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 Sammanfattning 

Vi har i denna rapport utgått från det faktum att polisens närvaro på skolorna har 

minskat drastiskt de senaste åren, till stor del på grund av de ekonomiska 

förutsättningar som ges för sådan verksamhet. Vi har baserat vårt arbete på 

intervjuer med olika aktörer som verkar på en högstadieskola i Umeå, Tegs 

centralskola. I dessa intervjuer framkommer det med stor tydlighet att behovet av 

ett utbyte mellan polisen och dagens skola är stort, men att resurser saknas att 

genomföra sådana projekt.  

Vi har därför undersökt möjligheten att låta Polishögskolan i Umeå ta på sig 

rollen som informatörer åt polisen. Men vi vill betona att det inte är meningen att 

elever på Polishögskolan skall ta över polisens jobb utan bara förenkla för 

framtida kontakter som tas mellan polismyndigheten och skolan.  

Vi har även läst in oss på olika brottspreventiva teorier som förklarar varför brott 

sker och därigenom även försöker förklara hur de kan bekämpas på olika sätt. 

Dessa teorier ligger till grund för våra förslag på hur ett möjligt samarbete kan 

komma att se ut. Utbytet är tänkt att till en början genomföras i liten skala med en 

klass från Polishögskolan som tar sig an projektet. Utbytet är tänkt att gynna båda 

skolornas aktörer. Polishögskolans elever kommer att få känna på hur det är att 

uppfattas som ”riktiga” poliser samtidigt som Tegs centralskola kommer att få 

information/diskutera aktuella ämnen som till exempel trafiklagstiftning 

(mopeder), konsekvenser av brott mm.  

Vi kommer inte själva att påbörja något praktiskt arbete med Tegs centralskola 

utan detta arbete bygger på att kommande elever från Polishögskolan tar vid och 

utvecklar.



 05-09-06 

 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ____________________________________________________________ I 

1  Inledning______________________________________________________________ 1 

1.1  Bakgrund ______________________________________________________________ 1 

1.2 Syfte___________________________________________________________________ 2 

1.3 Frågeställningar _________________________________________________________ 2 

1.4 Avgränsningar __________________________________________________________ 3 

1.5 Tillvägagångssätt ________________________________________________________ 3 

2  Teori _________________________________________________________________ 4 

3  Resultat _______________________________________________________________ 7 

3.1 Resultatsammanfattning _________________________________________________ 10 

4  Diskussion____________________________________________________________ 11 

4.1 Förslag på arbetssätt________________________________________________________ 14 
4.1.1  Information till elever och lärare_________________________________________________ 15 
4.1.2  Förevisning av Polisutbildningen för eleverna ______________________________________ 15 
4.1.3  Mentorskap _________________________________________________________________ 16 
4.1.4  Information till föräldrar _______________________________________________________ 16 
4.1.5  Information om projektet till alla inblandade _______________________________________ 17 
4.1.6 Utvärdering/uppföljning _______________________________________________________ 17 

5 Avslutning____________________________________________________________ 18 

Referenser_______________________________________________________________ 199 

 

         Bilaga 

Abstract                          20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 05-09-06 

 

 1 

1  Inledning 

Vi vill genom detta arbete skapa oss en uppfattning om huruvida ett långvarigt 

samarbete mellan Polishögskolan i Umeå och Tegs centralskola skulle vara 

praktiskt genomförbart, samt vilka vinster som ett sådant samarbete skulle kunna  

ge till dem som kommer att involveras i ett sådant projekt. De som vi framförallt 

då tänker på är elever och lärare från båda skolorna samt kuratorer och föräldrar 

till eleverna på Tegs centralskola. 

Vi vill också lyfta fram de visioner och förhoppningar som finns kring hur ett 

samarbete skulle kunna se ut.  

I utformandet av detta projekt har författarna hela tiden haft det 

problemorienterade polisarbetet som grundstomme. 

 

1.1  Bakgrund 

Då vi båda har ett stort intresse för arbete med ungdomar så försökte vi tidigt att 

hitta ett ungdomsrelaterat problem. Under utbildningstiden har det kommit till vår 

kännedom att polisen i princip helt slutat med att informera i skolorna. Den 

främsta anledningen till detta är, enligt Rikspolisstyrelsen, brist på pengar. Det har 

även i vissa rapporter antytts att polisens informativa verksamhet i skolorna inte 

givit det positiva resultat som man förväntat sig. Vi minns från vår egen skoltid att 

poliser var ute och informerade om bl.a. trafikregler och droger, detta var som vi 

minns det ett mycket uppskattat inslag i studierna.  

