp i ett tidigt skede:

Ja vinsterna är ju framförallt för de elever som idag saknar det sociala skyddsnät
som de skulle behöva runtomkring sig.

Flera av de intervjuade ser fördelar med samarbetet och polisens medverkan i
skolan ur ett brottsförebyggande perspektiv. Genom en samverkan skulle man ha
möjlighet att förhindra brott på ett tidigt plan genom att barnen påverkas att börja
fundera och tänka efter före de gör något dumt. Några av de intervjuade tror helt
enkelt att ett samarbete skulle kunna leda till att det begicks färre brott, men tar
även upp hur svårt detta är att bevisa rent statistiskt:

Det har ju visat sig då om man tittar på statistik att Linköping är alltså, vi har i
förhållandevis i jämförelse med andra ganska lite ungdomsbrott... kan det
möjligtvis bero på att tidigare har vi haft sån himla bra kontakt med skolan... är det
ändå så att någonstans har vi planterat något ?

Några av de intervjuade tar upp att en vinst med ett samarbete är att man lättare
kan uppnå ett gemensamt förhållningssätt. Detta i sin tur leder till att man öppnar
upp för en förståelse ( hos elever och föräldrar ) för att det är samma regler som
gäller i skolan som ute i samhället:

...och markerar man att vi tolererar inte det ( min anmärkning - våld, trakasserier
och dylikt ) för det gör man inte i samhället heller så lyfter man upp problemet till
ytan lite mer, tror jag.

En annan aspekt som framkommer är att en fördel kan vara att elever och
föräldrar får en förståelse för polisens arbete om skolan är öppen för ett
samarbete med polisen. Flertalet intervjuade tror att både elever och föräldrar kan
få en positivare syn på polisen och att ett samarbete kan skapa en förståelse för
polisens arbetsuppgifter i samhället:

...föräldrar och elever förstår att vi jobbar tillsammans för deras bästa och att
polisen inte bara är nån snut som snokar.
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Istället för att elever och föräldrar känner att de jobbar mot polisen kan ett
samarbete leda till att man förstår att polisen är till för att hjälpa. Detta i sin tur kan
leda till att samarbete på andra plan underlättas, t ex mellan hem och skola. Om
ett förtroende byggs upp kan en vinst bli att man kan tänka sig att jobba
tillsammans med polisen:

Få en positivare bild av dem ( polisen ), att man vet att hamnar man i klistret någon
gång så är de ändå till för att hjälpa mig, egentligen.

En annan fördel som tas upp är att polis och personal lär känna varandra och får
en bättre kontakt. Detta i sin tur leder till att skolan har lättare att ta kontakt med
polisen om de behöver hjälp. Även eleverna får bättre kontakt med polisen och
de intervjuade poliserna tar upp att deras arbete underlättas eftersom de känner
igen eleverna och eleverna känner igen dem:

Det är mycket enklare när de känner igen en, oavsett liksom när man träffar dem..

Man tar även upp att ett förtroende till polisen skapas när skolpersonal och elever
lär känna poliserna som personer:

Att man bryter anonymiteten på nåt sätt, att ungdomarna märker att det är inte
bara en uniform det utan det finns något bakom uniformen, de lär känna mig som
person och de respekterar mig. Jag har lättare att göra ingripande... skapar ett
bra förtroende helt enkelt.

Lärarna ser polisens medverkan i undervisningen som en kvalitetshöjning.
Utsagorna visar också att det ses som en vinst att eleverna får de grundläggande
kunskaperna om vad som är rätt och fel. Lärarna tycker att det alltid är en fördel
när det kommer in människor utifrån ”verkligheten” som har expertkunskaper:

Jag tycker alltid det är fördelar när vi så att säga får besök utifrån.

En annan fördel som nämns är att poliserna kan vara goda förebilder för eleverna.

Slutligen kan några av uttalandena sammanfattas med att alla vinner på ett
samarbete mellan skola och polis:

Både skolan och vi får mindre problem.

Sammanfattning
Av resultatet framkommer att man ser flera olika slags fördelar med ett
samarbete. De främsta fördelarna uppfattar flertalet av de intervjuade är att utsatta
barn fångas upp i tid. Att man har chans att förebygga brott ses som en fördel
liksom underlättandet av ett gemensamt förhållningssätt och möjligheten att
markera att samhällets regler även gäller i skolan. De intervjuade tror även att ett
samarbete kan leda till en positivare syn på polisen som bl a kan underlätta
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polisens arbete. Man tror att alla; polis, skolpersonal, barn och ungdomar,
föräldrar o s v, skulle vinna på ett samarbete.

Resursrelaterade utsagor

Polisen kommer i år inte ut till förskoleklasserna och undervisar. En intervjuad
säger att det är första året de inte kommer överhuvudtaget:

Vi ringde till dem ( polisen )... då fick vi det beskedet att det finns inga pengar.
Och då prioriteras inte, inte den här åldersgruppen i alla fall.

Förr fanns det poliser avsatta för arbetet i skolan som kom regelbundet och som
endast jobbade med skolan och förskolan, men dessa poliser finns inte längre
utan de försvann för några år sedan:

Från början fanns det ju poliser avsatta för det här jobbet i Linköpings kommun...
tyvärr så har de ju dragits in då på grund av besparingar...

