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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att få en ökad förståelse om varför vissa klasser får problem i 
skolan och hur man kan gå tillväga för att lösa detta. Arbetet är begränsat och har sin 
utgångspunkt i en mellanstadieklass, någonstans i vårt avlånga land, där varje 
undervisningstillfälle var i totalt kaos. Vad som framkommit var att det fanns många 
omständigheter som bidrog till att klassen inte fungerade. Några exempel på detta var 
skolbyte, bristande auktoritet, gruppdynamik och avsaknad av kontinuitet. De åtgärder som 
vidtogs för att lösa de problem som fanns i klassen var bl.a. åtgärder från skolan i form av 
samtal, mer resurser, att koppla in ett trygghetsteam och kalla in föräldrarna. Föräldrarnas 
åtgärder resulterade i schemalagda besök i skolan, lägerskola och skrivelser till de lokala 
politikerna. Den metodiska ansats som gjorts i detta arbete tar sin utgångspunkt i den 
hermeneutiska forskningstraditionen där metoden i huvudsak har varit av kvalitativ art och 
därför har tolkningen en framträdande plats. Intervjuer har genomförts med skolledare, 
representant ur skolans trygghetsteam samt föräldrar i den aktuella klassen. Även en mindre 
kvantitativ undersökning har gjorts bland eleverna om hur de upplever sin skolsituation i dag. 
Det resultat som presenteras har tolkats ur ett sociologiskt perspektiv där ena sidan 
representerar reproduktion av vissa givna handlingsmönster när det exempelvis gäller normer 
och där den andra sidan menar att det idag inte finns några givna normer eftersom samhällets 
gemensamma referensram förändrats. Följande slutsatser kan dras varför gruppen fick 
problem: När läraren/arna inte var konsekventa och hade struktur skapades turbulens och 
otrygghet i klassrumssituationen. När någon förändring skedde i gruppen framkallades oro. 
Konflikter av olika slag splittrade elevgruppen. Förutsättningen att lösa de aktuella problemen 
var samarbete mellan hem och skola. 
 
 
 
 
Sökord: Problemklass, konflikter, lägerskola, föräldrar
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1. Inledning 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kan man läsa att en av skolans 
uppgifter är att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare men med den rådande 
kunskapssynen har fostran lämnats åt eleverna själva. Många diskussioner har förts på 
skolorna runt om i landet kring den svenska värdegrunden och vad den egentligen står för och 
man kan i dagsläget märka allt tydligare att vissa klasser på intet sätt lever upp till denna 
värdegrund1 där respekt, hänsyn och solidaritet är ledande ord utan bråk, oordning och höga 
ljudnivåer är en verklighet i många skolklasser. Den situation som många lärare befinner sig i 
skapar allt färre möjligheter till effektiv undervisningstid och elevernas möjlighet till 
progression avstannar eller rent av regredierar. 
 
Detta tillsammans med att barn kommer till skolan med olika förutsättningar och behov, 
exempelvis från olika miljöer med olika uppfostringsmönster, värderingar och attityder samt 
någon form av funktionsnedsättning som läs- och skrivsvårigheter, kan leda till att många 
situationer blir svåra att hantera i klassrummet. Skolan är en plats där alla ska ha samma 
möjligheter att utvecklas och delta i en social gemenskap där samarbete är en viktig del i den 
kollektiva skolningen. En orsak till att vissa klasser får problem med samarbetet i 
skolsituationen, enligt Per Binbach, utvecklingskonsult för skola och behandlingshem, skulle 
kunna vara att dagens barn ofta får sina omedelbara behov tillfredställd av sina föräldrar rent 
materiellt men mår i övrigt dåligt eftersom de i allt mindre utsträckning samtalar med sina 
föräldrar.2  
 
I Västerbottens Kuriren torsdagen den 12 maj 2005 kan man även läsa att skolan i allt större 
utsträckning får ägna sig åt konfliktlösning istället för undervisning. Denna artikel grundar sig 
på lärarförbundets undersökning om Arbetsro är A och O i skolan och de resultat som 
presenterats är att Utan arbetsro är det stor risk att även kunskaperna uteblir.3 Detta är inte 
gynnsamt för några elever men man menar att de elever som har sämst förutsättningar drabbas 
hårdast eftersom skolans stöd är speciellt viktigt för dem. Vad man också kan märka, om man 
skrapar på ytan i en situation där arbetsron inte är tillfredställande, är att allt inte ser ut som 
man föreställer sig utan många olika faktorer kan vara orsak till att det blir som det blir.  
 
Denna problematik, exempelvis ständiga konflikter mellan elever eller bristande arbetsro i 
klassrummet, är i dagens skola hellre en regel än ett undantag och innebär att både föräldrar, 
elever och lärare påverkas.4 Av denna anledning har jag valt att skriva om hur man gick 
tillväga i en klass där varje undervisningstillfälle var i totalt kaos och där många elever 
uppvisade olika symtom på att något inte stod rätt till. Många med mig kommer eller har 
redan stött på detta i sin yrkesutövning och jag anser att detta måste lyftas fram och diskuteras 
på ett konstruktivt sätt för att skapa de bästa förutsättningar för både elever, lärare och 
föräldrar i deras vardag framförallt när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka, kunna 
bemöta och lösa konflikter som kan uppstå i en klass. Här har alla vuxna i barnens närhet en 
mycket viktig uppgift att fylla, vilket också skall visa sig i den undersökta klassen. 
 

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Solna 2001 
2 http://www.svd.se/dynamisk/brannpunkt/did_9388007.asp  
3 http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/DocumentsToPrint/001D725B   
4 Ibid. 
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1. 2 Syfte  
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka och diskutera vilka faktorer som kan ha bidragit 
till det kaos som utbröt i en mellanstadieklass samt hur man gick tillväga för att lösa 
problemet. 
 
1. 3 Frågeställningar 
 
För att uppnå det syfte jag formulerat kommer jag att utgå från några frågeställningar. De 
frågor som jag valt att arbeta med är:   
 

• Vilka åtgärder vidtogs av skolan respektive föräldrarna när situationen i klassen blev 
ohållbar? 

• Vilka faktorer anser föräldrarna respektive skolan ligger till grund för den oro som 
uppkom i klassen?  

• Hur upplevs situationen idag? 

 
1. 4 Begränsningar  
 
En del begränsningar finns i detta arbete och den första är att jag själv är förälder till ett barn i 
den aktuella klassen vilket kan påverka objektiviteten i arbetet. Jag hoppas att jag skall kunna 
bortse från detta när jag sammanställer mitt material men för reliabilitetens del bör detta lyftas 
fram 
 
En annan begränsning med denna studie är att den i huvudsak berör föräldrarnas och skolans 
perspektiv utifrån det formulerade syftet och de uppställda frågorna. De lärare som vistades i 
klassen under den aktuella tidpunkten finns inte heller representerade. Eleverna i studien har 
endast tillfrågats om dagsläget genom en enkätundersökning. Detta val har jag gjort eftersom 
denna undersökning gjorts under en begränsad tid. Jag kommer således inom ramen för detta 
arbete inte att kunna ge en heltäckande bild av det område jag valt eftersom jag endast 
fokuserat mig på en klass och fått göra vissa övervägande när jag samlat material. Jag söker 
heller inget mätbart resultat utan detta arbete är mer av förståelsekaraktär. Min förhoppning är 
i slutänden att arbetet skall kunna tjäna som en vägledning för andra som kämpar med 
liknande problem.  
 

 
2. Teoretiska utgångspunkter  
 
I mitt arbete har jag valt att anlägga ett sociologiskt perspektiv där två teoretikers 
uppfattningar får kontrastera varandra. En närmare presentation av de båda följer här nedan. 
 
2.1 Pierre Bourdieu  
 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att om man vistas i en speciell socialmiljö så 
förvärvar man vissa tanke- och handlingsramar och dessa benämner han som habitus. Habitus 
omsatt i verkligheten är exempelvis livsstil, smak och sociala handlingar. Bourdieu hävdar att 
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De val som vi gör är med andra ord mycket starkt relaterade till det sätt på vilket våra 
existensbetingelser har format oss.5 Med detta menar han att ungdomar kommer att välja 
ståndpunkter som motsvarar de normer som existerar inom familjen och de 
reproduktionstrategier som finns är ett sätt för individen att exempelvis handskas med 
existentiella villkor.6  
 
Bourdieu pratar även om ett symboliskt kapital som […] av sociala grupper igenkännes som 
värdefullt och tillkännes värde. Det kulturella kapitalet kan ses som ett exempel på det 
överbryggande begreppet symboliskt kapital.7 När det gäller skolan menar Bourdieu att en 
lärare har genom exempelvis delegering ett så kallat institutionellt auktoriserat kapital. Detta 
innebär att läraren har ett förtroende från eleverna och föräldrarna att förfoga över ordet men 
det kulturella och symboliska kapitalet måste accepteras av eleverna.8   
 
2. 2 Thomas Zeihe 
 
Den tyske socialisationsteoretikern Thomas Zeihe gör gällande att idag finns det andra 
möjligheter för ungdomar att forma sina egna liv och sin identitet i jämförelse med vad deras 
föräldrar hade. Samhällets traditionella och gemensamma referensram har förändrats och 
därför finns det inga givna normer hur t.ex. familjeformer och uppfostringsmönster skall se ut. 
Denna frihet att forma sitt eget liv kan leda till att en inre konflikt eller frustration skapas 
under uppväxttiden hos barnen samtidigt som det ökar deras möjligheter till att skapa ett eget 
liv och identitet.9 
 
Zeihe pratar också om något som kallas subjektivisering. Detta innebär att människan bär på 
en längtan att kunna relatera sig känslomässigt till andra. Dvs. att kunna utvecklas på det 
emotionella planet där man skall ha det bra och inte behandlas hur som helst. Men Zeihe 
menar även att denna subjektivisering skapar osäkerhet och obeslutsamhet där självkänslan 
blivit mer sårbar i en kultur där vi är rädda för att bli ringaktade, avvisade och sårade.10  
 
2.3  Begreppsdefinition  
 
I detta arbete finns några begrepp som har betydelse och som kräver en snävare definition för 
att läsaren skall ges en möjlighet att veta vilka glasögon jag valt att ta på mig när jag 
sammanställer mitt material. Det första begreppet socialisation har redan vidrörts under 
föregående rubrik och här nedan kommer en definition på problemklass, konflikter och 
gruppdynamik. 
 