Dessa tankar mynnade ut i en idé om ett samarbete mellan Polishögskolan i Umeå 

och en högstadieskola i Umeå, Tegs central. När vi kommit så långt i processen, 

kontaktade vi rektorer, poliser och elever för att bilda oss en uppfattning huruvida 

intresse fanns för någon form av samarbete. Vi fick enbart positiva reaktioner på 

denna idé, vilket fick oss att vidareutveckla tanken.  
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1.2 Syfte 

Vi vill genom detta arbete hitta möjliga former för samarbete mellan 

Polishögskolan i Umeå och högstadieskolor runt om i Umeå. Vår förhoppning är 

att dessa samarbetsmöjligheter skall bli ett stående inslag i Polishögskolans 

fortsatta utbildningsplan.  

Detta arbete baseras på en studie av Tegs centralskola i Umeå, vilken också 

kommer att få stå som ”försöksskola” för detta projekt. 

Vi vill även identifiera problemområden på Tegs centralskola, genom att intervjua 

olika aktörer knutna till de båda skolorna samt även ta del av polisens erfarenheter 

av sitt samarbete med nämnda skola. 

Arbetet skall slutligen mynna ut i ett förslag på hur samarbetet kan genomföras. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vi har valt att utgå ifrån dessa frågor för att undersöka hur ett samarbete kan 

komma att se ut. 

 

• Hur skulle lärare, elever och poliser vilja att ett samarbete såg 

ut/fungerade? 

• Vad skulle vinsterna med ett sådant samarbete kunna vara?  

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

Vi har valt att begränsa vårt arbete till att enbart lämna förslag på hur ett framtida 

samarbete kan komma att implementeras. Vi kommer därför inte själva att 

genomföra några praktiska samarbetsåtgärder för att pröva våra idéer.  

Arbetet är begränsat till att innefatta ungdomar i högstadieålder därför att man i 

den åldern ställs inför många frågor och beslut i sitt sökande efter sin identitet.    

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att basera vårt arbete på intervjuer med elever, lärare och annan 

personal på de olika skolorna, detta för att få en så klar bild av hur de uppfattar 

dagens samarbete mellan polis och grundskola.  

Enkäter som forskningsunderlag användes inte då dessa kan bli svåra att tolka och 

möjlighet till uppföljningsfrågor är minimal, och vi ansåg att en så nyanserad bild 

som möjligt behövdes av dagens situation och arbetssätt. 

Vidare har olika brottspreventiva teorier studerats, för att förstå varför vissa 

människor hamnar i missbruk och kriminalitet. Det finns många teorier som kan 

användas, men vi har använt oss av de teorier som vi personligen tycker passar in 

med hänsyn till vårt syfte. Dessa teorier ligger till grund för våra förslag på hur ett 

samarbete kan komma att se ut.  
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2  Teori 

Teorier om bakgrunden till kriminellt beteende har utvecklats sedan lång tid 

tillbaka. Den grekiska filosofen Aristoteles var den första att utveckla filosofiska 

teorier om orsakssambandet mellan individer och brottslighet. Den moderna 

vetenskapliga kriminologin började med Cesare Lombrosos 

”kriminalantropologi”. 

1Enligt Lombrosos teorier från slutet av 1800-talet så menar han att brottslighet 

orsakas av att vissa individer är förutbestämda till att begå brott. Lombroso 

menade att den kriminelle människan skilde sig rent fysiskt från övriga 

människor. 

Den ”födde brottslingen” karakteriserades bl.a. av osymmetriskt kranium, lutande 

panna, utskjutande käkar, för stora öron, krokig näsa, tjocka läppar glest skägg 

och missbildat könsorgan. De ansågs också ha outvecklad moral, vara fåfäng och 

grym. Dessa brister berodde på att de kriminella individerna var mer primitiva än 

andra människor. Vidare ansågs dessa individer inte kunna anpassa sig till livet i 

det moderna samhället. 

Förutom dessa medfödda faktorer så hade enligt Lombroso även miljöfaktorer en 

viss betydelse i förklaringen till att individer begår brottsliga gärningar. 

2Teorin om differentiella associationer skapades av Edwin Sutherland på 1930-

talet, och enligt honom så är brottsligt beteende inlärt. Inlärningen sker genom 

relationer och kontakter med andra (kriminella och laglydiga) människor. 