På mellanstadiet håller man på att ta reda på vad polisen kan erbjuda i år eftersom
man gärna vill ha en kontinuerlig kontakt. Lärarna känner till att polisen fått mindre
resurser:

Men nu vet vi, vi har fått information från dem att det kommer att minska på grund
av ekonomiska resurser och det är tråkigt, vansinnigt dumt.

Poliserna säger att de är mindre ute på skolorna idag än förr eftersom de
minskade resurserna gör att polisen måste omprioritera:

Vi är mycket mindre i skolan idag än vad vi har varit tidigare. Och det beror ju
inte på skolan utan det beror ju på oss då på grund av att vi måste prioritera andra
saker...

En av de intervjuade tar upp att många har missuppfattat den förändrade
situationen för poliserna och att det har blivit en allmän uppfattning att polisen har
mindre tid att vara i skolan p g a omorganisationen ( införandet av
närpolisverksamheten ) inom polisen, fast det egentligen handlar om försämrade
resurser totalt sett:

...och det har ju inte, har ingenting och göra egentligen med den här
omorganisationen... det har att göra med det totala personalläget som idag är
sämre...

Omorganisationen nämns även av några av de intervjuade lärarna, som tar upp att
den nya organisationen med större närpolisområde inte gynnat deras område
eftersom bl a polisens lokal flyttats till ett annat område. Man tar även upp att det
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fysiska avståndet är en av anledningarna till att kontakten med polisen försämrats:

... man har bytt organisation inom polisen så nu har man lite större, vad jag förstår,
närpolisområde...då finns deras själva lokal i  ett annat område så det finns ett
motstånd och en svårighet att ta den här kontakten med polisen... avståndet gör det
lite svårare.

Poliserna tar upp att man gärna skulle vilja och att man strävar efter att vara så
mycket som möjligt i skolan. Men de intervjuade tar samtidigt upp att det skulle
kosta för mycket och att dagens begränsade resurser därför gör det omöjligt att
jobba som man gjorde förut:

Vi strävar efter att vi har det här naturliga, med inte samma möjligheter rent
resurstidsmässigt som vi hade förut...

Utsagorna visar att det inte bara är polisens resurser som försämrats utan några
av de intervjuade tar även upp att skolan och barnomsorgen har fått mindre
resurser:

Men jag har ju jobbat i den tiden då det fanns gott om pengar inom barnomsorgen
också...och det har ju med pengar att göra alltihop det här, tyvärr.

Och det är ju inte bara vi som inte har tid utan det är ju likadant med skolan med,
skolan har ju dragit ner på resurserna...

Något som några av de intervjuade ( både lärare och poliser ) tar upp är lärarnas
utvidgade ansvarsområde. Lärarna har idag ett större ansvarsområde som inte
enbart innebär att undervisa och se till att eleverna uppnår målen i skolan. Lärarna
har på senare tid ålagts flera arbetsuppgifter och får bl a själva ta ansvar för att ett
samarbete med polisen ska komma till stånd. Detta beror enligt några av de
intervjuade på de besparingar skolan gjort:

Lärarna är idag mycket mer än en traditionell bild av en lärare, i och med att på, i
de besparingarna från skolans sida så både skolsköterskor och kuratorer har större
arbetsfält och så vidare och det gör att den enskilde läraren får göra så mycket
annat idag...

 Av intervjuerna framkommer att man tycker det är fel att spara in på detta
område:

Man gör en dumhet i den här besparingen, när man sparar pengar på små barn så
att säga, för att sätter man inte in åtgärderna idag så får man igen det längre fram
och då kostar det betydligt mer.

En av de intervjuade poliserna tar upp att en av orsakerna bakom de goda
kontakter som skapades förr var att man då satsade resurser. En förhoppning om
ett samarbete i framtiden är att man återigen ska satsa resurser så att det finns tid
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och personal så polisen kan finnas för de elever som behöver hjälp och även kan
vara ett naturligt inslag i skolan:

Jag skulle vilja att det fanns, att det fanns tid och folk till att man kunde gå in i
skolan utan att det har  varit något...

Sammanfattning
Resultatet visar att flertalet av det intervjuade anser att samarbetet mellan polis
och skola har blivit sämre p g a minskade resurser inom främst polisen men även
inom skola och barnomsorg. De intervjuade hade gärna sett att det samarbete
som fanns förr återupptogs men ser de minskade resurserna som ett hinder.
Lärare på högstadiet tar inte upp resursminskningar i lika stor utsträckning som de
övriga intervjuade. Flertalet utsagor visar att resursförändringarna ses som en del
av dagens verklighet men att man anser det  fel att dra in resurser på detta område
och på barn överhuvudtaget.

Områdesrelaterade utsagor

Flertalet av de intervjuade anser att ett samarbete är lika viktigt överallt och att det
alltid är viktigt att kunna arbeta tillsammans och sträva mot samma mål eftersom
grundsynen är densamma:

Samarbetet med polisen är ju viktigt oavsett vilket område man jobbar i...
problem finns det ju överallt.