2. 3.1 Problemklass 
 
I mitt försök att definiera problemklass skulle den sammanfattande bilden vara att i dessa 
klasser finns det oftast oroliga och utagerande barn, de stojar och stör, är okoncentrerade. De 
vill inte, eller de vill, men kan inte utföra ett arbete utan ägnar sin tid åt andra aktiviteter och 
är ofta högljudda sådana. Detta påverkar hela elevgruppen och innebär att även de som vill ta 

                                                 
5 Bourdieu g.m Jönsson, Ingrid m.fl. Skola-fritid-framtid Studentlitteratur Lund 1993 Sid. 25 
6 Ibid. Sid.26 
7 Bourdieu g.m.Bergecliff Annica Trots eller tack vare sid. 39 Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska 
institutionen , Umeå Universitet, Nr 51 1999. 
8 Bourdieu g.m. Strandberg Max, Krut Tema: Föräldrar problem eller tillgång? Tidskrift  Solna 2003  
9 Zeihe g.m Jönsson, Ingrid m.fl. Skola-fritid-framtid Studentlitteratur Lund 1993, Sid.29 
10  Zeihe g.m Jönsson, Ingrid m.fl. Skola-fritid-framtid Studentlitteratur Lund 1993, Sid.31  
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del av undervisningen förvägras detta eftersom all tid går åt till att lugna de som är oroliga.11 
Denna definition på problemklass speglar även den undersökta klassen och i detta arbete är 
således en problemklass en grupp individer med liknande förhållningssätt.12  
 
I boken Hur man handskas med besvärliga klasser13 skriven av John M Steinberg funderar 
han över varför vissa klasser blir besvärliga och varför vissa elever får problem. Han lyfter 
fram olika förklarningsmodeller som varit ledande över tid och här kan man se att 50-talet 
präglades av intelligenstester, 60-talet av psykologiska förklaringsmodeller, 70-talet av 
samhällsanalyser av socialgrupper och 80-talet fokuserade på inlärningsstilar. Författaren 
menar att vissa modeller kan vara vägledande till viss del, exempelvis samhällsanalyser där 
elever kommer från splittrade hem, men dessa företeelser kan skolan inte göra så mycket åt. 
Författaren själv förespråkar en modell som sätter värderingar i fokus. Han menar att tidigare 
fanns det större samstämmighet i samhället genom kyrka, föräldrar och skola när det gäller 
värderingar men idag påverkas elever allt mer av exempelvis media, filmer, kamrater, serier 
etc. som skapar förvirring. Detta leder till helt andra attityder gentemot skolan och samhället i 
övrigt. Vidare menar Steinberg att barn av idag inte styrs av pliktprincipen som förr utan av 
lustprincipen. Vilket i förlängningen kan innebära att om den vuxne brister i sin auktoritet så 
tappar barnen respekten för den vuxne. 14    
 
2.3.2 Konflikter   
 
Det andra begreppet som kräver en närmare presentation är konflikter. Det finns många olika 
typer av konflikter och slår man upp ordet konflikt härstammar det från det latinska ordet 
confisca´tio och betyder sammanstöta.15 I facklitteraturen definieras även konflikter på många 
olika sätt och en konflikt kan när det gäller skolan befinna sig på många nivåer samtidigt. Det 
kan handla om intrapersonella konflikter dvs. konflikter inom individer, interpersonella 
konflikter dvs. konflikter mellan människor och systemkonflikter dvs. konflikter utifrån 
struktur, organisation och samhälle.16  
 
Konflikter är svåra att undvika när man vistas i stora grupper under en längre tid och de 
konfliktsituationer som kan kännas igen i skolan är bland annat […] konkurrensförhållanden, 
i ofullständig eller felaktig uppfattning om varandras ”verklighet”, eller ha sin grund i 
språksvårigheter eller övrig bristfällig kommunikation. Men det kan även bottna i […] starka 
kontraster i värderingar mellan hem - skola - samhälle eller bottna i oförmågan att uppfatta 
eller acceptera individuella olikheter.17 De konflikter som kommer i dagen i detta arbete är en 
blandning av de tre som räknats upp men den interpersonella konflikten kommer att ha en 
framträdande plats där en mobbingproblematik, både fysisk och psykisk är en av de 
utmärkande konfliktsituationer som berörs.  
 
2.3.3 Grupputveckling 
 
I exempelvis skolan ställs stora krav på samarbete men grupparbete/samarbete är inte något som faller 
sig naturligt för alla individer. Vissa måste jobba hårt med sig själva för att bli ett bra tillskott till gruppen medan 
andra snabbt hittar en plats som passar och där de är produktiva. Vilken grupp man än tillhör går det alltid att 

                                                 
11 http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/002F6EBE  
12 Författarens anmärkning 
13 Steinberg John M, Hur man handskas med besvärliga klasser sid. 26 
14 Ibid. sid. 26 
15 Nationalencyklopedin band 11 sid. 236 1993 
16 Ellmin Roger, Att hantera konflikter i skolan Sid. 24 
17 Ibid. sid. 34 
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förbättra sig genom kunskap om hur man fungerar i grupp samt genom att ha kunskap om vad det innebär att 
vara flera människor som strävar mot samma mål. När man pratar om grupprocesser brukar man dela in 
gruppens mognad i fem faser och dessa faser kallas orienteringsfasen, konfliktfasen, närmandefasen, 
samarbetsfasen och separationsfasen.18  
 
När det gäller skolsammanhang kan den första fasen, orienteringsfasen, upplevas skrämmande 
och eleven vet inte riktigt hur den skall bete sig. I denna fas är det den vuxnes uppgift att ge 
barnen de första normerna för hur man bör var mot varandra samt tala om vilka regler som 
gäller. Om ledaren i denna fas faller för den milda, gulliga stämning och lämnar sin ledarroll 
kan det vara svårt i ett senare skede att styra gruppens utveckling eftersom gruppen i detta 
läge är inne i smekmånadsfasen där allt är jättebra.19 Men förr eller senare inträder den så 
kallade konfliktfasen. I detta skede börjar gruppens ledare att ifrågasättas och vissa av 
eleverna protesterar mot att några alltid tar mer utrymme än andra. I detta stadium blir det tal 
om en maktkamp och informellt ledarskap i klassen. Läraren måste i detta läge vara medveten 
om vad som sker och problemen måste medvetandegöras och tydliggöras annars kan risken 
bli att gruppen stagnerar.20  
 
De andra faserna har även sin speciella karaktär och i närmandefasen infinner sig lättnaden 
om konflikterna kunnat lösas. Men även i denna fas är gruppmedlemmarna rädda om sitt eget 
revir även om man gärna vill komma överens dvs. solidaritet och samarbete finns parallellt 
med att bejaka den egna identiteten. Denna period kan kännetecknas av produktivitet eftersom 
det är lugn och ro i klassen. I nästa fas som är samarbetsfasen sker en tydlig arbetsfördelning 
mellan läraren och gruppindividerna, man är effektiv. I detta läge är det lätt att gruppen blir 
självgod och att man glömmer bort att ventilera tankar, känslor och beteenden.21 
 
Till slut kommer man alltid fram till en separation och i denna fas träder de emotionella 
krafterna fram igen. En separation kan exempelvis vara byte av skola eller att någon flyttar 
Läraren har här stor betydelse när det gäller […] att ge eleverna styrka och självförtroende 
inför flytten.22 
 
Beroende på medlemmarna och ledaren av gruppen kommer gruppen att passera dessa stadier i olika tempon. 
Vissa grupper når aldrig fram till samarbetsfasen utan stannar i närmandefasen. Detta är dock inte det ultimata 
utan det bästa är om de uppnår samhörighet vilket är den nivå då gruppen har högst produktivitet. Vissa saker 
kan få gruppen att falla tillbaka i tidigare stadier. T.ex. kan en ny medlem eller bortfall av en medlem kan ha 
sådan negativ effekt. Alla stadier måste då passeras än en gång.23  

 

                                                 
18 Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering –en introduktion Sid. 86 
19 Ibid. sid 86 
20 Ibid. sid.87 
21 Ibid. sid.88 
22 Ibid. sid.88 
23 Ibid. sid. 88 
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3. Metod  
 
För att kunna besvara de frågeställningar jag satt upp och uppnå det syfte jag formulerat har 
jag först och främst valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer och 
litteraturstudier. Anledningen till att jag valt denna metod är för att jag i detta arbete försöker 
nå en förståelse av en speciell företeelse och detta uppnås enklast genom att samtala med de 
individer som har empirisk kunskap av händelsen. Denna studie riktar sig således i första hand 
till föräldrar i den aktuella klassen och skolledaren på den aktuella skolan. Min intention med 
de intervjuer jag utfört är att beskriva hur dessa individer upplevt den klass som är föremålet 
för mitt arbete. 
 
Även en kvantitativ metod har använts i form av en mindre enkätundersökning. Syfte med 
enkäten har varit att se om barnens inställning överensstämmer med föräldrarnas 
uppfattningar om hur situationen ser ut i dag och hur en bra ledare bör vara. Den övriga 
bakgrundsinformation som enkäten emellertid ger har även relevans för den tolkning som 
ligger till grund för detta arbete. Exempel på detta är elevernas skoltrivsel och arbetsro i 
klassrummet.  
 
Eftersom min metodiska ansats har sitt ursprung i den hermeneutiska traditionen har 
tolkningen en framträdande plats och tolkning kan aldrig göras utan förförståelse. När det 
gäller hermeneutiska teorier innehåller den termer som skall […] beskriva människors 
livsvärld, genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser.24 Detta innebär att 
intresset ligger på de föreställningar som människor har om världen och sin situation. Den 
beskriver således inte hur världen ser ut.25 I tolkningsarbetet kan aldrig den egna 
förförståelsen lämnas utan […] vad vi slutligen sker är en ”sammansmältning” av vår egen 
förståelse med den förståelse vi tolkat har.26  Innbörden av detta är att en individ aldrig kan 
förstås helt och hållet eftersom vi aldrig kan lämna vår egen förståelse.27 
   
3. 1 Urval och datainsamlingsmetoder 
 
När det gäller urvalet av intervjuade personer var min intention att hinna med att spela in alla 
föräldrar som valt att delta i undersökningen på band. Men detta har under arbetets gång visat 
sig vara en utopi. I detta arbete finns således en del naturliga bortfall och medvetna urval 
bland de intervjuade. De bortfall som föll sig naturligt var att fem av de tillfrågade föräldrarna 
valde att inte delta i studien på grund av olika anledningar. Två föräldrarepresentanter har jag 
inte lyckats nå och föräldrar som har barn som börjat skolan efter den period som detta arbete 
behandlar har inte varit aktuell för intervju.  
 
Trots detta bortfall av föräldrar har jag varit tvungen att göra ett urval bland dem som var kvar 
när det gällde vilka som skulle bandas vid intervjutillfällena. Jag löste detta genom 
lottdragning och sammanlagt har sju av tretton föräldraintervjuer bandats. I de övriga 
samtalen har jag fört anteckningar som kommer att sammanfattas utifrån aktuell 
frågeställning. Anledningen till att jag valt lägga upp det på detta sätt är för att jag insåg att 
jag inte skulle hinna renskriva alla bandade intervjuer utifrån den tidsram som upprättats för 

                                                 
24Hartman Jan, Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori, sid. 163 
25 Ibid. sid. 164 
26 Ibid. sid. 167 
27 Ibid. sid. 167 
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arbetet. Trots detta anser jag att arbetet är mättat och att de uteblivna intervjuerna inte 
kommer att påverka resultatet. 
 
Även skolans rektor har intervjuats samt det trygghetsteam som finns på den aktuella skolan 
eftersom jag vill ha så många perspektiv som möjligt för att kunna svara upp mot mitt syfte. 
Dessa intervjuer har inte bandats utan anteckningar har förts under samtalet som därefter 
sammanställas. 
 
När det gäller enkätundersökningen har tre barn valt att inte delta. Så det sammanlagda antalet 
för deltagandet i enkäten är tjugo elever.  
 
3. 2 Genomförande och bearbetning av datasamling 
 
I inledningsskedet formulerade jag en förfrågan28 till föräldrarna i klassen kring deltagandet i 
intervjun. Därefter tog jag kontakt med den berörda klassens lärare för att undersöka 
möjligheten att få utföra en undersökning i den aktuella klassen. Detta var inget problem och 
läraren hjälpte mig även att dela ut den förfrågan jag skrivit till föräldrarna.  Svaret på denna 
förfrågan fick jag tillbaka ganska omgående och de flesta föräldrar var positiva.  
 
När jag fått godkännandet från föräldrarna besökte jag skolan och eleverna fick fylla i en 
enkät.29 Enkätfrågorna var av olika karaktär men de flesta hade en gradering på 1-4 där ettan 
stod som det minst positiva och fyran det mest positiva. En av de övriga frågorna berörde 
elevernas sovtider och den andra frågan gällde hur en bra lärare bör vara. Denna enkät har 
sammanställts i ett diagram under rubriken Hur mår eleverna idag? Min intention med denna 
var att få en liten fingervisning om hur gruppen fungerar tillsammans idag för att sätta den i 
relation till hur klassen upplevdes under deras kritiska period. Denna ”trivselenkät” som jag 
valt att kalla den har delvis sammanställts i ett diagram och kommer att redogöras för i den 
löpande texten. En del av de övriga frågorna som eleverna svarade på kommer endast att 
beröras i texten och inte sammanställas i ett diagram. 
 