Beroende på frekvens, varaktighet, prioriteringar och intensitet så påverkar det 

individens hållning till laglydighet eller kriminellt beteende. Det är alltså inom 

dessa relationer/kontakter som den brottsliga inlärningen sker. Under den här 

inlärningsprocessen är det enligt Sutherland inte enbart själva tekniken att begå 

brott som överförs; Även en mängd kulturelement relaterade till brottsligt 

beteende ryms inom denna process. 

                                                
1 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, 127-129 
 
2 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, 153-156 
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Det finns som sagt enormt många olika teorier till varför individer har benägenhet 

till att begå kriminella handlingar. Dock så tycker författarna till detta arbete, att 

Hirschi och Gottfredsons Teori: ”självkontrollsteorin” är den teori som anger 

grunden till detta beteende på bästa sätt. 3Hirschi och Gottfredson menar att 

skillnader i individers benägenhet att begå brott kan förklaras med skillnader i 

deras självkontroll.  

Låg självkontroll innebär en större brottsbenägenhet. Låg självkontroll hos en 

individ är oftast stabil över en persons livscykel. Den låga självkontrollen gör 

personen bl. a. impulsiv, okänslig, fysisk, risktagande och ickeverbal vilket gör att 

dessa personer med stor sannolikhet kommer att ägna sig åt kriminella eller 

liknande handlingar. Detta genom att de brister i förmåga att överväga 

handlingarnas konsekvenser. 

Orsakerna till den låga själkontrollen hos en individ kan variera. De största 

orsakerna är dock brister i individens uppfostran och andra tidiga störningar i 

uppväxtförhållandena.  

Författarna till denna rapport är övertygade om att en individ som växer upp i ett 

stabilt hem med klara regler och normer, löper en oerhört mycket mindre risk att 

hamna i ett brottsligt beteende, än om man växer upp i en instabil miljö. Till 

exempel i en familj där föräldrar är kriminella, har missbruksproblem eller där 

föräldrarna går arbetslösa under en väldigt lång period (ekonomiska problem). 

4Hirschi presenterade (1969) också teorin om sociala band. Relationer inom 

grupper, till vilka individer hör, är vad teorin handlar om. 

Hirschi menar att det är fyra element hos de sociala banden som avhåller 

individen från att begå brottsliga handlingar.  

1. Anknytning till konventionella personer/aktiviteter t.ex. till föräldrar, skola 

kamrater. 

2. Åtagande i förhållande till den konforma samhällsordningen. Man 

investerar i olika livsmål t.ex. utbildning, arbete, hederligt liv och resor. 

                                                
3 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, 220-221 
4 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, 218-220 
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3. Delaktighet i konventionella aktiviteter, T.ex. engagemang i skola, 

föreningsliv och arbete. 

4. Övertygelse om samhällsordningens legitimitet. Tror på lagstiftningen, 

rättsvårdande myndigheter m.fl. Negativ inställning till brottslighet och 

missbruk.   

Man kan sammanfatta denna teori med att om man har växt upp med klara regler 

och utbildning om vad som är rätt och fel, så accepteras du enklare i samhället. 

Dessa individer satsar ofta på att skaffa sig en god utbildning som resulterar i ett 

bra arbete. Engagemanget till skolarbetet är stort, vilket också fortsätter i 

yrkeslivet och inte sällan i föreningsliv eller liknande. Risk att hamna i ett 

kriminellt beteende är ganska liten pga. individernas anknytning till de sociala 

banden. 

5Cohen och Felson (1979) utvecklade en teori, vilkens syfte var att förklara 

förändringarna av brottsnivån i samhället. De menar att brottslighetens nivå är 

sammanlänkad med de vardagliga förhållandena som påverkar våra liv – 

rutinaktiviteter. De kallade denna teori för Rutinaktivitetsteorin. 

6Enligt Cohen och Felson så är det tre faktorer som måste vara uppfyllda för att ett 

brott ska kunna begås. 

• Motiverad förövare 

• Lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Med andra ord innebär detta att om man eliminerar en av dessa punkter så 

förhindras möjligheterna till att brott kan begås. 

 

                                                
5 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, 221-222 
6 Torstensson, M & Wikström, P-O (1995): Brottsprevention och problemorienterat 
Polisarbete, 21-22 
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3  Resultat 

Vårt arbete baserar sig till största delen på intervjuer av aktörer på de båda 

skolorna. Resultaten av dessa intervjuer har vi sammanställt i den nedan följande 

diskussionen. 

Tegs Centralskola har omkring 600 elever i årskurserna 7-9 där elever och 

personal är uppdelade i sex arbetslag.  