Några av utsagorna visar att  de intervjuade anser att samarbetet bör vara
behovsstyrt och att man därför ska satsa mer på vissa område eftersom ett
samarbete behövs mer där och därför skulle vara extra välkommet:

Det har mycket att göra med områdets struktur, vilka barn är det vi möter, vilket
behov finns här, det är behovsstyrt tycker jag. Jag tror att polisen skulle tjäna på
att satsa mer i det här området på sikt.

Sammanfattning
Av resultatet framkommer att ett samarbete mellan skola och polis uppfattas som
viktig överallt, men några av de intervjuade anser även att ett samarbete behövs i
högre utsträckning i vissa områden än i andra.
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5. RESULTATDISKUSSION

Genom mitt arbete ville jag försöka förstå hur man inom skolan och polisen ser på
ett samarbete samt vad som legitimerar ett sådant samarbete. Jag valde att i min
intervjustudie ta med lärare på olika stadier samt även poliser för att få ett vidgat
perspektiv och för att finna mönster - likheter och skillnader -  i mitt
intervjumaterial. Det jag fann var att likheterna i hur man ser på ett samarbete var
långt fler än skillnaderna. Det var alltså ingen större skillnad mellan poliser och
olika lärares utsagor vad beträffar sättet att se på ett samarbete eller dess vinster.
Jag har därför inte valt att ställa lärares respektive polisers utsagor mot varandra
utan istället tagit fasta på de likheter i synsätt som visat sig finnas.

Mina tre första frågeställningar har jag främst fått svar på genom min
intervjustudie, men min litteraturgenomgång har också tillfört mycket som hjälpt
mig strukturera mina försök att besvara frågorna. Min fjärde frågeställning om vad
som legitimerar ett samarbete har främst besvarats genom den utvidgning av
litteraturgenomgången jag gjorde med syftet att få svar på just denna frågeställning.
Givetvis hänger litteraturen och resultaten nära samman och jag kommer därför
här att diskutera resultaten genom att väva samman och jämföra resultatet från
intervjustudien med sådant som framkommit i litteraturen och ibland krydda med
mina egna tolkningar och funderingar kring detta. Jag har valt att dela upp
diskussionen utifrån mina fyra frågeställningar för att tydligt se hur dessa
besvarats och därefter avsluta med en slutdiskussion där jag tar upp vad arbetet
tillfört mig och vilka frågor och funderingar som väckts inför framtiden.

Vilken syn har lärare och poliser på samverkan mellan skola och
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polis?

Resultatet av min studie visar att poliser och lärare har ett likartat sätt att se på ett
samarbete mellan skola och polis. Man har många liknande idéer om hur man vill
att ett samarbete ska fungera och man har även ett likartat synsätt beträffande de
vinster ett sådant samarbete skulle kunna innebära. Man vill, som en av lärarna
uttrycker det, mötas kring de ”gemensamma ungarna”. De intervjuade är ense om
att man strävar mot samma mål och att man skulle vinna på att ha det
gemensamma förhållningssätt som en samverkan skulle kunna leda till.

Resultatet visar alltså att de intervjuade är positiva till ett samarbete mellan skola
och polis. Att skolpersonal och poliser själva upplever ett samarbete som något
positivt framkommer även av några av de samarbetsprogram som Lindström (
1996 ) presenterar i sin forskningsrapport Närpolisen och skolan. En positiv syn
på ett samarbete kännetecknar också de uttalande som gjorts i  artiklar som
handlar om polisens roll i skolan ( Hasselrot.1992; Klein, 1995; Nilsson, 1996;
Ösgard, 1999 ).

Av resultatet framkommer att både poliser och lärare ser skolan som en enorm
möjlighet att påverka barnen. I Hasselrots artikel uttrycker polischefen i Linköping
detta på ett träffande sätt:

 ...skolan är ögat, som ser alla elever under lång tid ( Hasselrot, 1992, s. 13 ).

Ett belägg från forskningens värld för att skolan verkligen kan påverka är det
Sarnecki tar upp ( i Gummesson & Alexandersson, 1989 ) om att den sociala
kontrollen av barn och ungdomar har minskat och i viss utsträckning förskjutits
från hem till skola. En svensk elev tillbringar idag en så pass stor del av sitt liv i
skolan att skolans roll för barnets sociala anpassning har kommit att bli en av de
viktigaste i samhället.

Mitt resultat visar att de intervjuade skulle vilja ha ett bättre och framförallt mer
utökat samarbete än det som finns idag. Man tycker att samarbetet mellan skola
och polis fungerade bättre för några år sen, ”Det var bättre förr!”, och de flesta
ser gärna att man fick tillbaks detta samarbete. Enligt utsagorna är det framförallt
samarbetet i förskolan samt på låg- och mellanstadiet som har försämrats. I
förskolan har det gått så långt att man idag överhuvudtaget inte har något
samarbete. Att samarbetet fungerade bättre förr finner jag inga direkta belägg för i
litteraturen eftersom det inte är möjligt att jämföra forskningsrön och annan
litteratur då jag knappt funnit något alls skrivet om samarbetet mellan skola och
polis de senaste åren. Däremot tyder bristen på rapporter, forskningsrön och
tidningsartiklar de tre senaste åren på att diskussionen om polisens roll i skolan
har stagnerat, vilket i sig är ett tecken på att ett samarbete i lika hög grad inte
förekommer idag.
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De intervjuade ser det försämrade samarbetet som en följd av minskade resurser
inom främst polisen, men även inom skolans värld. I början av 90-talet satsades
mycket pengar på ett förbättrat samarbete och olika projekt drogs igång runtom i
landet. I litteratur och artiklar från denna tid är det mycket som tyder på att ett väl
fungerande samarbete fanns eller höll på att utvecklas ( RPS, 1990; RPS, 1991;
Hasselrot, 1992; Klein, 1995; Nilsson, 1996 ). Politiker och forskare, uttalar sig
också i oerhört positiva ordalag om polisens roll och medverkan i skolan (
Nilsson, 1996 ), vilket enligt min mening är ett tecken på att det då satsades
resurser på området. Resultatet av min intervjustudie visar att man tycker det är
helt fel att dra in resurser på samarbetet mellan skola och polis och att samhället i
det långa loppet istället för att tjäna på resursindragningarna kommer att förlora på
detta.