Via telefonsamtal bokades olika tillfällen för att genomföra intervjuerna. Vid varje tillfälle har 
de intervjuade informerats om studiens syfte och vid alla intervjutillfällena utom fyra har jag 
besökt föräldrarna i hemmet för att de skall känna sig trygga och bekväma i situationen. Jag 
har vid varje intervjutillfälle, med föräldrarna och skolans representanter, låtit dem berätta 
fritt hur de upplevde den aktuella tiden som undersöks och frågorna har varit så kallade öppna 
frågor dvs. […] questions that require more than simple yes or no or simplar one-word 
answer.30 Ofta har följdfrågor utanför den intervjumall31 jag gjort förekommit och man skulle 
därmed kunna säga att denna typ av intervju är ostrukturerad och ej standardiserad.32 Dvs. att 
intervjuerna haft karaktären av en personlig dialog men där samtalet haft en speciell avsikt. 
Den som intervjuats har i viss mån själv fått påverka innehållet men jag har försökt att få  […] 
samtalet att kretsa runt de ämnen som är relevanta för problemställningen.33 
 
Intervjuerna har bandats och sammanställts och de intervjuer som bandats har skrivits ut 
ordagrant. Under bearbetningen av materialet har jag kunnat skönja vissa mönster och 

                                                 
28 Bilaga 1 
29 Bilaga 2 
30 Egan Gerard, The skilled helpe A problem-management approach to helping Sixth Edition, sid.102, 1998 
31 Bilaga 3, 4, 5 
32 Hartman Jan, Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori Sid. 252 
33 Ibid. sid. 252 
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regelbundenheter hos föräldrarna och genom processen i den hermeneutiska cirkeln, att söka 
meningar, upptäcktes det gemensamma hos föräldrarna.34 De har således delats in i tre olika 
kategorier och de intervjuade kommer hädanefter att ingå i grupperna De drivande, De utsatta 
eller De oinvigda. En redogörelse och motivering till de olika grupperna kommer att 
presenteras under rubriken Kategorierna. Det bör dock tilläggas att ingen av de 
representerade föräldrarna förenklat kan sägas tillhöra den kategori de tilldelats utan de kan 
även tillhöra de andra kategorierna men genom en klassificering av vissa utmärkande drag har 
de tillfallit en viss kategori. Detta skapar följaktligen en större anonymitet för föräldrarna och 
barnen när resultatet redovisas.  
 
När det gäller kvalitén på bandupptagningen är ljudkvalitén inte den bästa och det har på ett 
fåtal ställen varit helt omöjligt att höra vad som sägs och vissa ord har fallit bort när 
materialet renskrivits. Detta påverkar dock inte materialet i sig bör ändå tilläggas för 
reliabilitetens skull.  
Anledningen till att materialet inte påverkas av detta beror på att jag haft möjlighet att fylla ut 
de luckor som uppkommit med de anteckningar som också fördes vid samtalen.  
 
De samtal som gjorts med skolledare och representant ur skolans trygghetsteam skulle ha 
skett på tu man hand men vård av barn omöjliggjorde detta därför har dessa intervjuer gjort 
telefonledes. Jag anser dock att jag fått svar på de frågeställningar jag hade när det gäller det 
aktuella ämnet. 
 
3. 3 Trovärdighet  
 
Arbetes trovärdighet kan med all sannolikhet ifrågasättas eftersom människors verklighet ser 
olika ut och upplevelserna runt det aktuella problemet i mångt och mycket har uppfattats 
olika. Jag anser å andra sidan att detta ger styrka åt stoffet som kommer att lyftas fram 
eftersom metoddelen vittnar om en triangulär ansats där olika perspektiv kommer att betraktas 
och olika dimensioner av problemet kommer att synas. Dessa kan varken anses sanna eller 
falska eftersom de subjektiva upplevelserna från de olika rösterna är sanning just för dem.   
 
När man anlägger en hermeneutisk modell i vetenskapliga texter har tolkningen en 
framskjuten plats och Eftersom den hermeneutiska processen dessutom alltid kan fortsättas så 
är resultaten alltid att betrakta som provisoriska, inte slutgiltiga.35 
 
3. 4 Etiskt perspektiv 
 
I överensstämmelse med Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet36 (HSFR) har 
informationskravet och samtyckekravet till den utvalda målgruppen uppfyllts genom att jag i 
inledningsskedet skickade ut en förfrågan till föräldrarna om de var intresserade av att delta i 
min undersökning samt om barnen hade tillåtelse att delta. I denna förfrågan fanns 
information om vad mitt arbete kommer att handla om. Även konfidentialtiteskravet uppfylls 
eftersom varken skolans, elevernas eller skolans personal kommer att namnges. I möjligaste 
mån har även de som deltagit i arbetet avkönats för att ytterligare garanteras anonymitet och 
det material jag får in kommer endast att användas för detta ändamål allt i enlighet med HRSF 

                                                 
34 Kvale g.m. Bergecliff Annica, Trots eller tack vare? sid. 44 
35 Kvale gm. Bergecliff, Annica, Trots eller tack vare?  Sid. 42 
36 http://www.dsv.su.se/~peterl/Forskningsetiska_principer_files/frame.htm 
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rekommendationer om nyttjandekravet.37 De berörda parterna har även informerats om att 
arbetet kommer att finnas tillgängligt om de är intresserade att ta del av resultatet 
 
I detta arbeta har även två skrivelser bifogats dessa har redigerats och namn på plats, klass etc. 
har plockats bort pga. det ovannämnda  konfidentialtiteskravet som lovats de inblandade. 
 
3. 5 Analys: Kategorierna  
 
Under arbetets gång har vissa mönster kunnat urskiljas hos de intervjuade föräldrarna och här 
nedan ges en sammanfattande bild av de olika kategorierna. Min motivering till att 
kategorisera föräldrarna är för att underlätta för läsaren och skapa vissa mönster kring den 
företeelse som detta arbete vidrör.     
                                                                                                                                                                               
Föräldrarna som ingår i gruppen De drivande har några gemensamma drag som framkommit 
vid intervjuerna. Först och främst har de varit starkt engagerade i de åtgärder som vidtogs i 
klassen. De har även varit inblandade i den planering som gjordes för lägerskolan. De har 
dock en blandad erfarenhet kring det egna barnets reaktion på turbulensen som fanns i 
klassen.  
 
I gruppen De utsatta har föräldrarna mer eller mindre brottats med en mer djupgående 
problematik än de övriga. Föräldrar i denna grupp har haft barn som utsatts för någon form av 
kränkande behandling som resulterade i att psykosomatiska problem uppvisades och som 
gjort skolsituationen ohållbar. Dessa föräldrar har även under den aktuella perioden varit i 
kontakt med skolan och antytt att allt inte stått rätt till. Dessa anser sig inte ha blivit tagna på 
allvar utan trots att åtgärder utlovats hände inget.  
 
De föräldrar som hamnade i kategorin De oinvigda har i samtalen sagt att de inte var 
medveten om vad som pågick i klassen eftersom barnen där hemma inte indikerade att något 
var fel eller uppvisade några som helst symtom på problem i skolan. Generellt för denna 
grupp är att de inte blev medveten om problemet förrän det uttalades vid ett föräldramöte eller 
att de av en ren slump besökte klassen vid några tillfällen.  
 
4. Resultat och analys 
 
Under denna rubrik ges först en bakgrund kring hur klassen upplevdes av föräldrarna i den 
mindre skolan samt hur föräldrarna i den aktuella klassen blev medveten om att det inte 
fungerade riktigt bra i klassen efter skolbytet. Därefter presenteras de åtgärder som vidtogs av 
skolan och föräldrarna. Slutligen ges en kort beskrivning av hur dagsläget ser ut i klassen ur 
föräldrarnas, elevernas och skolans perspektiv. Denna del avslutas med en sammanfattning av 
vad som kommit fram i resultatet utifrån de frågeställningar som varit aktuella. 
 
4. 1 Från idyll till kaos 
 
Från förskolan och fram till årskurs två gick den undersökta klassen på en liten skola där 
elevantalet uppgick till cirka sextio elever och när klassen skulle börja i årskurs tre var det 
aktuellt att byta skola. I de intervjuer jag gjort med föräldrarna i gruppen De drivande kan 
man rent generellt märka att alla har uppfattningen av att denna klass redan i den mindre 
skolan hade elever som var relativt oroliga och surriga, men att tiden på den mindre skolan 
                                                 
37 Ibid. 
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ändå upplevdes positiv.38 En förälder säger att vid varje föräldramöte togs detta upp men inga 
åtgärder vidtogs utan detta höll på alla de tre år barnen gick där.39 En annan förälder säger att 
visst var det rörigt men det upplevdes inte som något problem utan […] de var livliga men det 
är ju barn. Jag får säga som min farfar dom kunde ha suttit i rullstol också.40 
 
Föräldrarna ur gruppen De utsatta har blandade åsikter om tiden på den mindre skolan. En av 
föräldrarna ur denna grupp beskriver den mindre skolan som en skyddad verkstad där allting 
var tryggt och ombonat, en bra miljö att vistas i. En annan förälder ur denna kategori 
beskriver tiden på den mindre skolan som upp och ner p.g.a. att man fick kämpa i motvind när 
det gällde rätt stimulans för barnet.41  
 
Föräldrarna ur gruppen De oinvigda kan inte dra sig till minnes att det var något speciellt på 
den mindre skolan utan allt fungerade bra och det var tryggt att ha barnen där. De var som en 
stor familj ett stort dagis eftersom alla barn från förskolan till tvåan integrerades med 
varandra.42 
 
När eleverna skulle byta skola blev läget en aning oroligt eftersom det inte var klart vilken 
lärare de skulle ha i årskurs tre. Här går dock åsikterna isär mellan föräldrarna och skolledaren 
eftersom denne hävdar att barnen innan sommarlovet fick träffa den tilltänkta läraren som var 
väl insatt i klassen genom den överlämnandekonferens man brukar ha mellan skolorna.43 
Föräldrarna i alla kategorier menar att informationen mellan hem och skola inte fungerade och 
de tillfrågade föräldrarna hade väldigt sporadiska minnen om hur eleverna från skolans sida 
förbereddes på flytten. De flesta av föräldrarna ur alla kategorier minns att barnen var och åt i 
matsalen på den nya skolan men ingen annan information gavs. En av föräldrarna i gruppen 
De utsatta kom dock ihåg att det informerades om detta i ett veckobrev under den aktuella 
tiden.44 En förälder ur gruppen De drivande berättade att tidigare har den lärare som eleverna 
haft fram till årskurs två följt med klassen upp till årskurs tre men detta var inte aktuellt för 
denna klass.45 Men de flesta föräldrar ansåg inte detta som något problem men det skapade 
ändå en viss oro att inte få veta vem som skulle bli barnens nya lärare. Vad barnen beträffade 
märktes generellt ingen oro i hemmet, enligt föräldrarna utan de såg framemot den nya 
skolstarten med spänning.  
 