Skolan har speciella bild/slöjd- och musikklasser där eleverna ges möjligheter att 

utveckla sitt specialintresse under professionell handledning. De har även särskild 

profilering mot idrott, där elever som spelar ishockey får träna både på och 

utanför skoltid. Träningen sker i samarbete med IF Björklöven och Tegs SK. 

Elever som är intresserade av att träna fotboll 1-2 per vecka kan också göra det i 

skolans regi i samarbete med Umeå FC.  

Tegs central skola har tidigare haft ett rykte om att vara en s.k. ”problemskola” 

med en hel del slagsmål, mobbing och skadegörelse. Detta rykte har på många vis 

varit missvisande men viss substans fanns det naturligtvis i dessa rykten. Idag har 

skolan ett väldigt bra klimat, både ur elevernas synvinkel och ur personalens, så 

bra att de numer får in ansökningar från elever som inte kommer från Tegs 

upptagningsområde. Tegs centralskola har brutit den negativa trenden på bara 

några år och det finns många faktorer som tillsammans har påverkat det positiva 

resultatet. Det är naturligtvis svårt att mäta dessa förbättringar men de intervjuade 

nämner att de kan ”känna” att stämningen blivit bättre, sabotaget har minskat och 

bråken mellan eleverna har blivit färre. 

Under en lång period hade skolan drivits av ett flertal olika rektorer som avlöst 

varandra. Detta påverkade naturligtvis personalen negativt och därmed blev även 

eleverna påverkade av stämningen på skolan. Idag har skolan förmånen att ledas 

av två rektorer som varit på skolan ca 4år. Detta har bidragit till att skolans 

ideologi fått utvecklas under en lång sammanhängande period. Personalen har i 

och med detta fått tid på sig att tillsammans anamma skolans grundvärderingar 

och bilda en gemensam ”front” mot den negativa trenden.  
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Den största konkreta förändringen skedde för ca sju år sedan, då skolledningen 

tillsammans med fritidsledarna och eleverna insåg allvaret i den uppkomna 

situationen.  

Det första de gjorde var att konkretisera de problem som fanns på skolan. Man 

fann då att ”skolkänslan”, stoltheten av att gå på Tegs centralskola var i princip 

obefintlig. Det gav sig uttryck i, bland annat, omfattande skadegörelse på skolans 

egendom, mobbing, stölder av kamraters egendom och brist på respekt mellan 

eleverna själva och mot lärare.  

Fritidsledarna började med att genomföra en nystart för skolans idrottsförening. 

Där införde man FFF (FRAMGÅNG FÖDER FRAMGÅNG). Detta motto har 

kommit att genomsyra skolans arbetssätt ända fram till idag.  

Skol IF som då startades har kommit att bli en av grundpelarna i uppbyggnaden av 

den skolkänsla som eftersträvats. Idag är den en av de mest aktiva och 

framgångsrika idrottsföreningarna bland högstadieskolor i landet. De har bland 

annat vunnit skol-SM i ishockey 04/05 och är framgångsrika i många andra 

idrotter. Även om alla elever inte är med i något lag som representerar skolan så 

är de ändå inblandade i verksamheten runt aktiviteterna genom att aktivt stötta 

deltagarna med sin närvaro på tävlingar. Detta innebär att alla känner sig delaktiga 

i såväl segrar som förluster, vilket hjälper till att bygga upp en positiv skolkänsla 

bland eleverna. Framgångarna har skapat en känsla av stolthet för den egna skolan 

bland eleverna som ofta saknas på andra skolor idag. 

Ytterligare ett skäl till skolans popularitet, är de olika specialämnen som erbjuds 

elever som vill utveckla sina personliga intressen redan under högstadietiden. Till 

exempel ishockey, musik, eller bild/slöjd. Detta innebär att skolan får många 

elever från andra rektorsområden vilket i sin tur medför att skolan får extra bidrag 

för dessa elever och skolans ekonomi blir bättre. Överskottet har skolan valt att 

lägga på mer personal i form av, bland annat, fritidsledare.  

Idag har skolan fem fritidsledare anställda, dessa har förutom fritidsledarrollen 

oftast andra uppdrag som rör de ovan nämnda specialklasserna. Fritidsledarna har 

en brottspreventiv funktion på skolan. Genom att de alltid finns tillgängliga och 
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att de hela tiden rör sig i korridorerna bidrar de till att en av faktorerna i den 

nämnda rutinaktivitetsteorin elimineras, i det här fallet är det avsaknaden av 

kapabla väktare som tas bort. Fritidsledarna är dock noga med att poängtera att de 

inte skall ses som vakter på skolan utan de vill bli betraktade som vuxna kamrater 

till eleverna. 