Sammanfattande reflektioner

Synen på ett samarbete mellan skola och polis är överväldigande positiv från både
polisers och lärares sida. Skolan ses som en chans för oss vuxna att genom ett
fördjupat samarbete påverka våra barn och ungdomar på ett positivt sätt. Tyvärr
är lärare och poliser missnöjda med det samarbete som finns idag, framförallt i
de lägre stadierna, och man skulle vilja att ett samarbete förekom i lika stor
omfattning som för några år sen. Enighet råder om att det här är ett område som
man definitivt inte ska dra in resurser på, eftersom samhället kommer att förlora på
det i längden.

Hur skulle poliser respektive lärare vilja att ett samarbete såg ut /
fungerade?

De intervjuade har många idéer om hur de skulle vilja att ett samarbete såg ut om
möjligheterna i form av tid, pengar och personal fanns. Som jag redovisade i
litteraturgenomgången finns det många olika sätt att samarbeta på; undervisning,
information, problemorienterat polisarbete/närpolisverksamhet,
samverkansgrupper och projektverksamhet. Alla dessa samarbetsformer och mer
därtill framkommer i resultatet som idéer för hur man skulle vilja samarbeta, vissa
i större och andra i mindre utsträckning.

Resultatet visar att ett gemensamt förhållningssätt som inte endast inkluderar
lärare och poliser, utan all skolpersonal, föräldrar och övriga parter, ses som
grundläggande för ett väl fungerande samarbete. Lärare och poliser är ense om
att man strävar mot samma mål och att det är viktigt att alla vuxna i samhället
möts kring de gemensamma barnen och ungdomarna. Att ett gemensamt
förhållningssätt är viktigt för barns sociala utveckling styrks av forskning om
barns och ungdomars moralutveckling, som lyfter fram vikten av ett enhetligt
regel- och normsystem. Bergling ( 1991 ) tar i sin bok upp att de regler som sätts
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upp för barnen i skolan helst ska vara baserade på de grundläggande principer
som gäller i samhället. Forskningsrön visar även att barn idag har svårare att veta
var gränserna för rätt och fel går och att detta delvis beror på att vuxenvärlden ger
så många motstridiga budskap ( Gummesson & Alexandersson ). Det är därför
oerhört viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar intar ett gemensamt
förhållningssätt och drar nytta av varandra genom olika samverkansformer. Att
polisen är ett naturligt inslag i skolan och kan informera och prata med eleverna
kan vara ett sätt att understryka samhällets gemensamma regelsystem. Det är
också en möjlighet att visa barnen att vi vuxna samarbetar för deras bästa.

Det de flesta kanske först tänker på när det gäller ett samarbete med polisen i
skolan är själva lektionsundervisningen i lag och rätt samt trafik. Detta är också en
av de samarbetsformer som de intervjuade skulle vilja ingick i ett samarbete. I
början av och i mitten av 90-talet satsades mycket på att polisens undervisning ute
på skolorna. Något som styrker att så var fallet  är bl a det oerhört påkostade
undervisningsmaterial som utarbetades av Rikspolisstyrelsen vid denna tid
( RPS, 1995 ).

Min intervjustudie visar att lärare och poliser helst skulle vilja samarbeta på  många
olika sätt men att det viktigaste är att polisen ska finnas tillgänglig, i närheten av
skolan, och vara synliga. Polisen ska kunna komma på spontana besök så att de
ses som ett naturligt inslag i skolan. Grunden för ett sådant samarbete anser
många av de intervjuade att en väl fungerande närpolisverksamheten skulle vara.
Utsagor och tidningsartiklar berättar om en form av närpolisverksamhet,
kvarterspolisverksamheten, som fanns i mitten av 90-talet då polisen kunde
komma på spontana besök till skolan och äta lunch med eleverna eller dricka en
kopp kaffe med skolans personal. Det är detta samarbete som av resultatet
framkommer som det mest önskvärda. Närpolisverksamhetens grundtanke är ju
också den, som det står skrivet om i manifestet Rakt på brottsligheten ( RPS
1991 ), att varje polis ska ha ansvar för ett begränsat område och där knyta
kontakter med människor och organisationer i omgivningen. Resurserna ska som
Torstensson ( 1995 ) skriver sättas in där de verkligen behövs. Om det funnits
resurser tillräckligt för en väl fungerande närpolisverksamhet hade ju detta varit ett
utmärkt sett för polisen att knyta kontakter och samarbeta med skolan.