Någon vecka innan skolstarten blev det helt klart vilken lärare barnen skulle ha och i början 
av den nya terminen verkade allt gå relativt smärtfritt och inga indikationer fanns om att det 
var problem i klassen. Enligt föräldrarna i gruppen De oinvigda blev de inte riktigt på det 
klara med situationen förrän det första föräldramötet och då hade nästan hela höstterminen 
gått och detta resulterade i att fler och fler föräldrar besökte klassen för att ta reda på vad som 
pågick. Det som utspelade sig i klassrummet beskrevs av föräldrarna i denna grupp som ett 
inferno och de uttryckte att de vid första besöket lämnade klassrummet i ett chocktillstånd.46 
 
En annan uppfattning har kategorin De utsatta eftersom de brottades med en annan 
problematik. Föräldrarna beskriver att de blivit medvetna om att något inte stod rätt till 
                                                 
38 Förälder 13 
39 Förälder 2 
40 De drivande (4) 
41 De utsatta (5,11) 
42 De oinvigda (6) 
43 Skolledaren 
44 De utsatta (8) 
45 De drivande (13) 
46 De oinvigda (1, 7, 9, 12) 
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eftersom barnen många gånger vägrade gå till skolan och alltid hade ont i magen eller ont i 
huvudet. Det generella för dessa föräldrar var att de i början trodde att detta skulle gå över 
men det skulle sedermera visa sig att deras problem var av allvarligare karaktär.  
 
De drivande föräldrarna upplever en blandning av problematiken. Några beskriver att barnet i 
hemmet klagade på huvudvärk, magont och att arbetsron i skolan inte var tillfredsställande. 
Men i överlag kan de inte minnas att barnen antydde att det var något utöver det vanliga utan 
allt verkade i sin ordning förutom att de redan tidigare visste att gruppen var lite rörig och 
surrig. En förälder ur denna grupp menar dock att man borde ha reagerat när skolan påstod att 
Allting var så himla bra47 men barnet klagade där hemma. 
 
När det första föräldramötet gick av stapeln var det på initiativ av skolan. Deltagandet var då 
stort och de flesta ur föräldragruppen fanns där. Under detta föräldramöte informerades om 
läget i klassen. Enligt skolledaren hade barnen innan föräldramötet tillfrågats kring vilka 
frågor som de ville skulle diskuteras på föräldramötet. De frågor barnen ansåg av vikt att 
diskutera var arbetsro i klassrummet eftersom det var så stökigt, att föräldrarna skulle vara i 
skolan mer och att man inte skulle ta med sig leksaker till skolan eftersom detta skapade 
konfliktsituationer om något försvann eller gick sönder.48Skolledaren tog fasta på detta och 
uttryckte att det blev ett mycket lyckat föräldramöte. Men under detta föräldramöte var det 
några föräldrar som menade att de föräldrar som borde ha varit där inte var där och 
skolledaren påpekade då att kanske dessa föräldrar kände sig osäkra och var medvetna om att 
just dessa barn ansågs vara problemet. Därför fick de två som uttryckt detta i uppdrag att ta 
kontakt med de berörda föräldrarna för att få med dem i gruppen. Skolledaren menar vidare 
att samma mönster om grupperingar kunde märkas hos föräldrarna under föräldramötet och de 
vuxna måste vara förebilder för barnen och visa att de kan samarbeta annars tror barnen att 
det exempelvis är tillåtet att utesluta någon från gruppen.49 
 
Efter detta föräldramöte inleddes en intensiv period med föräldrar som bytte av varandra i 
skolan. En förälder ur kategorin De drivande drar sig till minnes att de var åtta vuxna i 
klassrummet men att situationen likväl var kaotisk, inte bland de barn som hade sina föräldrar 
där men de övriga. En annan förälder ur kategorin De utsatta upplevde att denne istället för 
läraren fick kliva in och styra upp klassen när det blev för oroligt. En tredje förälder ur 
kategorin De oinvigda minns att när papporna var inne i klassen så var det betydligt lugnare.50  
  
I slutet av första terminen och i början av den andra terminen i årskurs tre blev den ansvarige 
läraren i klassen sjukskriven och detta innebar att många olika vikarier vistades i gruppen. 
Den assistent som fanns i klassen vid den aktuella tidpunkten blev även långtidssjukskriven 
och en ny tillfällig assistent tillsattes fram till jullovet. Efter jullovet kom en ny assistent i 
gruppen. Detta var inte positivt för en grupp som redan innan var oroliga och kände sig 
otrygga och splittrade menar en förälder ur kategorin De drivande.51 Även detta bekräftas av 
skolledaren som menar att det var många olyckliga omständigheter som gjorde att det blev 
som det blev.52 Föräldrarna, ur alla kategorier, som besökte klassen under denna period 
upplevde en vanmakt över hur situationen såg ut. De flesta hoppades på att det skulle lösa sig 
när den ordinarie läraren kom tillbaka eftersom hon ändå var en trygghet för barnen. Men så 

                                                 
47 De drivande (4) 
48 Skolledaren 
49 Ibid. 
50 Föräldrarna 2, 4, 6 
51 De drivande (13) 
52 Skolledaren 
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blev inte fallet utan detta stegrades och fick sin kulmen under vårterminen i årskurs tre och 
det kallades till ett krismöte på föräldrarnas initiativ. 53 
 
4. 2 Symtom hos barnen 
 
Anledningen till att klassproblematiken blev uppmärksammad berodde delvis på att många av 
barnen inte ville gå till skolan. De uppgav psykosomatiska problem som huvudvärk, magont 
och allmän håglöshet. De hade ingen motivation till att läsa sina läxor och en förälder sökte 
förklaringen hos det egna barnet och trodde ett tag att barnet hade någon form av läs- och 
skrivsvärigheter.54 Men det visade sig att så var inte fallet. En del gick hem efter halva dagen 
för att de inte orkade vara kvar. Även en viss stagnation märktes hos vissa barn.55 Enligt 
föräldrarna i kategorin De utsatta förstod de inte riktigt vad som pågick utan man sökte 
förklaringen hos det egna barnet och det var inte förrän man stötte ihop med andra föräldrar 
som alarmklockorna började ringa. Dessa kroppsliga signaler som barnen uppvisade var 
generella signaler på en förestående konflikt och detta påverkade inte bara enskilda elever 
utan hela gruppen.56 En av de föräldrar som intervjuats har svårt att hålla tillbaka tårarna när 
minnena av den aktuella tiden gör sig påmind eftersom detta barn vid upprepade tillfällen 
ofredades av sina klasskamrater.57  
 
Andra typiska tecken på att barnen inte mådde särskilt bra var, enligt skolledaren, att barnen 
var allmänt otrevliga mot varandra och mot de vuxna i skolan. De var oförskämda, högljudda, 
bråkiga, men hon tillägger att det var ofta pojkarna i gruppen som var i ständiga konflikter 
med varandra. I klassrumssituationen blev det oroligt och ingen ville lyssna, de sprang 
omkring och de pratade i mun på varandra vilket inte främjade arbetsron i klassrummet.58  
 
4. 3 Problemen 
 
De problem som lyfts fram under föregående rubrik var att eleverna hade tagit över makten i 
klassrummet. Ingen lyssnade eller hade chans att lyssna på den vuxne som skulle ansvara över 
klassrumssituationen. Den effektiva undervisningen var lika med noll, vilket också, som 
nämnts, bekräftats av skolledaren. En förälder ur kategorin De oinvigda berättar om ett besök 
under en engelsklektion där eleverna totalt ignorerade det ljudband som skulle gås igenom. 
Det som utspelade sig då var att läraren försökte få tyst på eleverna men lyckades inte utan 
ignorerades totalt. Som följd ökade läraren ljudet på bandspelaren vilket innebar att elevernas 
ljudnivå stegrades än värre. Enligt föräldern var det en chock eftersom denne inte föreställt sig 
detta.59 
 
De flesta föräldrarna ur alla kategorier beskriver även att ständiga konflikter var ett 
återkommande dilemma. Efter varje rast var det någon eller några som hamnade i samtal med 
varandra. Gängbildning och pakter ingicks och språket mellan eleverna var allt annat än 
trevligt. Flygande stolar och en bristande respekt mot de vuxna var inget ovanligt och 

                                                 
53 De drivande (13) 
54 De oinvigda (9) 
55 Representanter ur alla kategorier (1,2, 4, 8) 
56 Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering sid. 147 
57 De utsatta (2) 
58 Skolledare 
59 De oinvigda (1) 
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olämpliga tillhyggen florerade i barnens närhet men det var inget som föräldrarna fick 
information om från skolan utan det fick man höra ute på byn.60 
 
Bland pojkarna i klassen inleddes en period av ständiga slagsmål, hot och gliringar. Att inse 
att ens eget barn av kamrater har blivit utsett till hatobjekt skulle innebära ett stort hot även 
mot föräldrarna, eftersom deras möjligheter att skydda sitt barn när det befinner sig utanför 
hemmet är små. Föräldrar ”skall” försvara sitt barn om det blir angripet. 61 Detta gjordes 
också och vid upprepade tillfällen togs kontakt med skolan men ingen respons kom ifrån 
läraren utan denne påtalade istället att det var lika synd om de som mobbade på grund av 
bland annat sociala problem.62 Många incidenter inträffade i det fördolda som exempelvis 
omklädningsrummen i anslutning till sporthallen.63 Föräldrarna till de drabbade barnen ansåg 
att man i detta läge istället för att ta tag i problemet hellre tog mobbaren i försvar och menade 
att det inte var så farligt utan det skulle nog lösa sig.64 Denna företeelse att man försöker lösa 
mobbingproblematiken på liknande sätt är inte ovanlig utan författarinnan Eva Larsson har 
gjort en liknade upptäckt. Hon menar att Det är fortfarande mera en regel än undantag, att 
man i skolan försöker åtgärda mobbning genom att påtala för offret vilket fel han är behäftad 
med eller på vilket sätt hans beteende avviker.65  
 
När det gäller flickorna i gruppen ingicks olika pakter och det var ganska bråkigt. De ägnade 
sig mer åt att försöka utesluta vissa ur gruppgemenskapen. Många gånger var det utseendet 
som styrde vilka som fick ingå eller inte. Flickornas konflikter rörde sig mer på det mentala 
planet vilket också resulterade i att det var svårare att upptäcka och togs så inte heller på 
allvar eftersom det klassificerades som vanligt småtjafs.66 Den tysta mobbingen är oftast 
typisk flickmobbing. Flickor har mer än pojkar förmåga att sätta in stötar på de svagaste 
punkterna.67  
 
En förälder ur De drivande säger sig ha svårt att förstå vad som hänt eftersom dessa barn hade 
funkat ihop i tre år och helt plötsligt var allt bara kaos. Denne förälder säger att det var nog 
inte barnen som förändrats utan de var i grunden samma ungar, utan problemet handlade nog 
mest om att det saknades ett ramverk eller en tydlig struktur kring barnen i form av regler och 
normer.68  
 
Sammanfattningsvis kan man då säga att det problem som klassen brottades med var av olika 
karaktär. För det första fanns det ingen arbetsro i gruppen, för det andra pågick oavbrutna 
konflikter i elevgruppen som tog sig olika uttryck, för det tredje saknades en tydlig struktur 
för eleverna med gemensamma normer och regler och för det fjärde saknade eleverna 
tryggheten hos en tydlig ledargestalt. 
 