Till sin hjälp har fritidsledarna även s.k. kamratstödjare i form av skolelever. 

Kamratstödjare väljs varje höst i september genom att äldre kamratstödjare 

går ut till 7:orna och informerar om rollen som extra ögon och öron i klasserna.  

Alla får information om hur kamratstödjarverksamheten fungerar. Eleverna 

får en lapp där de skriver om de vill vara kamratstödjare eller inte. Klassens 

kamratstödjare, en tjej och en kille, väljs sedan ut av de vuxna kamratstödjarna 

och klassens mentorer. Kamratstödjare är eleverna så länge de själva vill. Blir 

uppgiften övermäktig vänder sig eleven till en vuxen kamratstödjare. Varje 

arbetslag har minst två vuxna kamratstödjare, vilka samlar elever/vuxna till ett 

gemensamt möte ca 1 gång/månad.  

Syftet med mötena är att följa upp hur kamratstödjarna tycker det är att vara 

kamratstödjare (fördelar, svårigheter, nackdelar, vad de behöver utveckla osv.), att 

hålla diskussionen om kränkande handlingar och mobbning levande, att få en 

uppfattning av läget på skolan och berätta om eventuella kränkande handlingar 

och mobbning. Eleverna berättar för de vuxna kamratstödjarna som direkt tar över 

ansvaret. De vuxna jobbar sedan tillsammans med de inblandade för att lösa 

problem och konflikter samt ge hjälp och stöd. 

Kamratstödjarna får en utbildningsdag höst och vår. Varje höst samlas gruppen 

för att introducera de nya kamratstödjarna, samt stärka varandra i sin roll. 

De vuxna kamratstödjarna, lärare, vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal, 

bibliotekarie, elevassistenter, studieyrkesvalsvägledare, skolsköterska, kurator och 

rektor träffas i "Vise gruppen" ca 2 gånger/termin för en gemensam genomgång 

av skolans elevgrupp. Syftet med mötet är att ingen elev inom skolans område ska 

utsättas för kränkande handlingar eller mobbning. 
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3.1 Resultatsammanfattning 

Under våra intervjuer med de olika aktörerna har vi funnit en framträdande 

gemensam nämnare i behovet av ett samarbete mellan skola och polisväsendet. 

Specifika samarbetsformer är däremot lite svårare att utläsa av intervjuerna, det 

som istället lyfts fram som en viktig punkt är viljan att ett samarbete skall inledas. 

Om man skall säga någonting om vad som efterfrågas mer specifikt så är det 

dialogen mellan parterna som behövs. 

Elever och lärare är samstämmiga i det faktum att poliser behöver finnas på 

skolan under enkla förhållanden. Ett försök till detta pågår just nu mellan 

polismyndigheten i Umeå och Tegs centralskola. Tanken är att poliser skall 

besöka skolan för att knyta kontakter och umgås med elever på skolan. Detta 

anser vi som ett väldigt bra initiativ men det måste även åtföljas av en 

”informations kampanj”, så att elever och anställda på skolan är införstådda med 

syftet av denna insats.  

Vi har förstått att många har sett dem på skolan men att syftet med deras närvaro 

är lite oklart. Det blir fortfarande en massa ”snack” bland eleverna då poliser 

kommer till skolan. ”– Vad är det som hänt nu?” eller ”- Vem skall dom ta nu 

då?” är exempel på hur detta ”snack” kan ta sig uttryck. Elevernas reaktioner visar 

på hur långt det är kvar innan polisen blir en naturlig del i skolans vardag. Inte 

förrän polisen kommer dithän kommer dialogen mellan elever och poliser att 

komma naturligt. 

Det är där som polishögskolan kommer in som en länk mellan polisen och 

skolvärlden. Polishögskolan kan bidra med kunniga och motiverade elever som är 

i gränslandet mellan eleverna och polisen. Just detta gränsland tror vi kan vara den 

öppning som underlättar det projekt som Polismyndigheten i Umeå påbörjat. 

Elever på Polishögskolan behöver erfarenhet av hur det känns att vara ”riktig” 

polis och även praktiskt sätta sina nyvunna kunskaper på prov. 

Vi tror att ett samarbete mellan skolorna kommer att gynna alla inblandade parter 

på ett mycket positivt sätt.  
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4  Diskussion 

Förslagen som presenteras har vuxit fram med stöd av sociala bandteorin och 

självkontrollsteorin som tidigare nämnts under kapitel 2, Teori. 