Av resultatet framkommer också att man tycker det är viktigt att skola och polis
samarbetar kring barn i alla åldrar. Som det är idag så satsas mest resurser på ett
samarbete på högstadiet eftersom det är där som problemen blir synliga och i
många fall rent av akuta. Frågan är om det verkligen är så att det behövs mer
samarbete mellan polis och skola på högstadiet än det gör på övriga stadier. Av
min intervjuundersökning framkommer att både poliser och lärare istället tycker
att ett samarbete bör starta tidigt för att man på så sätt ska kunna förebygga innan
det har gått för långt. Forskning styrker dessa resultat genom att visa hur angeläget
det är att redan tidigt i skolan stärka elevers moraluppfattning och göra klart för
dem vad som är rätt och fel ( Bergling 1991 ). Forskning visar även att barn ser
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på rätt och fel på olika sätt beroende på var i utvecklingen de befinner sig. Enligt
Kohlberg och Piaget ( i Bergling, 1991 ) utvecklas barns syn på moral från att vara
grundad på rädslan för straff och pålagd av auktoriteter till ett synsätt där moral
ses som universiella etiska principer som finns för att den sociala gruppen ska
fungera. Detta innebär alltså att man i skolan måste arbeta på olika sätt med barn
och ungdomar i olika åldrar för att stärka och utveckla deras moral. Vissa av de
intervjuade tar upp att de anser att det är när eleverna går på låg- och mellanstadiet
som de är som mest påverkbara och att det därför är extra viktigt att där ta
chansen att påverka. Givetvis går det att påverka barn och ungdomar långt upp i
åldrarna, men frågan är om det inte vore allra viktigast att satsa resurser på en
bättre samverkan på mellanstadiet, då eleverna börjar utveckla en egen vilja men
fortfarande bryr sig om vad vi vuxna har att komma med.

Det som framkommer i min intervjustudie om hur man vill att ett samarbete ska
fungera stämmer väl överens med det som polis- och skolpersonal kom fram till
vid konferensserien Polis och skola i samverkan inför 2000-talet ( RPS, 1996 ).
Exempel på sådant som togs upp vid dessa konferenser och som även
framkommit av min studie är; att en handlingsplan - trygghetsplan - för varje
kommun bör finnas, att det är viktigt att närpolisen skapar kontakter som gör det
naturligt för skolpersonal och ungdomar att vända sig till polisen vid behov och
att även föräldrarna ska ges kunskap och bli medvetna om att de behövs.

Sammanfattande reflektioner

Idéerna och förslagen till ett samarbete råder det ingen brist på och inte heller på
engagerad polis- och skolpersonal. Många bra förslag till ett utökat samarbete
mellan skola och polis framkommer genom mina resultat. Det som verkar
förhindra ett utvecklat samarbete är alltså inte bristen på engagemang och idéer
utan istället en brist på resurser eller helt enkelt en prioritering av resurser som inte
gynnar polis och skola och därmed inte det allra viktigaste i vårt samhälle -
barnen.

Vad skulle vinsterna med ett sådant samarbete kunna vara?

Precis som Lindström ( 1996 ) skriver så finns det inga systematiska
utvärderingar att tillgå för att bevisa effekterna av ett samarbete mellan skola och
polis. Men resultatet av min undersökning visar att lärare och poliser ser en
mängd fördelar på olika plan med ett sådant samarbete. De ser inte heller bara
vinster för skola och polis utan för hela samhället och inte minst då för barnen
och ungdomarna.
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Den största fördelen med ett samarbete ses i att barn som finns i riskzonen och
som ofta saknar det sociala skyddsnätet kan fångas upp i tid genom att skola och
polis arbetar tätt tillsammans. Bergling ( 1991 ) tar i sitt kapitel om hemmets och
skolans regelsystem upp att de barn som bryter mot regelsystemet i skolan ofta
har andra svårigheter i sitt sociala samspel i både hem och skola och att det därför
är viktigt att uppmärksamma dem så tidigt som möjligt. Detta är emellertid svårt
för skolan att klara av på egen hand och därför kan stöd och hjälp från polis och
även socialtjänst vara behövligt. Precis som H-E Lundqvist uttrycker det i artikeln
Skolan är ögat ( Hasselrot, 1992 ) , så ser lärarna mycket men vet inte alltid hur
de ska hantera det de upptäcker och det är här som polisen kan vara till hjälp.
Polisen har kunskaper om och erfarenheter av företeelser som lärare och annan
skolpersonal inte har, medan skolans personal ofta känner sina elever bättre än
poliserna. Det är därför naturligt att skola och polis drar nytta av varandra och
samarbetar, framförallt för att man tidigt ska kunna identifiera barn och ungdomar
med riskbeteende så att samhället kan ingripa i tid. Detta tas särskilt upp i ett av
polisens manifest, Rakt på ungdomsbrottsligheten ( RPS, 1990 ).