 
 
 
                                                 
60 De oinvigda (1, 6, 12) 
61 Larsson Eva Mobbad, det har vi inte märkt sid. 50 
62 De utsatta (3) 
63 De drivande (13) 
64 De utsatta (3, 8, 11) 
65 Larsson Eva, Mobbad det har vi inte märkt sid. 54 
66 De utsatta (11) 
67 Höistad Gunnar, mobbning och människovärde Sid. 87 
68De drivande (13) 
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4. 4 Skolans insatser 
  
För att råda bot på den ohållbara situationen i skolan vidtogs en rad åtgärder av skolledaren. 
Dessa åtgärder bestod bland annat i att personalen byttes ut och fler vuxna vistades i 
klassrummet. Skolsköterskan och kuratorn kopplades in för att hjälpa till i gruppen. Även 
Barn och utbildningsnämndens chef i kommunen var insatt i ärendet. Skolledaren säger också 
att denne själv hade ständiga och återkommande samtal med elever och deras föräldrar. Vissa 
föräldrar fick även ringas efter under skoltid för att vistas i skolan med sina barn.69  
 
Under denna period var även skolans trygghetsteam engagerat i klassen med återkommande 
samtal. Enligt en representant från skolans trygghetsteam är det klassläraren i den aktuella 
klassen som begär hjälp av trygghetsteamet. De åtgärder som ska vidtas bestäms av rektorn på 
skolan. Åtgärderna ser olika ut beroende på vilken problematik det gäller. När det är stökigt 
och oroligt i klasserna brukar eleverna intervjuas om hur de upplever situationen. Generellt 
får eleverna lista ner positiva och negativa upplevelser för att avgöra problemets karaktär. När 
det gäller oroliga klasser samtalar man med alla och låter barnen ta egna initiativ genom att 
själv fundera ut lösningar för att träna dem i konfliktlösning. Finns det en tydlig problematik 
blir sammankomsterna täta. Då en klass är orolig och stökig beror det många gånger på att de 
är otrygga, saknar gränssättning eller att de helt enkelt inte blir sedda. När det gäller denna 
klass minns den tillfrågade att man hade samtal med enskilda elever i gruppen och det har 
fortfarande uppföljning i denna grupp för att ta reda på hur barnen mår.70  
 
Rent konkreta åtgärder som vidtogs av de pedagoger som vistades i klassen var kompissamtal. 
Det viktiga vid dessa samtal är att eleverna sitter så att alla kan se varandra. Tanken utgick 
från att eleverna skulle berätta om de klarat av att reda ut någon oenighet under veckan, gjort 
någon kamrat ledsen eller om de själva råkat ut för någonting som gjort dem ledsna. I dessa 
samtal fördelades ordet genom att ett föremål skickades mellan eleverna. Den som hade 
föremålet i sin hand hade också ordet. Dessa kompissamtal är en förebyggande metod och 
Den bygger upp elevernas självförtroende och ger dem redskap att hantera mobbing och 
andra konflikter.71  
 
Man arbetade även med att alla skulle ha en hemlig kompis under en vecka. Denna kompis 
fick man genom lottdragning och meningen var att man skulle vara extra snäll mot den 
personen som stod på lappen under en vecka. I slutet av veckan skulle eleverna sedan få gissa 
vem som var ens hemliga kompis. Andra åtgärder som vidtogs, på uppmaning av föräldrarna, 
var att man istället för att gå två och två till matsalen fick gå en och en. Anledningen till detta 
var att barnen redan på morgonen oroade sig för om de skulle behöva gå ensam eller inte till 
matsalen. Även rastvakter tillsattes på rasterna för att kunna upptäcka om det skedde någon 
form av trakasserier under dessa stunder.72 
 
På föräldrarnas uppmaning infördes även ett lappsystem där olika företeelser som förkom i 
klassrummet under en skoldag fanns uppräknade. Detta kunde vara att eleven vägrade lyssna, 
sprang upp och ned eller var otrevlig mot någon klasskamrat eller vuxen. Dessa lappar skickas 
hem om eleven hade brutit mot någon regel och dessa lappar skulle skrivas på av föräldrarna 
och skickas tillbaka till skolan. Anledningen till att detta gjordes var för att föräldrarna där 

                                                 
69 Skolledaren 
70 Representant ur skolans Trygghetsteam 
71 Edling Lars, Kompissamtal sid. 10 
72 De utsatta (11) 
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hemma skulle veta vad som hände i skolan och att läraren i skolan skulle veta att föräldrarna 
talat med sina barn om deras beteende i skolan.73 
 
Men situationen förändrades inte nämnvärt utan alla var överens om att det krävdes andra 
metoder för att lösa de svårigheter klassen befann sig i. En vädjan från skolledaren om hjälp 
från föräldrarna uttrycktes på ett av de föräldramöten som hölls under denna period.74 
 
4. 5 Föräldraingripande 
 
När det stod klart att det kaos som fanns i klassen inte skulle lösa sig tillsattes en 
föräldragrupp. Det hade bestämt som nämnts tidigare att föräldrarna skulle enligt ett schema 
gå in och närvara på klassen lektioner. Detta fungerade inte heller och alla var eniga om att 
elevernas negativa beteende måste brytas. En sammankallande föräldragrupp utsågs och fick 
till uppdrag att planera upp någon form av lägerskola där eleverna, läraren och föräldrar 
kunde mötas i en annan miljö och med en annorlunda form av undervisning. Det bestämdes 
att läraren inte skulle ha något ansvar alls utan föräldrarna skulle helt ta hand om den 
undervisningen. För att lägerskolan skulle kunna genomföras ställdes kravet från skolan att 
undervisning skulle bedrivas eftersom detta skulle ske under skoltid.75 Ett övergripande syfte 
för denna lägerskola fastställdes och de intervjuade föräldrar säger att de var överens om att 
slå sönder de gruppkonstellationer som uppstått i klassen och målet för lägerskolan var att 
återskapa trygghet och gemensamhet i gruppen. Det tema som skulle råda dessa dagar var 
samarbete och några begrepp stod i fokus. Dessa begrepp var hänsyn och respekt och alla 
barn hade minst en förälder med sig under de tre dagar lägret pågick. Alla föräldrar bidrog på 
sitt sätt för att skapa de bästa förutsättningarna för dessa dagar76 och eftersom kravet från 
skolan var att undervisning skulle bedrivas lades stor vikt vid planeringen. En 
lektionsplanering upprättades i enlighet med skolans läroplan eftersom de föräldrar som 
planerade hade tillgång till dessa dokument.77 
 
Under de dagar som föräldrarna vistades tillsammans lärde även de känna varandra och 
genom dialog skapades en samstämmighet mellan föräldrarna där eleverna stod i fokus. 
Mycket diskuterades mellan föräldrarna under lägerdagarna och ett socialt kapital byggdes 
upp, där tillit och ömsesidig förståelse blev det nätverk som ledde till ett väl fungerande 
samarbete mot ett gemensamt mål.78 En förälder ur kategorin De drivande menar att dessa 
dagar gav en bieffekt för alla och att […] dom föräldrar som har det jobbigt också får stöd i 
det.79 
 
4. 6 Undervisning i världens största klassrum 
 
Den planering som föräldragruppen gjorde inrymde de flesta av skolans ämnen. Man hade i 
ett tidigt skede bestämt sig för att använda sig av det största klassrum som finns, det vill säga 
skogen. Under den första dagen skulle eleverna arbeta tillsammans i grupper, som föräldrarna 
utsåg, med att lösa olika uppgifter. Den första uppgift de skulle lösa var att räkna ut hur 
gammalt ett träd var. En incident inträffade dock innan detta skulle gå av stapeln och det var 

                                                 
73 Ibid. 
74 Skolledaren 
75 De drivande (3,4, 10,13) 
76 Ibid. 
77 De drivande (4) 
78 Steinberg John M, Hur man handskas med besvärliga klasser sid. 34 
79 De drivande (13) 
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att ett barn protesterade direkt när grupperna delades in. Enligt en förälder ur kategorin De 
drivande hade de hoppats att detta skulle hända eftersom det var uppförande av detta slag man 
ville komma åt och motverka. Men innan någon av de ansvariga för detta moment hade hunnit 
reagera tog föräldern till detta barn initiativet och rent bokstavligt bar sitt barn till den 
tilldelade gruppen och menade att man ska göra som man blivit tillsagd. Detta skedde inför de 
övriga i klassen och påverkade dem starkt. Det kom inga fler protester från något barn om 
gruppindelningarna under den resterande tiden då barnen vistades tillsammans utan allt 
förlöpte över förväntan.80 
 
Enligt Rolf Granér, psykolog och lärare, tvingas vi […] lyda föräldrar, ledare och lärare utan 
att förstå varför, bl a för att vi inte haft förmågan att överblicka konsekvenserna av olika 
handlingar.81 Han menar även att de gränser, krav och vägledning som givits är ett sätt att 
skydda i situationer där erfarenheten inte räcker till. Detta i relation till att barn skall bli 
självständiga skapar trots hos barnen och gränserna skall testas. Därför behövs en balans 
mellan en alltför sträng och allt för fri uppfostran annars kan detta leda till att barnen får det 
svårt i mötet med auktoriteter när de blir äldre. Men att dra denna gräns mellan frihet och 
styrning kan vara svårt.82  
 
Under de dagar eleverna var tillsammans, var som sagts, meningen att slå hål på de 
grupperingar som fanns i klassen och bryta det negativa beteende som man lagt sig till med. 
Tanken med att vistas i skogsmiljö var också ett sätt att hinna se och lösa konflikter på plats 
om de uppstod. I skogen fanns det ingenstans att stänga in sig och gömma sig som en förälder 
uttryckte det utan här var man tvungen att umgås, lära känna varandra och visa varandra 
hänsyn.83 En del av denna tanke resulterade i mörkerspårning. Detta innebar att eleverna 
delades in i grupper och i skenet av en ficklampa gick de en tipsrunda där de skulle svara på 
frågor. Dessa frågor handlade om alla barnen i klassen samt deras föräldrar. Alla barn hade en 
fråga om sig vilket bidrog till att alla fick veta lite mer om varje person, vilket eleverna 
uppskattade och en större samhörighet skapades. Tanken bakom detta var att alla elever skulle 
känna sig lika mycket värda och viktiga.84 
 
För att vidare jobba med gruppkänslan under dessa dagar spelades innebandy. Denna gång var 
det barnen mot föräldrarna och meningen var att barnen skulle vinna men de skulle få kämpa 
om det. I anslutning till detta hade en förälder tryckt upp tröjor åt barnen där deras 
klassbeteckning fanns. Tröjorna blev väldigt populära och helt plötsligt stod de enade som en 
grupp och alla deltog ivrigt och kämpade för att tillsammans bärga vinsten i hamn.85 
 
Ännu ett led i processen att foga ihop gruppen var att ge varandra första hjälpen. En station 
under lägerdagarna var att hjälpa någon som gjort sig illa. Här fick eleverna arbeta med 
begreppet empati och ta på varandra under andra former. I stället för att slå på varandra skulle 
man nu ta hand om andra och visa hänsyn mot den svagare.86 Även övernattningarna bidrog 
till att det inte kändes lika självklart att bråka med varandra och en förälder ur kategorin De 
drivande menar att Nån som man sovit under samma tak med, tätt intill i en sovsäck, blir inte 
naturligt att bråka med.87 
                                                 
80 Ibid. (10) 
81 Granér, Rolf, Arbetsgruppen, Den professionella gruppens psykologi sid. 40 
82 Ibid. sid. 40 
83 Ibid. (10) 
84 De utsatta (8) 
85 De oinvigda (12) 
86 De drivande (10) 
87 Ibid. (3) 
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Intentionerna med lägerskolan var som beskrivits att bryta ett dåligt mönster och genom dessa 
dagar hade man en början där vuxna och barn var tillsammans för att skapa en gemensam 
plattform där alla fick möjligheten att existera på samma villkor.88 Efter denna lägerskola har 
kontinuerliga uppföljningar gjorts av föräldragruppen. Temat är fortfarande samarbete och 
varje termin ordnas något av den föräldragrupp som har ansvaret. Visst händer det att vissa 
elever bråkar med varandra men den hårda och brutala delen har avtagit och inget barn 
behöver gå hem efter halva dagen för att det mår psykiskt dåligt.89 Även skolledaren beskriver 
gruppen som positiv och säger I dag är det en jättetrevlig klass, positiva, vetgiriga, 
intresserade, sociala. […] De konflikter som finns idag är av det ringa slaget och jag blir 
aldrig kallad dit.90 
 
4.7 Skrivelser   
 
Under den hektiska period som beskrivits har föräldrarna även enat sig och arbetat fram två 
skrivelser till de lokala politikerna. Man har i sin kamp för barnen arbetat både i klassen och 
utanför för att skapa förutsättningar för att det skall fungera så bra som möjligt. Den första 
skrivelsen som skickades till kommunen handlade om att ge klassen de extra resurser den 
krävde.91 En förälder som var delaktig i den första skrivelsen berättade att […] vi försökte 
väga orden så väl, att det är inte dom här barnens fel. Dom finns ja men klassen fungerar 
men vi behöver extra resurser92 […] 
 
Den andra skrivelsen blev aktuell när barnen skulle börja årskurs fem.93 Denna gång handlade 
det om att få behålla den nya läraren eleverna fått i årskurs fyra. Ett föreliggande hot om att 
läraren skulle få sluta när denne fått gruppen att fungera gjorde att föräldrarna slog på stora 
trumman. Ännu en gång uppvaktades de lokala politikerna och föräldrarnas vädjan 
hörsammades också denna gång och läraren blev kvar. 
 