Huvudsyftet med vårt arbete är att, efter de intervjuer som vi gjort med aktörer 

från bägge skolor och även representanter från polisen, presentera idéer och 

konkreta förslag på hur samarbetet mellan skolorna ska kunna fungera. Detta för 

att om möjligt kunna förebygga och därmed minimera förekomsten av kriminellt 

beteende bland ungdomar på skolan. Syftet är också att föräldrar till elever på 

skolan skall erbjudas möjlighet att ta del av projektet. 

Från åtskilliga av de personer vi intervjuat, har det varit uppenbart att det finns ett 

stort behov av information till lärare, elever och även föräldrar. Vad man 

huvudsakligen tycker är viktigast att informeras om är vilka påföljder man kan 

drabbas av om man begår brottsliga gärningar. Det är väldigt tydligt att de flesta 

ungdomar inte förstår konsekvenserna av ett begånget brott. Till synes enkla 

förseelser som att klottra eller köra trimmad moped kan leda till oanade påföljder 

för dessa ungdomar (bl.a. eventuellt försenat lämplighetsintyg). Sådan 

information har polisen tidigare haft som ett återkommande inslag på skolorna. 

Tyvärr har polisen numer prioriterat bort detta inslag, med motiveringen att det 

inte finns tillräckligt med resurser för att bedriva sådan verksamhet i den 

utsträckning som man skulle ha velat.  

Här menar vi att polishögskolans elever, istället för polisen, skulle kunna 

förmedla mycket av den information som efterfrågas och behövs. Vad vi förstått 

utifrån våra intervjuer så är kanske inte ren informativ verksamhet, (där de 

polisstuderande enbart står inför en grupp och "mässar") det bästa sättet att nå ut 

med sitt budskap. I en högstadieklass är det ofta en stor del av klassen som 

verkligen är intresserade, medan några av eleverna inte bryr sig över huvud taget. 

Sen händer det att det finns några få i klassen som redan provat på den brottsliga 

banan, och som efter denna envägskommunikation får "vatten på sin kvarn", och 

tycker det är jättehäftigt och spännande att begå brott. På grund av detta anser vi 

inte att det är motiverat att hålla en föreläsning om droger för högstadieelever, 
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men att denna föreläsning med fördel kan hållas för elevernas föräldrar I stället för 

ren föreläsning till eleverna föreslår vi att man för en öppen diskussion med dem, 

där alla har en möjlighet att komma till tals och ställa frågor om droger och dess 

konsekvenser utifrån deras egna synvinklar.  

Som vi tidigare nämnde så finns ett genuint intresse från många föräldrar och 

lärare till att polisen ställer upp och informerar dem om de vanligaste 

ungdomsbrotten. Framför allt vill man veta mycket om droger och trafik 

(drogtecken, trimmade mopeder m.m.).  

Även sådan information från eleverna på polishögskolan till föräldrar och lärare är 

något som samarbetet mellan skolorna bör gå ut på. För att alla parter ska få ut så 

mycket som möjligt av det informativa arbetet, så tycker vi att den bästa 

tidpunkten för dessa träffar är i direkt anknytning till ett avslutat moment för 

eleverna på polishögskolan, t.ex. efter drog, ungdom eller trafikmomentet, när de 

inlärda kunskaperna är som färskast.  

Polisutbildningen kan bjuda in elever från Tegs central skola till olika lektioner på 

utbildningen. Här kan ungdomarna få en djupare inblick i vår utbildning och 

därigenom en större förståelse för vad det innebär att vara polis idag. Vi är 

övertygade om att det skulle vara ett oerhört uppskattat inslag. (sociala band 

teorin)  

Ytterligare ett förslag som vi kommer att presentera i vårt arbete är mentorskap. 

Den hjälpen borde polishögskolan kunna erbjuda högstadieskolor i Umeå och i 

det här fallet Teg centralskola. Syftet med mentorskap är att elever från 

polisutbildningen ska agera som personligt stöd till ungdomar som har det lite 

jobbigt i och utanför skolan, men även till andra ungdomar som funderar på att i 

framtiden utbilda sig till polis. Detta arbete ska bidra till ett ytterligare steg i 

utvecklingen från den plattform de befinner sig. (självkontrolls teorin) 

Det är viktigt att poängtera att det inte är meningen att polisutbildningens elever 

ska ta över polisens roll på skolan. Det är fortfarande viktigt att polisen kommer 

ut till skolan och skapar kontakter och visar sig bland eleverna. Genom att röra sig 

på skolan kontinuerligt så blir polisen till en naturlig del av vardagen vilket också 
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ger ungdomarna en möjlighet att förstå och respektera deras yrkesgrupp i en större 

omfattning än vad de gör idag.  