Av resultatet framkommer också att en vinst med ett samarbete kan vara att brott
förhindras i ett tidigt skede genom att eleverna påverkas till att börja tänka efter
innan de gör något klandervärt. Att ett samarbete kan vara rent
brottsförebyggande finns det inga direkta belägg för i litteraturen, men en av de
intervjuade nämner att statistiken visar att Linköping har förhållandevis lite
ungdomsbrott. En anledning till detta tror jag, liksom den intervjuade, det kan
vara att man i Linköping tidigare haft ett väldigt bra samarbete med skolorna
( Hasselrot, 1992 ).

Att man lättare kan uppnå ett gemensamt förhållningssätt, som jag tidigare tagit
upp, ses också som en vinst av ett fördjupat samarbete. Detta kan i sin tur leda till
att öppna upp för en förståelse för att det är samma regler som gäller i skolan
som i samhället. Det även det som Bergling ( 1991 ) tar upp som en av de
viktigaste delarna i barns moralutveckling.

Ytterligare en fördel som de intervjuade tar upp är att elever, men även föräldrar,
får en mer positiv syn på polisen och en större förståelse för deras arbete. Detta
finner man belägg för i bl a ett av de samarbetsprojekt som Lindström ( 1996 )
presenterar där rektorer, lärare och elever på en skola i Vancouver anser att de fått
en bättre förståelse för polisens roll i samhället:

 ...polisens medverkan i skolan har förbättrat elevernas förståelse av polisens roll i
samhället ( Hunter & LaTorre, 1991, s. 15, i Lindström, 1996 ).

 De intervjuade poliserna tar också upp att de själva ser det som en stor vinst att
eleverna får en positivare syn på dem inte bara som poliser utan som personer
under uniformen. Detta gör att polisens arbete i samhället underlättas eftersom
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eleverna får förtroende för poliserna i området. Poliserna kan på så sätt också bli
goda förebilder för eleverna. Vikten av bra förebilder för barns moraliska
uppfostran tar Imsen ( 1996 ) upp som ett av de inlärningsinriktade
moralteoretikernas mest centrala begrepp.

Sammanfattande reflektioner

Resultaten visar att lärare och poliser med sin samlade erfarenhet är övertygade
om att ett samarbete mellan skola och polis skulle leda till vinster på många plan
för alla inblandade och då i första hand de barn och ungdomar som kan behöva
stöd och hjälp. Detta borde enligt min mening väga tyngre än s k statistiska bevis
och vara en tillräcklig utvärdering för att ge belägg för att samhället skulle vinna på
att satsa resurser på ett samarbete mellan skola och polis.

Vad legitimerar ett samarbete mellan skola och polis?

Det finns mycket dokumenterat som legitimerar att arbetssätt i skolan präglat av
diskussioner kring områden som; etik och moral, norm- och rättssystem samt
rättigheter och skyldigheter. I skolans olika styrdokument, allt ifrån skollagen ner
till uppnåendemålen, finns riktlinjer respektive mål som tar upp bl a elevernas
utveckling till ansvarskännande människor, det svenska samhällets värdegrund
och kännedom om norm- och rättssystemen i samhället. När styrdokumenten
tolkas och bryts ned i exempelvis läroplanskommitténs betänkande Skola för
bildning ( Skolverket, 1998 ) ser man också sådant som talar för ett ökat
samarbete mellan skolan och andra parter i samhället. De dokument som reglerar
polisens roll i samhället, alltifrån polislagen till manifest och broschyrer, uttrycker
klart och tydligt att det brottsförebyggande arbetet, som till stor del bör drivas i
skolan, är en av polisens främsta uppgifter.

Jag anser att de ovannämnda dokumenten tillsammans indirekt talar för ett
samarbete mellan skola och polis och att man, fastän det inte alltid direkt står att
eller hur denna samverkan ska ske, kan utläsa hur betydelsefullt ett sådant
samarbete kan vara för alla parter; skola, polis och framförallt barn och
ungdomar själva. I den litteratur jag läst om vad som styr skol- respektive
polisverksamheten finns sådant dokumenterat som enligt mig dels ger tydliga
belägg för ett samarbete mellan skola och polis, dels ger ett utrymme för varje
kommun respektive skola att själv föra in ett fördjupat samarbete som ett mål för
verksamheten. I skolplanen har politikerna möjlighet att föra in riktlinjer för ett
samarbete mellan skola och polis. I de lokala arbetsplanerna har lärare och
rektorer också möjlighet att skriva in ett samarbete som ett uppnående- eller
strävansmål.

Polisens utrymme samt resurser för ett samarbete verkar i stort sett regleras av de
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direktiv som kommer från Rikspolisstyrelsen. I början och mitten av 90-talet
fanns därför belägg för ett samarbete genom de olika manifest som utgavs av
Rikspolisstyrelsen ( ex Rakt på brottsligheten, RPS, 1991 ), det material som
utarbetades för polisens undervisning i skolan ( Handbok i lag- och
rättundervisning, RPS, 1995 ) och även genom den konferensserie om
samverkan  ( Polis och skola i samverkan inför 2000-talet, RPS, 1996 ) som
Rikspolisstyrelsen var initiativtagare till. Rikspolischef Heckscher skriver till
förordet av redogörelsen för konferensserien något som helt klart ger belägg för
ett samarbete mellan skola och polis:

Samverkan mellan polis och skola har många gånger en avgörande betydelse då
det gäller att skapa trygghet mot brott - i detta sammanhang genom att förhindra
att ungdomar dras in i kriminalitet eller att få ungdomar att avsluta redan inledd
kriminalitet ( RPS, 1996, s. 3 ).