I dag föreligger ett liknande hot och samma lärare har blivit förvarnad om att en uppsägning 
är aktuell pga. nedskärningar. Detta påtalas vid flertalet tillfällen av föräldragruppen och 
skapar ny oro. Mycket kritik riktas mot detta och de är oroliga att en ny problematik skall 
uppstå i elevgruppen. Skolledaren å andra sidan menar att denne skulle bli väldigt förvånad 
om en liknande problematik uppstod eftersom gruppen idag är både tryggare och mognare.94  
 
4. 8 Varför blev det som det blev? 
 
4.8.1 Omständigheter 
 
När det gäller den aktuella klassen har det framkommit att alla kände varandra sedan tidigare och inga nya elever 
hade tillkommit vid byte av skola. Klassen fick en ny lärare och under den första perioden i årskurs tre befann de 
sig i en s.k. smekmånadsfas där allt nytt var roligt och spännande. Men efter en tid gick gruppen in i en 
konfliktfas och gruppens ledare, i detta fall läraren, började ifrågasättas. Det blev en maktkamp mellan eleverna 
och de vuxna som fick klassen att helt braka ihop. 
 

                                                 
88 Ibid. (3,4,10,13) 
89 Alla föräldrakategorier 
90 Skoledaren 
91 Bilaga 5 
92 De drivande (13) 
93 Bilaga 6 
94 Skolledaren 
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Skolledaren för den aktuella skolan har sin bild klar för sig och menar att det var många faktorer som bidrog till 
att det blev som det blev. Först var det ett skolbyte där eleverna på den nya skolan var större och äldre. Detta 
skapade en rädsla hos de nya eleverna. Sedan fick de ett nytt klassrum och skulle helt plötsligt äta i en stor 
matsal med alla andra. Många barn bytte också fritids vilket även det skapade otrygghet. Men den största 
anledningen till oron i gruppen, enligt skolledaren, var att det hela tiden var olika vuxna i gruppen och att alla 
dessa vuxna hade olika budskap vilket skapade förvirring hos barnen.95 Även i boken Hur man handskas 
med besvärliga klasser skriven av John M Steinberg diskuteras varför dagens skola får 
problem i vissa klasser. Han menar att många gånger ger skolan dubbla budskap till barnen 
som i förlängningen skapar frustration och leder till ett negativt beteende.96 Han anser 
emellertid inte att barnen kan beskyllas för att det brister i skolan utan det är först och främst 
de som vistas i skolan som skall skapa de bästa förutsättningar för inlärning istället för att 
skylla på samhället, föräldrarna, eleverna, politikerna etc. Men han menar även att Familjer 
med tydliga regler, konsekvent handlande och klara normer, fungerar i regel bättre än andra. 
Samma gäller skolklasser.97 
 
När det gäller föräldrarnas syn på problematiken är de av samma uppfattning som de två 
ovanstående. De är dock mer kritiska till läraren och skolan sätt att hantera problemen. När 
det gäller läraren anser alla föräldrar att denne var alldeles för snäll och tillät att grupperingar 
växte till sig. De flesta föräldrar menar att läraren blev överkörd av barnen och att varje 
svaghet utnyttjades eftersom läraren inte var konsekvent i sitt agerande och satte upp tydliga 
ramar för hur man får bete sig i klassrummet.98 Även informationen från skolan kritiseras 
starkt av alla föräldrar. De menar att informationen från skolan skall komma tidigare för att 
inte problem av liknande slag skall växa till sig och att resurser redan på ett tidigt stadium 
sätts in för att hjälpa oroliga elever.99 
 
En annan aspekt som vidrördes av många föräldrar var synen på uppfostran. En förälder ur 
gruppen De utsatta menar att Lärarens uppgift är att undervisa, lära, utbilda inte att jaga och 
uppfostra. Det ska vi ta tag i.100 En liknande inställning har en förälder ur kategorin De 
oinvigda och menar att anledningen till att det blev som det blev är en blandning av 
uppfostran, lärare och samhällsklimat. […] det måste ju komma hemifrån också.101 
 
Det finns således många faktorer att ta hänsyn till som påverkar gruppklimatet i 
klassrumssituationen. Först och främst är det gruppens sammansättning som är av betydelse, 
är gruppen heterogen eller homogen? I boken Grupprocesser skriven av Svein Stenaasen och 
Olav Sletta förespråkas heterogena grupper för att bryta framträdande gränslinjer mellan 
eleverna och gör antagandet att eleverna får större lärdomar i sådana grupper än i homogena 
grupper.102 I den undersökta klassen kan man märka att detta inte var av positiv karaktär 
eftersom dessa olikheter i gruppen inte stimulerades på rätt sätt utan detta ledde istället till att 
gruppen helt slutade att fungera i klassrumsituationen. Det mest grundläggande för att få en 
grupp att samarbeta, enligt författarna är att gruppen är ömsesidigt beroende av varandra och 
förfogar över en del sociala färdigheter, exempelvis hänsyn, respekt och empati.103 I den 
aktuella klassen saknades dessa färdigheter vilket ledde till ständiga konfrontationer. 
 
                                                 
95 Skolledaren 
96 Steinberg John M, Hur man handskas med besvärliga klasser Sid. 35 
97 Ibid. sid. 33 
98 Alla kategorier 
99 Ibid. 
100 De utsatta (11) 
101 De oinvigda (9) 
102 Stenaasen och Sletta Grupprocesser sid.  
103 Ibid. sid. 15 



                                                                                                                                       19

För det andra frambringar konflikter olika försvarsmekanismer och de inblandade individerna 
kan reagera på olika sätt. Många gånger utses en syndabock som får bära skulden för 
gruppens problem. Detta hände även i denna klass där man på ett föräldramöte antydde att de 
föräldrar som behöver vara där inte finns med.104 En förälder uttryckte även, enligt 
skolledaren, att det skulle vara enkelt att lösa problemet bara vissa ”element” skildes ifrån 
klassen. Detta godtogs inte av skolledaren utan denne menade att problemet inte blir löst på 
detta sätt utan man flyttar bara på problemet.105 Majoriteten av föräldrarna ansåg även de att 
problemet inte skulle lösas om en elev skildes från klassen eftersom det hade visat sig att det 
fanns fler oroliga själar i klassen. De medger emellertid att de gärna i första läget sällade sig 
till den skara som ville hitta en syndabock.106 Även läraren ansågs bära skulden till gruppens 
oförmåga till anpassning och här skulle man kunna anlägga Bourdieu teori om att lärarens 
symboliska kapital inte accepterats av eleverna eftersom läraren inte har fått elevernas respekt 
och kan därmed inte heller få dem att lyssna.107 
  
4.9 Dagsläget 
 
4. 9.1 Hur mår barnen idag? 
 
I samtal med de intervjuade föräldrarna förhörde jag mig om hur klassen fungerar idag. När 
de besvarar denna fråga ser de väldigt nöjda ut och beskriver klassen som en väl fungerande 
grupp. Visst är det en del konflikter men de är av en annan karaktär. Klassrummet präglas 
idag av lugn och ro. En förälder säger att om man skulle släppa en knappnål skulle det 
höras.108 I dag är det ingen sak att få barnen att gå till skolan enligt de intervjuade föräldrarna 
och alla är överens om att klassens lärare har en stor betydelse för hur klassen fungerar socialt 
idag. Läraren har tydliga ramar och satte ribban väldigt hög när denne tog över klassen och 
föräldrarna menar att den lärare eleverna har idag är en förebild för dem där respekten är 
ömsesidig. Läraren beskrivs i lyriska termer och föräldrarna säger att denne kan gå ner på 
elevernas nivå och bemöta dem där. Samtidigt som läraren är snäll finns en auktoritet som gör 
att eleverna vet vad som gäller och inom vilka ramar de bör befinna sig. Hennes personliga 
egenskaper passar elevsammansättningen.109  
 
Om man då gör en jämförelse med föräldrarnas syn på läraren och elevernas åsikter om 
läraren kan man av diagrammet här nedan utläsa att 85 % av de deltagande eleverna sätter 
högsta betyg på sin lärare. När det gäller skoltrivseln kan man lägga märke till att majoriteten 
(70 %) av eleverna trivs väldigt bra i skolan medan 30 % trivs ofta eller ibland bra. I detta fall 
stämmer föräldrarnas och elevernas åsikter väl överens. 

                                                 
104Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering sid. 196 
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107 Strandberg Max, Krut Tema: Föräldrar problem eller tillgång? Tidskrift  Solna 2003 
108 De oinvigda (1) 
109 Alla föräldrakategorier 
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Förklaring av diagrammet: I enkäten fick eleverna gradera sina svar från ett till fyra. Ettan betyder att det inte alls är särskilt bra och fyran 
mycket bra. Den vänstra axeln av diagrammet talar om antalet elever och de olika variablerna visar hur de graderat frågorna. 
 

 
 
I enkäten110 fick eleverna även ge exempel på hur en bra lärare bör vara och det generella 
svaret blev sträng men snäll och rättvis. Av detta kan man dra slutsatsen att Den rätta 
blandningen tycks vara tydliga krav och normer tillsammans med lyhördhet och förståelse.111  
 
I övrigt kan man utläsa av enkäten att de flesta eleverna anser att de alltid har kompisar på 
rasterna och att de känner sina klasskamrater ganska väl. De flesta ser även till att de äter 
ordentligt på morgonen och får i sig sin skollunch. Generellt kan man se att majoriteten av 
eleverna mår rätt bra i skolan och att arbetsron i klassrummet ofta är till belåtenhet. Några 
elever i klassen verkar emellertid inte särskilt nöjda utan har låg gradering på sin skala. Vad 
detta beror på är svårt att säga och kräver en gedignare undersökning som inte ryms inom 
detta arbetes ramar. Det vore dock intressant att vidareutveckla detta men det får ligga på 
framtiden eller delegeras till klassens föräldragrupp för uppföljning .112 
 
 

                                                 
110 Bilaga 2  
111 Steinberg, John M, Hur man handskas med besvärliga klasser sid. 99 
112 Författarens anmärkning 
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4.10 Korta svar på ställda frågor 
 

• Vilka faktorer anser föräldrarna respektive skolan ligger till grund för den oro som 
uppkom i klassen?  