För att detta samarbete ska fungera så krävs det att det finns motiverade 

kontaktpersoner på båda skolorna. Dessa kontaktpersoner måste föra en dialog 

med elever, lärare och föräldrar om vad som för tillfället är aktuella ämnen så att 

de kan planera samarbetet på ett för alla parter givande sätt. 
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4.1 Genomförandet av projektet 

Vår tanke är att detta skall bli ett pilotprojekt i liten skala med ett fåtal 

involverade personer. Vi föreslår att en klass som börjar sin andra termin på 

Polishögskolan får ansvara för att detta genomförs på ett bra sätt. Detta skall ske 

under ledning av några elever i den klassen som är villiga att ta sig an detta som 

sitt examinationsarbete i termin fyra. Detta kan ske eftersom de kommer att följa 

”sin” högstadieklass under sina resterande terminer på skolan. 

Dessa elever blir då automatiskt kontaktpersoner mot Tegs Centralskola men 

med förbehåll att de måste förankra de åtgärder som görs med skolledningarna 

på båda skolorna. De skall även lämna löpande information till skolledningarna 

hur projektet framskrider.  

Det blir även deras uppgift att tillsammans med momentansvariga lärare på 

Polishögskolan lägga fram ett utbildningsmaterial som går att använda på 

nämnda informationer/diskussioner. 

Vi har redan nu tagit kontakt med en klassföreståndare på Tegs central som är 

intresserad av att hennes klass skall bli den klass som projektet utgår ifrån. De 

kommer ht-05 att börja i åttonde klass. Det ger den ansvariga klassen möjlighet 

att följa dem ända tills de börjat i nionde klass då väldigt mycket ”händer” i 

form av mopedålder, alkoholdebut mm. Den kontakten kommer att förmedlas 

till de elever som kommer att ansvara för detta projekt av rektor på 

Polishögskolan.  

I följande punkter beskrivs konkreta förslag på vad som bör göras för att detta 

projekt skall lyckas. 
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4.1.1  Information till elever och lärare 

 
Informationen skall vara utformad som en dialog mellan studerande på 

Polishögskolan och elever på Tegs central. Det är mycket viktigt att eleverna 

själva får komma med synpunkter och ställa frågor i en avslappnad miljö. En idé 

är att dela upp klassen i två grupper, killar och tjejer var för sig. Detta för att inte 

killarna ska ta för stor plats och därmed minska tjejernas möjlighet att ta för sig i 

diskussionen.  

Det som skall diskuteras kan till stor del vara situationsanpassat utifrån behov 

som uppkommer under året. Till exempel kan det vara motiverat att informera 

om trafikregler, mopeder och den nya hjälmlagen när snön fortfarande ligger 

kvar eftersom man då arbetar i ett preventivt syfte innan alla tar fram sina cyklar 

och mopeder. 

Anpassning efter skolornas läroplan kommer naturligtvis till stor del att styra 

ämnena som tas upp. Efter avslutat moment på Polishögskolan, då de 

polisstuderande fortfarande har kunskapen färsk i minnet, är en bra tidpunkt för 

dessa diskussionsträffar.  

Detsamma gäller när eleverna på Tegs centralskola läser ämnen som berör lag 

och rätt, då bör polisstuderande finnas tillgängliga för att bistå med sina 

kunskaper. 

4.1.2 Förevisning av Polisutbildningen för eleverna 

 
En bra programpunkt är studiebesök på Polishögskolan i Umeå. Syftet med detta 

kan vara att visa eleverna hur och varför vi lär oss vissa saker. Det kan även 

fungera som ”reklam” för Polishögskolan för de elever som eventuellt funderar i 

banorna att någon gång utbilda sig till polis. Eleverna kan bl.a. delta på en 

självskyddslektion, sitta med på intressanta föreläsningar eller kanske t.o.m. 

vara med som figuranter på polisutbildningens övningar. Det kan även göras 

som en spännande avslutning på en termins arbete tillsammans. 
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4.1.3  Mentorskap 

 
Målet för mentorn ska vara att ge inspiration, trygghet, fördjupning och framför 

allt vara en bra förebild för ungdomen. I slutändan ska detta bidra till att 

personen växer som människa, och kanske gör detta samarbete att personen får 

nya positiva värderingar i livet som håller honom från att begå kriminella 

gärningar. Arbetssättet innebär ett regelbundet och personligt utvecklingsarbete, 

och hur ofta och hur länge det ska pågå får anpassas efter behov och 

förutsättningar. 