Avsikten med konferenserna var som Heckscher fortsätter i förordet att stärka en
gemensam grund för utvecklandet av det lokala samarbetet mellan skola och
polis. Rikspolisstyrelsens arbete legitimerade vid denna tid ett utökat samarbete
mellan skola och polis och det såg lovande ut för ett samarbete i framtiden. Men
kort tid efter det att detta material utarbetats och dessa konferenser genomförts
verkar det ha skett en helomvändning och det material som utarbetats tycks aldrig
riktigt ha kommit till användning. Jag har inte funnit något dokumenterat om hur
dessa konferenser följts upp eller hur materialet använts och ingen av de
intervjuade har haft någon direkt kännedom om ett sådant material. Enligt en av
mina utsagor drogs den lektionsledda undervisningen in helt in på direktiv från
Rikspolisstyrelsen redan året efter undervisningsmaterialet ( Handbok, lag- och
rättundervisning, RPS, 1995 ) utarbetats och konferenserna genomförts, alltså
någon gång 96/97. Polisen fick då istället för att komma och undervisa som
uppgift att agera, som en av mina intervjuade uttrycker sig, konsulter och endast
komma vid uttalat behov från skolorna.

Förutom det jag hittills tagit upp som legitimerar ett samarbete anser jag även att
de teorier som tar upp hur barn socialiseras och utvecklar sitt moraliska tänkande
ger belägg för ett samarbete mellan skola och polis. Enligt Bergling
( 1991 ) är det angeläget att i skolan stärka elevers moraluppfattning och sätta
upp tydliga regler baserade på de regler och lagar som finns i samhället. Detta
tycker jag visar hur viktigt det är att skola och polis har samma förhållningssätt så
att barn och ungdomar förstår att det som gäller i samhället även gäller i skolan.
Genom ett fördjupat samarbete mellan skola och polis finns förutsättningarna för
att detta ska lyckas. Det är därför grundläggande att alla som arbetar med barn
och ungdomar, inte endast lärare och poliser, har ett gemensamt förhållningssätt
och drar nytta av varandra genom olika samverkansformer.

Sammanfattande reflektioner
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Det finns mycket skrivet som ger belägg för en samverkan mellan skola och
polis. I styrdokumenten för skolan står det inget klart uttryckt, men det gör det
inte inom andra områden heller eftersom Lpo endast är riktlinjer för arbetet i
skolan. Men enligt min mening finns det sådana övergripande mål i Lpo som
förutsätter eller åtminstone bättre skulle kunna nås genom ett samarbete mellan
skola och polis. När det gäller sådant som styr polisens arbete fanns det för några
år sen mycket mer som legitimerade ett samarbete än vad det finns idag. Trots att
detta material idag har hamnat i skymundan är det brottsförebyggande arbetet
fortfarande polisens huvuduppgift enligt polislagen och i detta arbete tycker jag
skolan är en självklar samarbetspartner.

Slutdiskussion

Jag tycker att jag genom detta arbete fått en förståelse för hur både lärare och
poliser ser på ett samarbete och hur de skulle vilja samarbeta. Jag har också
kommit till insikt om att synsättet inte skiljer sig nämnvärt åt. Detta ser jag som
något positivt för ett förhoppningsvis utökat samarbete med polisen i mitt
framtida läraryrke. Det känns bra att ha upptäckt att det finns fler som från både
skolans och polisens håll anser att ett utökat samarbete skulle vara önskvärt. Jag
har genom mitt arbete också fått större insikt om de vinster ett sådant samarbete
skulle kunna medföra.

Hur samarbetet egentligen ska utformas har jag fått många funderingar kring. Det
kanske inte är just lektionsundervisningen som är polisens chans att påverka
barnen utan det största värdet av ett samarbete är förmodligen de kontakter och
det förtroende som kan skapas om polisen får möjlighet att vara ett naturligt inslag
i skolan. Om polisen hade haft möjlighet att finnas runt skolan och prata med
elever och skolpersonal tror jag detta hade varit det effektivaste sättet att
samarbeta. Men tyvärr verkar det vara så idag att det varken finns tid eller
personal för polisen att komma annat än vid särskilda tillfällen eller när skolorna
skriker efter hjälp. Detta gör det i stort sett omöjligt för polisen att arbeta på det
viktigaste sättet i samhället enligt mig, d v s brottsförebyggande. En part som då
blir lidande är skolan som inte själv kan uppbåda de resurser som krävs för ett
samarbete.