 
Generellt kan man upptäcka att föräldrarna och skolan är ganska överens om att barnens 
omställning från en skola till en annan har haft betydelse för klassens utveckling. Även 
avsaknaden av struktur i form av regler och normer var en orsak till oron i gruppen. Likaledes 
har vissa elevers behov av särskilt stöd lyfts fram som en faktor till oron i gruppen. Ständiga 
konflikter mellan olika elever skapade inte heller förutsättningar för en god utveckling. 
Föräldrarna lyfter även fram den dåliga informationen från skola sida och brist på 
engagemang när vissa företeelser påpekades. Även uppfostran som en bidragande faktor 
nämndes. 
 

• Vilka åtgärder vidtogs av skolan respektive föräldrarna när situationen i klassen blev 
ohållbar?  

 
De åtgärder som skolan vidtog var att strukturera om sin personal. Skolsköterskan och 
kuratorn på den aktuella skolan kopplades in. Även skolans trygghetsteam var in och arbetade 
i gruppen. Förebyggande kompissamtal infördes. Skolledaren var i ständiga samtal med 
många av barnen och föräldrarna. Även kommunens Barn och utbildnings chef var 
informerad om situationen. 
 
Föräldrarnas åtgärder var i första läget att vistas så mycket som möjligt i 
klassrumssituationen. När inte det hjälpte vidtogs andra åtgärder. Den åtgärd som fick positiv 
genomslagskraft var en lägerskola där samtliga föräldrar ställde upp för sina barn. Syftet med 
denna lägerskola var att bryta det negativa beteende som eleverna lagt sig till med. Även två 
skrivelser har lämnats in till kommunen om hur förhållandet var i den aktuella klassen och 
vilka åtgärder man hoppades att skolan skulle kunna erbjuda. Uppföljningar görs varje termin 
och man jobbar fortfarande med samma tema, samarbete. Syftet är det samma att stärka 
gruppkänslan och kunna visa varandra hänsyn och respekt.  
 

• Hur upplevs situationen idag? 
 
Situationen i skolan idag är som dag och natt. Idag har eleverna tydliga ramar omkring sig och 
alla vet vilka regler som gäller. Idag är det inga djupgående konflikter mellan eleverna och 
uppstår något så löses de direkt på plats dvs. inget tillåts börja gro. Alla föräldrar är överens 
om att den lärare eleverna har idag är den största orsaken till att gruppen fungerar bra. Man 
kan även se att barnen verkar i överlag trivas väldigt bra i skolan och alla har kompisar och 
ger sin lärare högsta betyg. Även skolledaren bekräftar att klassen fungerar idag och att den 
lärare som i dagsläget undervisar eleverna gjort ett mycket bra jobb i gruppen. 
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5. Avslutande diskussion 
 
I detta arbete har mitt syfte varit att undersöka och diskutera vilka faktorer som kan ha 
bidragit till det kaos som utbröt i en mellanstadieklass samt hur man gick tillväga för att lösa 
problemet. Vad jag har kunnat upptäcka är att det fanns en rad olika faktorer som bidrog till 
att problemen uppstod ex. skolbyte, bristande auktoritet, gruppdynamik och avsaknad av 
kontinuitet. De åtgärder som vidtogs för att lösa problemen var av blandad karaktär där både 
skolan och föräldragruppen bidrog.  
 
Utifrån det resultat som lyfts fram skulle man kunna säga att Bourdieus teori om reproduktion 
till viss del kan stämma eftersom barnen kommer till skolan med olika habitus och som bidrar 
till att barn i särskilda situationer handlar på ett visst sätt.113 Författarna till boken Didaktik för 
lärare skriver om The ghosts in the classroom och menar att barnen förmedlar […] 
föräldrarnas livssituation, deras historia, och kultur och framförallt deras inställning till och 
förväntningar på skola och utbildning som, eleverna för med sig in i klassrummet.114 I detta 
fall skulle man kunna säga att barnens sätt att bemöta de vuxnas låt gå mentalitet115 som 
skildrats kanske på många sätt gick stick i stäv med vad många av eleverna varit van vid 
sedan tidigare från exempelvis det egna hemmet. Även teorin om det symboliska kapitalet är 
en trolig slutsats man skulle kunna dra. Dvs. att ledaren i denna grupp fått sitt symboliska 
kapital genom sin befattning men att barnen inte godtog detta kapital p.g.a. lärarens brist på 
auktoritet.116 En annan tanke som slår mig här är att barn har ett behov av gränser och finns 
inte dessa gränser är risken mycket stor att de i sitt sökande efter dessa gränser utmanar ett 
tilldelat ledarskap genom ett negativt beteende som drar många med sig och som skapar s.k. 
subgrupper som i förlängningen är negativa för den övriga gruppens tillstånd.117 
 
Men å andra sidan är det kanske Zeihes teori som är det mest gångbara i detta fall. Vad jag 
menar här är att den subjkektivisering som Zeihe pratar om att kunna relatera sig till andra 
känslomässigt skapar frustration när man inte blir accepterad i den grupp man ingår utan man 
måste hävda sig på annat sätt för att bli accepterad. Även om det resulterar i ett negativt 
beteende. Med detta menar jag att barn vill bli bekräftade och sedda och kan de inte få sin 
bekräftelse genom att vara duktiga så kan de få sin bekräftelse genom att vara den som 
förstör.118 
 
Samma slutsats skulle man kunna dra om man utgår ifrån de olika gruppfaserna som lyfts 
fram. Klassen hade en gång gått igenom dess faser medan de gick på den mindre skolan men 
genom att de bytte skola så skedde en separation både från miljön och från den gamla läraren 
samt att de inträdde en ny ledargestalt i gruppen. I inledningsskedet i årskurs tre befann sig 
således eleverna i orienteringsfasen där en smekmånadsfas inträdde där allt var nytt 
spännande och toppen. Men efter ett tag började den nya ledaren att ifrågasättas och som 
beskrivits i resultatet var denne ledare för snäll vilket resulterade i att denne i 
inledningsskedet redan hade tappat den naturliga ledarrollen och det blev några av barnen i 
klassen som fick den informella rollen som ledare. I varje grupp finns det alltid en ledare och 
denne ledare kan vara formell eller informell. När det handlar om den formelle ledaren har 
denne tilldelats en officiell makt genom vissa beslut av ett överordnat organ. Den informelle 
                                                 
113 Bourdieu g.m Jönsson, Ingrid m.fl. Skola-fritid-framtid Studentlitteratur Lund 1993 Sid. 25 
114 Arfwedson Gerd, Arfwedson Gerhard, Didaktik för lärare sid. 91 
115 Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering sid. 118 
116 Bourdieu g.m.Bergecliff Annica, Trots eller tack vare sid. 39  
117 Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering sid. 90 
118 Zeihe g.m Jönsson, Ingrid m.fl. Skola-fritid-framtid Studentlitteratur Lund 1993, Sid.31 
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ledaren å andra sida utses av gruppen för att tillgodose dess behov. Denna får sin makt genom 
personlig auktoritet.119  
 
Konsekvensen av att en tydlig ledargestalt sakandes ledde följaktligen till att en rad konflikter 
som inte fick någon lösning uppstod i elevgruppen. Dessa konflikter som uppstod hade både 
intrapersonella och interpersonella orsaker. Tillslut blev denna konflikt även en 
systemkonflikt där skolan som organisation ifrågasattes av föräldrarna. Nu kan man med all 
rätt fundera på varför skolan misslyckades i sitt försök att hjälpa eleverna ur det beskrivna 
tillståndet? Kan man beskylla läraren ensam för problemet? Kan man lägga skulden på 
föräldrarna eller är det helt enkelt bara olyckliga omständigheterna som ligger bakom detta? 
 
Svaret är nog inte så enkelt utan förklaringarna till att vissa klasser blir s.k. problemklasser är 
mångfacetterade. Först och främst skulle man kunna anta att skolans ramar med budgeten som 
styr fördelningen av resurser är en bidragande orsak. Skolledaren i sin tur styrs av 
skolpolitikerna som i sin tur styrs av kommunpolitikerna etc. vilket leder till att man skjuter 
ifrån sig ansvaret för  problemen i skolan. Samtidigt vet man att det på kommunnivå sitter 
föräldrar och beslutar om resurserna till skolan. En relevant fråga i detta läge är var skall 
lojaliteten ligga? Att skapa trygghet för barnen eller att ha en stadd kassa? För vad man inte 
kan blunda för är att behovet av resurser behövs. Men man har valt att blunda och blir 
förvånad när man upptäcker att det är problem inom verksamheten. Vad krävs egentligen för 
att undvika att klasser får problem? Är det rätt att lägga ansvaret på föräldrarna när det brister 
i skolan och kräva att de skall vara där? Jag skulle vilja påstå att det rådande samhällsklimatet 
avspeglar sig i skolan där de egna individuella behoven styr och helhetsperspektivet 
försvinner och man tror att punktinsatser skall råda bot på problemen. Är detta rätt mot 
eleverna? 
 
En annan orsak till att skolan får problem med klasser anser jag är att lärarens ansvar i likhet 
med vuxenansvar är outtalat. Jag tror att många idag vill skylla på att läraren förlorat 
auktoritet men i många stycken tror jag att man istället låter barnen ta kommandot eftersom 
man skall uppmuntra deras utveckling till självständiga individer med eget ansvar och 
initiativ. Men alla barn klarar inte av att själva ta ansvar för detta utan behöver hjälp av en fast 
och trygg hand i såväl hemmet som skolan. 
 
När det gäller lärarens situation kan man fundera över var bristerna ligger när en utbildad 
pedagog inte kan få en grupp att fungera. Vilka egenskaper saknas i dessa situationer som 
leder till ett totalkaos i klassrummet? Kan man överhuvudtaget beskylla läraren för detta eller 
beror det på något annat? Kan det möjligtvis brista i den utbildning som lärarna får? Är det 
viktigast idag att få igenom så många som möjligt eller är lämpligheten viktigast? Vilka 
kvalitéer är viktigast att inneha som pedagog i dag? Vilket ansvar tar skolan för få det att 
fungera mellan lärare, elever och föräldrar? Ja, frågorna kan göras många och detta bevisar än 
en gång tycker jag vilken komplexitet läraryrket innehåller. 
 
Föräldrarnas roll i detta är också ett hett debatterat ämne och man hör många gånger att 
föräldrar måste våga vara föräldrar och sätta gränser för sina barn. Men vad gör man om 
gränssättningen fungerar i hemmet men brister i skolan eller tvärtom? Jag skulle vilja påstå att 
största orsaken till att vissa klasser får problem är de dubbla budskap som ges av vuxna både i 
hemmet och i skolan. Bristen på gemensamma grundläggande värden som hänsyn, empati, 
respekt och acceptans, för att nämna några exempel, anses vara något som alla skall förstå 

                                                 
119  Granér, Rolf Arbetsgruppen, Den professionella gruppens psykologi sid.110 
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implicit.  Men det kan man inte ta för givet om man intar Zeihes syn eftersom samhällets 
traditionella referensram i dag förändras och de finns inga givna normer när det gäller 
exempelvis uppfostran. Därför behöver barn idag ett starkt stöd i sitt sökande efter de 
grundläggande sociala färdigheter som krävs av dem. I detta sökande är det viktigt att det 
finns vuxna i deras närhet som kan tillgodose detta behov annars är risken att barnen känner 
sig svikna av vuxenvärlden.120 För vad man kan märka idag är att barn i större utsträckning 
vänder sig till andra personer i sin närhet eller tar till sig den framställning som media och 
Internet förmedlar. Om det mediala flödet tar överhand kan det få till följd att gränserna kring 
vad som är verkligt och overkligt suddas ut.121 Den åsikten delar även psykologen Alf B 
Svensson122 och John M Steinberg123 när de uttrycker att barnen idag påverkas av detta 
informationsflöde som vårt samhälle förmedlar och detta leder till att en auktoritet ifrågasätts 
oftare idag än förr. På både gott och ont skulle jag vilja påstå. 
 