Vilka som är aktuella för ett mentorskap kan styras av många faktorer Vi har 

tänkt oss att elever som visar tendenser på att vara ”struliga” kan få detta stöd, 

men även elever som är intresserade av att i framtiden jobba som polis kan vara 

aktuella. 

Mentorerna skall bestå av elever från Polishögskolan som ingår i den ovan 

nämnda klassen. 

 

4.1.4  Information till föräldrar 

 
Informationen till föräldrar sker i samråd med föräldraföreningen på Tegs 

central skola. Målsättningen är att polishögskolan blir ett återkommande inslag 

på deras möten. Förslagsvis kan polishögskolan informera om drogtecken, 

mopeder (olika klasser, förarbevis och konsekvenser om deras barn kör 

olagligt). Dessa informationer sker med fördel, som tidigare nämnts, i direkt 

anslutning till avslutat moment på Polishögskolan. 

Även här är det dock viktigt att det finns utrymme för situationsanpassade 

informationer.  
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4.1.5 Information om projektet till alla inblandade 

 
Med hjälp av skolledningen på Tegs centralskola så krävs det att alla 

involverade parter är informerade om projektet och dess möjligheter. Detta anser 

vi vara den viktigaste punkten för att projektet skall lyckas. 

 

4.1.6 Utvärdering/uppföljning 

För att slippa uppfinna hjulet två gånger och öppna möjligheter för att kunna 

förbättra projektet måste uppföljningar och planerade utvärderingar göras. 

Uppföljningarna görs med fördel vid ett antal möten under den första terminen 

där involverade personer närvarar. Utvärderingarna görs, för ökad trovärdighet, 

genom att en grupp ”tar över” detta arbete och använder det som ett eget 

specialarbete.  

Uppföljningarna och utvärderingarna baseras på följande tema: 

 

• Hur väl har syftet uppfyllts? 

• Avstämning mot de föreslagna arbetssätten? 

• Vad har vi gjort bra och vad har vi gjort mindre bra? 

• Hur har samarbetet fungerat inom och utom "aktionsgruppen"? 

• Hur har informationen fungerat till intressenter och slutanvändare? 

• Har direktiven varit tillräckligt tydliga? 

• Har "aktionsgruppens arbete" förankrats på ett tillräckligt bra sätt? Behöver 

andra lösningar diskuteras? 

• Vad blev resultatet på kort sikt och lång sikt? 

• Behöver andra samverkanspartners involveras för att uppnå syftet?  

• Går det att utveckla detta projekt till att involvera fler klasser/skolor? 
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5 Avslutning 

Vi hoppas att detta samarbete på sikt ska ge ungdomar en bättre inställning till ett 

laglydigt liv och även ge dem en bättre inblick om vad för slags personer 

poliserna är och vilka bakgrunder de har. Detta samarbete kan ses som ett 

pilotprojekt och vi hoppas att det slår väl ut. Förhoppningen är att fler 

högstadieskolor i Umeå ska få samma möjligheter till liknande samarbete som 

Tegs centralskola fått.   
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Bilaga 1 

 

Abstract 

 

Tegs central skola har tidigare varit en s.k. problemskola, men har numer ett 

mycket bättre rykte. Vi har fått antydningar om att det finns ett stort intresse från 

skolan och föräldrarna till eleverna, att polisen ska komma till skolan och 

informera ungdomarna om t.ex. alkohol/droger och mobbing. Tyvärr har polisen i 

dagens läge vare sig resurser eller tid att fullt ut tillmötesgå dessa önskemål. 

Tanken med vårt arbete är att skaffa oss en uppfattning om det är möjligt, och om 

intresse finns att starta ett förhoppningsvis långvarigt samarbete mellan Tegs 

central skola och polisutbildningen i Umeå. Vi vill ta reda på vilka 

problemområden som finns på skolan och i slutändan kunna presentera idéer om 

hur man tillsammans ska kunna arbeta för att minimera dessa problem. Arbetet 

kommer att visa på olika faktorer som ligger bakom ungdomars inträde i 

kriminaliteten, och även idéer om hur ett samarbete mellan skolorna skulle kunna 

se ut kommer att presenteras. 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

  