Något som varit jobbigt men samtidigt intressant att upptäcka är den frustration
som faktiskt råder bland lärare och poliser på grund av de faktorer som gör att det
dras in på ett område som är av så stor betydelse för hela vårt samhälle. Det som
framkommit är ju att samarbetet idag inte fungerar tillfredsställande på grund av
att det inte finns resurser. Jag har i mitt arbete inte varit ute efter att ta reda på vad
som gjort att samarbetet försämrats eller hur resursfördelningen i Sverige
förändrats, men jag kan inte låta bli att fundera över om det försämrade
samarbetet endast kan bero på minskade ekonomiska resurser. Eftersom jag inför
min litteraturgenomgång letade efter skriftligt dokumenterat material om ett
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samarbete upptäckte jag att det på de tre senaste åren knappast skrivits något om
ett samarbete eller om polisens roll i skolan. Jag fann inga forskningsrön och
inget material från Rikspolisstyrelsen skrivna senare än 1996. Det enda jag fann
var en debattartikel i Polistidningen ( 1998, nr 10 ) och en artikel om
Rinkebyskolan i Apropå ( 1999, nr 1 ). Jag tyckte även det var underligt att det
inte fanns någon uppföljande dokumentation om hur det material som
framarbetades ( RPS, 1995; RPS 1996 ) använts eller varför det inte kommit till
användning. Att det finns så lite material samt att en av mina intervjupersoner
nämnde att resursförsämringarna sammanföll med bytet av rikspolischef fick mig
att börja fundera över om det kanske är så att synsättet någonstans längre upp har
förändrats, från att ha prioriterat det förebyggande samarbetet på exempelvis
skolnivå till att idag kanske prioritera andra områden. Hur kan man annars förklara
att det på de senaste tre åren knappast alls kommit något nytt om samarbetet
mellan skola och polis från Rikspolisstyrelsen som tidigare varit så engagerade i
och positiva till ett samarbete?

Vad än det minskade samarbetet mellan skola och polis beror på så tror jag aldrig
det kan vara ekonomiskt på lång sikt att dra in resurser på våra barn, de är ju vår
framtid. Resursbesparingar inom både polisens och skolans värld tror jag på
längre sikt istället får en rakt motsatt effekt. Ingen kommer att vinna på att
samarbetet gick förlorat någonstans på vägen. Jag tror istället att en satsning på ett
samarbete mellan skola och polis skulle vara en vinst, inte bara ekonomiskt utan
framförallt socialt.

Frågor till framtiden

En viktig grupp som min undersökning endast berört via poliser eller lärare är
eleverna själva. Det skulle vara intressant att undersöka hur barn och ungdomar
ser på ett samarbete mellan skola och polis och om eller hur de tror att de skulle
påverkas av att polisen var ett mer naturligt inslag i skolan.

Det skulle givetvis också vara intressant att veta hur man ser på ett samarbete i
andra kommuner och i Sverige som helhet, alltså att göra en mycket mer
omfattande undersökning. Är det en generell uppfattning att man vill ha ett ökat
samarbete mellan polis och skola?

Det skulle också vara spännande att se vad som egentligen ligger bakom att
samarbetet förändrades i så stor utsträckning helt plötsligt. Berodde det ”endast”
på ekonomiska resurser?

Slutord

Jag kan genom mitt resultat inte dra några generella slutsatser om vilken syn som
finns på ett samarbete, hur man vill arbeta eller vad som finns att vinna på ett
samarbete, eftersom min intervjustudie endast omfattade nio personer i ett
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begränsat område. Mitt resultat av intervjustudien tillsammans med min
litteraturstudie ger emellertid mig en uppfattning om ett positivt sätt att se på ett
samarbete som skulle innebära stora vinster för samhället, som inte endast gäller
för de nio personer som ingått i min undersökning. Jag skulle därför vilja avsluta
med att säga att jag tycker det är synd att man inte lyssnar mer på de människor
som har mest erfarenhet av ett samarbete; poliser och skolpersonal, och vad de
har att säga om de vinster ett samarbete mellan skola och polis kan ge. Istället
verkar det enligt vissa forskare som exempelvis Lindström ( 1991 ) som om det
krävs utvärdering där det statistiskt går att bevisa att exempelvis brottsligheten
minskar för att ett samarbete ska vara legitimerat. Kan inte två yrkeskårers
gemensamma positiva syn på och erfarenhet av ett samarbete räcka som
legitimitet för en samverkan mellan skola och polis?
Avslutningsvis skulle jag vilja citera några rader som fick mig att le samt undra
över vem som författat dem. När jag letade efter telefonnumret till en av mina
intervjupersoner i Linköpings lokala telefonkatalog Din Del fann jag nämligen i
informationssidorna en kort beskrivning av polisens uppgifter i samhället:

Polisen har många uppgifter i samhället förutom att upprätthålla ordning och säkerhet. Till
polisen kan du vända dig när det gäller tillstånd av olika slag, hittegods, passansökningar,
vapenärende m m. En annan uppgift är brottsförebyggande undervisning i skolorna (
Din Del, 1999, s. 19 ).
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BILAGA

Intervjuområden
Intervjuer med lärare och poliser till examensarbetet

1. Har ni något samarbete med polisen/skolan?
( hur, vilket sammanhang, initiativ, likadant överallt, låg- mellan-
högstadiet, nedskrivet etc. )
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2. Har samarbetet förändrats under din tid som lärare/polis?
   ( i så fall hur, för - respektive nackdelar, förr jämfört med idag )

3. Hur skulle du vilja att ett samarbete såg ut - visioner och
förhoppningar? ( om möjligheterna fanns )

4. Vad tror du att ett fördjupat samarbete mellan skola och polis
skulle kunna leda till - vinster?