Jag nämnde även i min inledning att barn kommer till skolan med olika förutsättningar och 
behov. Men även andra faktorer kan påverka barnen innan de kommer till skolan. En fråga 
som John M Steinberg ställer sig är vad vet vi egentligen om barnen innan de börjar sin 
skoldag? Har de åkt buss väldigt långt, har de sovit bra, har de ätit frukost, har de bråkat med 
sina föräldrar eller småsyskon etc. och när de sedan kommer in i klassrummet kanske de sitter 
med sin värsta fiende, har svårt att förstå lärarens instruktioner, inte blir sedd etc. Dessa 
faktorer kommer på ett eller annat sätt att påverka eleverna under deras skoldag och ta sig 
olika uttryck.124 Det är här jag anser att lärarens reella kompetens verkligen sätts på prov. 
 
Avslutningsvis kan man märka att förklaringarna till att vissa klasser får problem är många. 
Tragiskt nog finns en tendens att barnen och deras hemförhållanden belastas för de problem 
som uppstår likväl som föräldrarna skyller på skolan när problem inträder. Detta skapar inte 
förutsättningar till att lösa bekymren utan driver hellre isär elever, föräldrar och skola. I dessa 
fall finns ingen kardinallösning men A och O måste ändå vara en öppen dialog mellan 
hemmet och skolan för att nå bästa resultat. De åtgärder som jag lyft fram i detta arbete är 
bara ett av många sätt att lösa de problem som var karaktäristiska för denna klass. Vad man 
bör komma ihåg är att varje situation är unik och kräver således olika åtgärder.  
 
6. Slutord 
 
Att ta del av både föräldrars och skolans upplevelse av den undersökta händelsen har varit 
både fruktbart och lärorikt. Under resan gång har jag vid flertalet tillfällen omvärderat min 
egen syn på denna problematik som klassen hade och upptäckt att man lätt blir innesluten i sin 
egen föreställning om hur andra upplevt samma fenomen. Intressant vore dock att vidga 
perspektivet och få ta del av elevernas och lärarnas åsikter om situationen under den aktuella 
perioden. Det skulle även vara intressant att undersöka andra klasser som karaktäriseras som 
”problemklasser” och jämföra om de omständigheter som lyfts fram i detta arbete är generella 
faktorer för de klasser som har problem. Kanske finns det anledning att återkomma till detta 
ämne längre fram i min karriär. 
 
 

                                                 
120 Alf B Svensson, Våga vara förälder sid. 75  
121  Lalander P, Johansson T, Ungdomsgrupper i teori och praktik sid. 2002  
122 Alf B Svensson Våga vara förälder sid. 103 
123 Steinberg John M, Hur man handskas med besvärliga klasser sid.26 
124 Steinberg John M Hur man handskas med besvärliga klasser sid. 75  
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Hej alla föräldrar!     Bilaga 1 
 
Jag håller nu på att vara i slutskedet av min utbildning på lärarhögskolan och det har 
blivit dags att skriva ett examensarbete. Efter mycket funderande kom jag på idén att 
skriva lite om de problem vi brottades med i denna klass för ett och ett halvt år sedan. 
För att detta skall vara möjligt för mig att genomföra önskar jag hjälp från er föräldrar 
i form av intervjuer och tillåtelse att prata med era barn samt att de får fylla i en liten 
enkät om situationen idag. Jag kommer inte i mitt arbete att nämna några namn eller 
vilken skola det rör sig om utan full anonymitet kommer att råda.  
 

Om ni har lust att ställa upp så fyll i talongen här nedan och skicka den med barnen till skolan 

senast fredag den 8/4-05. 

 

Tack på förhand! 

 

Marie Hörnqvist 

 

 

 

 

Barnets namn:…………………………………………………………………………………... 

 

Förälderns/föräldrarnas underskrift……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Ja, mitt barn får delta i studien          

Nej, mitt barn får inte delta i studien  

 

Ja, jag/vi ställer upp  

Nej, vi ställer inte upp 

 

 

 
 
 



 

                                                                                                                                       

Enkätundersökning om 
trivsel 

 
 
1. Hur trivs du i skolan? 
  
1 2 3 4  
 
 
2. Hur väl tycker du att du känner dina klasskamrater?  
 
1 2 3 4 
 
 
 
3. Kan du arbeta tillsammans med alla i din klass?  
 
1 2 3 4 
 
 
 
4. Får du någon arbetsro i klassrummet?  
 
1 2 3 4 
 
 
 
5. Har du någon att vara med på rasterna?  
 
1 2 3 4 
 
 
 
6. Finns det någon som du helst inte pratar med i klassen? 
 
1 2 3 4  
 
 
7. Äter du ordentligt på morgonen innan du far till skolan?   
 
1 2 3 4 
 
 
 
8. Äter du skollunchen varje dag?  
 
1 2 3 4 

Bilaga 2 



 

                                                                                                                                       

 
9. När brukar du lägga dig när du skall upp till skolan?……………………………………… 

 
 
10. Åker du buss eller kan du cykla/gå till skolan?  
 
Buss Cyklar/går     Annat 
 
 
 
11. Brukar du vara med dina klasskamrater på fritiden?    
 
Ja  Nej Ibland 
 
 
 
12. Idrottar du på din fritid? 
 
Ja  Nej 
 
 
 
13. Beskriv med några ord hur du tycker att en bra lärare bör vara. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Hur skulle du vilja betygsätta din lärare?  
 
1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tack för hjälpen! 

 
    Marie 

 



 

                                                                                                                                       

 

 

 

Intervju underlag (föräldrar)    Bilaga 3 

 

Skulle du kunna beskriva hur du upplevde tiden då barnen gick på xxx? 

 

Vad visste du om överlämnandet mellan skolorna? 

 

Vad kände du inför skolbytet? 

 

Hur upplevde du att ditt barn trivdes i den nya skolan? 

 

Hur uppfattade du situationen i klassen? 

 

När och hur blev du medveten om den problematik som fanns i klassen? 

 

Vad hände när situationen blev ohållbar? Hur löstes problemet? 

 

Fick du någon information från skolan?  

 

Hur hanterade de situationen, tycker du/ni? 

 

Vad tror du det berodde på att det blev som det blev i klassen? 

  

Hur tror du att det skulle ha sett ut i klassen om den negativa utvecklingen fått fortgå? 

 

Vad anser du om dagsläget? 

 

Vad innebär ordet föräldrasamverkan för dig? 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
Intervjumall (Rektor)     Bilaga 4 
 
 
Mindre skolan – Hur upplevdes klassen? 
 
Inskolning – Hur genomförs den? 
 
Klassen – Kan du beskriva klassen under den aktuella tiden? 
 
Problematiken – Vilka problem fanns i gruppen? 
 
Insatser – Vilka åtgärder vidtogs? 
 
Föräldrar – Föräldrarnas inblandning 
 
Faktorer – Vad kan ha varit orsakerna till problemet? 
 
Dagsläget – Hur fungerar klassen idag? 
 
Framtiden – Vad händer nästa termin om läraren sägs upp? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
Intervjumall skolan trygghetsteam    Bilaga 5 
 
 
Hur arbetar ni generellt med stökiga klasser? 
 
Hur går man tillväga vid en mobbingproblematik? 
 
Vilka insatser gjordes i den aktuella klassen? 
 
Hur ser situationen ut idag i klassen? 
 
Vad tror du det beror på att vissa klasser får problem? 
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Barn- och utbildningsnämnden 

XXX kommun 
XXX 

 
 
 
 

Kopia för kännedom 
                        Barn och utbildningsförvaltningen 

XXX kommun 
XXX 

 
 
 
 
 

 
Angående studiemiljön för 

eleverna i klass XXX vid XXX 
skola  

 
Sedan skolstarten 2002 har klass XXX vid XXX skola dragits med omfattande problem när 
det gäller studiemiljön i klassrummet. Under lektionerna har ljudnivån varit hög och det har 
förekommit mycket spring och oro. Detta har inneburit att barnen inte kunnat tillgodogöra sig 
undervisningen på ett tillfredsställande sätt. 

Bilaga 7 



 

                                                                                                                                       

 
Som vi ser det finns det barn i klassen som har behov av särskilt stöd. För närvarande finns en 
assistent som resurs för dessa barn. Detta är enligt vår mening otillräckligt för att dessa barn 
ska få det stöd de behöver och för att klassen ska få en bra inlärningssituation. 
 
Vi kräver att våra barn får vistas i en så bra arbetsmiljö att de kan tillgodogöra sig 
undervisningen. För att detta ska vara möjligt anser vi att det måste ske en förändring till 
hösten. Vi begär därför att resurser tillförs, alternativt att nuvarande resursfördelning ses över, 
så att arbetsmiljön för barnen i klass XXX säkerställs. 
 
Klass XXX föräldrar genom 
 
 
 
XXX  XXX  XXX  
 
 
 
 
 
 
 
      Bilaga 8 
Föräldrar till elever i åk. XXX 2004-03-22  Bu-nämnden 
XXX                         XXX kommun 
Till Barn- och utbildningsnämnden i XXX kommun 
 
Angående eventuell förändring av klassituationen för XX. 
 
Det är med stort vemod som vi föräldrar har kunnat konstatera att vår klass ytterligare en gång 
kanske skall stå med en ny klasslärare till hösten. Förra skolstarten visste varken läraren, 
elever eller föräldrar något om vem som skulle undervisa vår klass veckan före skolstart. I ett 
möte med rektor XXX 040317 framkom att XXX, lärare i klass XX, kanske inte har en tjänst 
hos oss i vår klass till hösten. Därav denna skrivelse. 
 

Historik 
Ordningen i klassen har sedan skolstarten på XXX varit turbulent. Dels har eleverna haft svårt 
att hitta sina roller gentemot varandra, dels har några elever speciella behov som hittills krävt 
olika former av hjälpinsatser. Vi föräldrar har i mångt och mycket gått i skift för att råda bot 
på den stämning som varit i klassen. Både kontaktdagar och semesterdagar har satsats. Även 
ett läger i XXX har gemensamt genomförts. Allt för att svetsa samman klassen.  
 
När det då blev klart att klassen skulle få en ny lärare inför skolstarten 2003, befarade vi 
föräldrar att vi återigen skulle få återinträda som hjälpredor i klassen. Denna farhåga 
besannades dock inte. XXX trädde in som den naturliga ledare klassen behövde. Med en 
struktur i sitt arbete, en lagom mängd auktoritet samt med en fin pedagogik och metodik har 
hon fått barnen att bli mycket tryggare i sin tillvaro.  
 



 

                                                                                                                                       

Nuläge 
I klassen råder nu en fin stämning där alla är på väg att finna sin plats, och arbetsron har 
äntligen börjat infinna sig. Vi föräldrar känner oss nöjda med den pedagogiska utveckling 
som barnen fått under året som gått och har hittills sett med tillförsikt på framtiden. Denna 
trygghet känns dock inte längre så säker efter vårt samtal med XXX.  
 
Vårt krav är att våra barn skall få känna den trygghet som det innebär att ha samma lärare 
under sin tid på mellanstadiet. Barnen skall även kunna känna att de kan ta farväl av sin 
fröken på sommarlovet, utan att behöva känna ångest och oro över vem som skall komma 
följande skolstart. Med den påföljden att de återigen skall positionera sig. 
 
I samtal med XXX ställer hon sig positiv till att fortsätta undervisa klassen om hon bara 
bereds tillfälle till detta.  
 
En förutsättning för att de positiva förändringar som skett i klassen ska kunna bestå är att det 
finns lärarkontinuitet. Vi kräver därför att XXX även fortsättningsvis får möjlighet att 
undervisa våra barn. 
 
Föräldrar och elever i klass XX  genom 
 
XXX och XXX 
 
 
 
 


